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Agenda
1 Adoption of the agenda
De Commissie opent de vergadering. Dit is de tweede werkgroep vergadering van
dit jaar. De agenda wordt vastgesteld.
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2 New application -overview and state of play
Er zijn sinds de vorige meeting geen nieuwe aanvragen.
De Commissie geeft een update van de voortgang van de overige stoffen.
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3 Draft regulation on new substance FL No 05229 and correction of the CAS
no 1-malic acid
Lidstaten maken geen bezwaar tegen opname van FL 05229 (2-hydroxy-4methoxybenaldehyde) in de Union List. De interne procedure wordt gestart en de
verwachting is dat de stof in het Standing Comité van september afgehecht kan
worden. Eventueel commentaar kan tot 15 juli ingestuurd worden. Sommige
lidstaten verwachten dat deze stof ingewikkeld te handhaven is.
l-Malic Acid (FL No 08.017) is in Annex I van de verordening 1334/2008 opgenomen
met CAS no 6915-15-7. Dit CAS nummer refereert echter naar dl-Malic acid. Het
correcte CAS no is 97-67-6.
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4 Smoke flavourings
•
Presentatie door stakeholders (Kerry)
Kerry geeft een presentatie over regenerated smoke flavourings. Kerry is eigenaar
van 3 smoke flavouring primary products. Kerry benadrukt dat de regenerated
smoke flavourings in vergelijking met traditioneel roken veel veiliger is. Deze manier
van roken duurt maximaal 20 minuten. De producten zijn even lang houdbaar als
traditioneel gerookte producten. Er ontstaan dezelfde metabolieten als bij
traditioneel roken. De rookkleur van de komt van de smoke flavour. Het is een
‘mistcoat’. De Commissie geeft aan dat de industrie erg bang is dat de primary
smoking flavourings van de markt moeten verdwijnen. De insteek van de Commissie
is dat de producten veilig moeten zijn.
•
Update renewal of the authorisations
Eind juni moeten de dossiers binnen zijn. Daarna krijgt EFSA een mandaat om de
dossiers te valideren en daarna start de safety assessment.
•
EFSA opinion on Prosmoke BW01
EFSA heeft geconcludeerd dat furan-2(5H)-one aanwezig is in alle batches van het
primary product. Deze stof is door het FAF-panel beoordeeld als genotoxisch in vivo
na orale blootstelling. EFSA weerlegt in haar conclusie alle argumenten van de
industrie. De Commissie noemt de conclusie van EFSA duidelijk. Lidstaten vragen of
de furanone ook in de andere primary smoking products zit. Dat is in 7 van de 10
het geval. Bij de nieuwe beoordelingen wordt dit meegenomen.
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5 Flavouring substances with missing use level data or mTAMDI higher than TTC.
EFSA geeft een heldere presentatie over de ‘main principles’ en het werk dat bij EFSA wordt
gedaan aan de flavourings. EFSA geeft ook inzage in de gebruikte methodes, TTC, MDSI en
mTAMDI. MSDI was de standaard in het evaluatieprogramma. Deze methode is gebaseerd op de
jaarlijkse productie en niet op de ‘real exposure’. In de nieuwe guidance (adoptie in november
2022) wordt de exposure data de standaard. Deze guidance gaat alleen gelden voor nieuwe
stoffen.
6 Monitoring of food additives and flavourings
De Commissie geeft een presentatie over het monitoring programma. Er zijn een aantal
aanpassingen in het voorstel gedaan ten opzichte van de vorige versie. Lidstaten geven aan dat
het monitoringswerk complex is en dat het veel van hun resources vraagt. Sommige lidstaten
hebben geen monitoringsexpertise. De prioritering van aroma’s voor de monitoring gaat per
stof(groep) en niet per smaak. Het maken van een monitoringsplan is lastig omdat niet bekend is
welke aroma’s precies waarin in zitten. De hoeveelheid is ook onbekend. Een frambozensmaak kan
uit 30 verschillende aroma’s bestaan. Het etiket geeft in de meeste gevallen geen informatie over
de verschillende aromastoffen die erin zitten. De data van de industrie is erg belangrijk en zou de
basis moeten zijn. Een lidstaat zal een document beschikbaar maken dat een goed uitgangspunt
kan zijn. De Commissie vraagt om schriftelijk commentaar voor 15 juli.
7 Questions on the use of the term ‘natural’
Er is een issue over hoe artikel 16 precies gelezen moet worden bij een combinatie van natural
flavourings. In lid 3 staat volgens de Commissie de uitleg dat dit over meerdere stoffen kan gaan.
Belangrijk uitganspunt blijft dat de consument niet misleid mag worden. Daarom moet het etiket
zo helder mogelijk zijn. Bijvoorbeeld natuurlijke aardbei en framboos samen 95%.
8 Information on the new EFSA guidance
De guidance wordt in november 2022 aangenomen en gaat alleen gelden voor nieuwe applicaties.
9 Forthcoming meetings
De eerstvolgende meetings vinden plaats op 4 oktober en 8 december 2022. Dit zullen mogelijk
hybride meetings zijn. De planning is dat volgend jaar elke 2e vergadering hybride zal zijn.
10. Any other business
Het Q&A document heeft geen prioriteit.
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