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Agenda
1. Approval of the agenda
Voorzitter opent de vergadering en vraagt input voor de agenda. De classificatie van
acrylamide reducerende gist (ARY) wordt toegevoegd aan de agenda onder AOB.
2. State of play of food enzyme dossiers submission to EFSA
De Europese Commissie presenteert een overzicht van de nieuwe dossiers die zijn
ingediend. Sinds april 2022 zijn er 8 nieuwe individuele dossier en 2 nieuwe
gezamenlijke dossier ingediend. Voor de meest recente dossiers moet EFSA nog een
validiteitscontrole van de gegevens doen, voordat de beoordeling wordt gestart.
Samen met FoodDrinkEurope en AMFEP hebben EFSA en de Europese Commissie
deadlines gesteld voor het opsturen van data packages. De eerste deadline is
september 2022 voor data packages zonder toxicologische data. De tweede deadline
is maart 2023 voor data packages met toxicologische data. Aanvragen die na deze
deadline worden ontvangen, worden behandeld als nieuwe dossiers.
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3. Adopted opinions
Er waren geen nieuwe updates voor dit agendapunt.
4. Appraisal of the technological need for the use of enzymes
De Europese Commissie werkt aan een methode om de technologische noodzaak
van een enzym te kunnen beoordelen. Daarbij kunnen enzymen worden
gegroepeerd, bijvoorbeeld op basis van enzymactiviteit of op basis van het proces
waarvoor het enzym wordt gebruikt. Op dit moment wordt gewerkt aan de
beoordeling van technologische noodzaak van enzymen gebruikt voor het verwerken
van fruit en groenten (Fruit and Vegetable Processing), van enzymen gebruikt in de
wijnproductie (Wine Processing) en van enzymen gebruikt in zuivel productie (Dairy
processing). Voor zuivel productie wordt er op dit moment gekeken naar enzymen
voor het stremmen van melk. Er werd gediscussieerd hoe de verschillende
aanvragen voor stremsel in de Union List geïdentificeerd kunnen worden. Ook
werden er verschillende suggesties gedaan voor de etikettering van stremsel.
5. Update of the working document on food processes in which the food
enzymes are used
Op dit moment wordt er gewerkt aan een document om alle verschillende processen
waarin enzymen worden gebruikt duidelijk weer te geven. Lidstaten worden
gevraagd input te geven op de benaming van de processen.
7. Discussion on the draft of the Union List
Er is een nieuwe versie van de concept-Union List, maar deze is niet besproken in de
vergadering.
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8. Any Other Business
a. Classification of Acrylamide Reducing Yeast (ARY)
Een verklaring met betrekking tot de classificatie van acrylamide reducerende gist wordt tijdens de
SCoPAFF van 22 juni geagendeerd.
b. Interpretation of the guidance document on the criteria for the categorization of food
enzymes
Er worden wat vragen beantwoord van lidstaten over de interpretatie van het guidance document
op het gebied van technische hulpstoffen.
9. Closure
De voorzitter sluit de vergadering. De volgende vergadering staat gepland voor november 2022.

Den Haag, juli 2022
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