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Agenda
1. Adoption of the agenda
De Commissie opent de vergadering. Deze vergadering valt samen met een EFSA
vergadering over de New Guidance. Daarmee komt AP 8 waarschijnlijk te vervallen.
2. New applications – overview and state of play
De Commissie heeft aan EFSA gevraagd de stof FL 10.057 (uit de groep FGE 217) te
evalueren. De stof stond op de lijst om te verwijderen omdat er geen eigenaar meer
was. Die heeft zich nu gemeld. De Commissie heeft EFSA ook gevraagd een nieuwe
applicatie met de naam: 2-methyl-1-(2-(5-(p-tolyl)-1H-imidazol-2-yl)piperidin-1yl)butan-1-one te evalueren. Er wachten nog een paar stofgroepen op evaluatie
door EFSA. Dit zijn: FGE 76 Rev2 (7 stoffen) en FGE 21 Rev6 (2 stoffen), FGE 217
Rev 3 (1 stof) en FGE 55 Rev1 (5 stoffen).
3. Smoke flavourings
Alle acht smoke flavourings die zijn aangemeld voor herevaluatie zijn naar EFSA
gestuurd. Voor 2 smoking flavourings is geen nieuwe aanvraag ingediend (Nrs 7 and
10). De herevaluatie moet uiterlijk september 2023 gereed zijn. EFSA pakt het
stapsgewijs aan. Er wordt eerst naar de genotoxiciteit gekeken.
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Voor een nieuwe smoking flavouring Prosmoke BW 01 is een uitvoeringsbesluit door
de Commissie opgemaakt. De beslissing van de Commissie is conform zoals
besproken tijdens de vorige meeting. Furan-2(5H)-one komt in alle batches voor.
Deze stof is genotoxisch in vivo na orale blootstelling. EFSA gaat niet verder met de
beoordelingsprocedure.
Er ontstaat een discussie over traditioneel roken en de smoking flavourings. Hebben
smoke flavourings een minder groot veiligheidsrisico dan traditioneel roken? En
moet dit meegenomen worden in de beoordeling van smoke flavourings? De
Commissie legt uit dat er op dit moment geen goed framework is om een
vergelijking te maken in de veiligheidsbeoordeling van smoke flavourings. De
samenstelling van de smoking flavourings is bekend, in tegenstelling tot traditioneel
roken. De Commissie is hierover in gesprek met verschillende stakeholders.
4. Identification and corrections of errors in the Union list of
flavourings
Een van de lidstaten had een fout ontdekt op de Union List mbt stof 3ethylcyclopentan-1,2-dion. De fout is nu hersteld.
Andere lidstaten hebben ook nog een opmerking over de Union List en zullen dit op
papier zetten voor de Commissie.
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5. Monitoring of food additives and flavourings
Dit document is al besproken bij de werkgroep additieven. Verschillende lidstaten hebben toen al
schriftelijk commentaar gegeven. De Commissie blijkt naar het commentaar van de lidstaten
geluisterd te hebben en heeft het document op belangrijke punten bijgesteld. De Commissie
neemt de werkgroep door de aanpassingen mee. Voor de pilot gelden er ook belangrijke
aanpassingen. De lidstaten kunnen op dit nieuwe voorstel commentaar geven tot 26 oktober.
6. Questions on the use of the term ‘natural’
Vorige vergadering is al gesproken over hoe artikel 16 precies moet worden gelezen bij een
combinatie van ‘natural’ flavourings. De Commissie was van mening dat in lid 3 de uitleg staat dat
dit artikel over meerdere stoffen kan gaan. Uitgangspunt is dat de consument niet misleid mag
worden. De etiketten moeten zo helder mogelijk zijn. Bijvoorbeeld ‘natuurlijke aardbei en
framboos samen 95%’. De COM legt het nog een keer uit.
Er ontstaat een discussie over natural en GMO’s. Mag een aroma, bereid met GMM, als natuurlijk
bestempeld worden of is dit misleiding van de consument? De Commissie komt op dit punt terug.

Items for information
7. Draft Regulation on new substance FL No 05.229
Deze stof is al verder in het traject en kan naar het Standing Comité.
8. Information on the new EFSA guidance on the risk assessment of flavourings
Op dit moment is er niets nieuws te melden
9. Forthcoming meetings – tentative planning
De volgende vergadering is op 8 december. De Commissie heeft een voorkeur voor een digitale
vergadering.
10. Any other business
Een lidstaat heeft een studie gedaan naar stoffen die vanwege genotoxische eigenschappen van de
Union List gehaald zijn maar ook van nature voorkomen. Deze stoffen (met name Perillaldehyde
en Furan-2(5H)-one) blijken soms in hoge concentraties in bepaalde levensmiddelen voor te
komen. De vraag doet zich voor of deze stoffen moeten worden opgenomen in Annex III met
maximum levels om zo de consument te beschermen.
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