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De EG-Commissiewerkgroep Additieven heeft 18 mei 2021
elektronisch vergaderd over de te nemen maatregelen naar aanleiding
van de nieuwe EFSA opinie over E 171 (titaandioxide).
EFSA gaf een presentatie over de bevindingen van het EFSA rapport.
EFSA concludeert dat niet is uit te sluiten dat E 171 schade
veroorzaakt aan het DNA (genotoxiciteit). Daarom kan de veiligheid
van E 171 niet worden bevestigd.
De Commissie presenteerde daarna een voorstel om het gebruik van E
171 in voedsel in de EU te verbieden. Alle lidstaten gaven aan een
verbod op E 171 te kunnen steunen. E171 wordt niet meteen
verboden, de stof wordt uit gefaseerd, vanwege de volgende redenen:
• EFSA heeft geen acute effecten in verband met de inname van
E171 vastgesteld die een onmiddellijk verbod zouden
rechtvaardigen.
• EFSA concludeert niet dat E171 genotoxisch is, maar kon geen
aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) voor dit voedseladditief
vaststellen. Dit vanwege de onzekerheden die er zijn rond de
genotoxiciteit. EFSA heeft daarom geconcludeerd dat de
veiligheid van het voedseladditief niet bevestigd kan worden.
• Producenten hebben tijd nodig om E 171 uit te faseren en te
vervangen waar dat nodig is
Er moet nog wel nagedacht worden over het tijdspad van de
uitfasering. De lidstaten geven hier zo snel mogelijk feedback over. De
Commissie liet weten dat de overgangsperiode zo kort mogelijk moet
zijn. Als referentie gaf Frankrijk aan dat bij de Franse (nationale) E 171
ban in 2019/2020 zonder problemen een overgangstermijn van 8
maanden werd gehanteerd.
Ook zijn andere wettelijke kaders waar titaandioxide als kleurstof is
toegelaten geïnformeerd, zoals de geneesmiddelenwetgeving, de
voedselcontactmaterialen en de verzorgingsproducten. Deze wettelijke
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kaders zullen ieder voor zich bekijken of de EFSA opinie consequenties
heeft voor het gebruik van titaandioxide.
De Commissie verwacht eind juli een voorstel te kunnen presenteren
waarover tijdens SCoPAFF Tox & NF op 28 september zal worden
gestemd.
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