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Van 19 tot en met 24 oktober 2015 vond de 34ste bijeenkomst van de “Codex 

Committee on Fish and Fishery Products” (CCFFP) plaats in Alesund (Noorwegen). In 

totaal 165 vertegenwoordigers afkomstig uit 55 landen en  1 waarnemer van een 

internationale organisatie (IEFA) namen deel aan de vergadering. Hieronder volgt een 

korte weergave van de meest relevante zaken. 

 

Op de zondag voorafgaande aan de plenaire vergadering hebben twee werkgroepen 

vergaderd. Een werkgroep over de kaviaarcode onder leiding van Iran en een werkgroep 

over de scallopcode onder leiding van Canada. Deze laatste groep heeft tijdens de 

vergaderweek nogmaals overlegd en ook was er een in-sessie werkgroep die zich 

gebogen heeft over de food additives. Mede door deze aanpak kon grote voortgang 

worden geboekt tijdens de plenaire sessies.  

Draft Code of Practice for Processing of Fish Sauce (commentaar op stap 6) 

Thailand (voorzitter van de elektronische werkgroep) en Vietnam hebben het document 

op basis van het geleverde commentaar aangepast. Plenair zijn nog veel, met name 

tekstuele, aanpassingen besproken. Het wordt geen stand alone code waarvan eerst 

sprake was, maar het wordt een onderdeel van de Code of Practice for Fish and Fishery 

Products. Uiteindelijk werd overeenstemming bereikt over de tekst en de vissaus code 

wordt aan de Codex Commissie aangeboden voor aanname op Stap 8 van de Codex 

Procedure (na afstemming met CCFH). 

 

Draft Code of Practice on the Processing of Fresh and Quick Frozen Scallop 

Products (commentaar op stap 3) 

Canada heeft als voorzitter van de elektronische, fysieke en in-sessie werkgroep het 

geleverde commentaar verwerkt. Heel veel discussie over levende en dode scallops. EU 

wetgeving staat alleen verwerking van levende scallops toe. Er bestaan echter 

visserijpraktijken o.a. in het UK waarin een visreis meerdere dagen duurt. De levend 

gevangen scallops (St. Jacobschelpen) kunnen op het moment van verwerking dan al 

dood zijn, maar zijn als zodanig nog wel vers. Een dubbelzinnig compromis werd bereikt 

door dode scallops te duiden. Voor wie wil kan daaruit opmaken dat verse dode scallops 

daar niet onder vallen. Ook het omgaan met het biotoxine risico is nader geduid. Na hard 

werken lag er een tekst waar iedereen mee kon leven. Gaat als voorstel naar de codex 

Commissie voor aanname op Stap 5/8 van de Codex Procedure (na afstemming met 

CCFH). 

 

Proposed Draft Code of Practice for Fish and Fishery Products (section on 

sturgeon caviar, commentaar op stap 3) 

Als voorzitter heeft Iran de opmerkingen, gemaakt tijdens de elektronische werkgroep en 

de fysieke werkgroep voorafgaande aan de plenaire sessie, verwerkt. Het gebruik van 

hormonen en medicijnen werd besproken. Voor risk assessment en food safety zijn 

andere committees bevoegd en de lidstaten besluiten uiteindelijk over het toestaan 

ervan. Een land wil graag dat pasteurisatie vermeld wordt op het etiket. De voorzitter 

maakte duidelijk dat de etiketteringsvoorschriften gebaseerd moeten zijn op de 

voorschriften uit de Standaard. Daarom is er geen basis voor opname van gebruikte 

hormonen/anaesthetica en pasteurisatie op het etiket. Dat kan alleen door aanpassing 

van de Standaard en daarvoor is goedkeuring van de Codex Commissie noodzakelijk als 

voorstel voor nieuw werk. Kortom een erg lange procedure.. Het voorstel zal worden 

aangeboden aan de Codex Commissie voor aanname op Stap 8 van de Codex Procedure 

(na afstemming met CCFH). 

 



Proposed Food Additive Provisions in Standards for Fish and Fishery products 

De elektronische werkgroep onder voorzitterschap van de EU heeft veel problemen 

opgelost. Mandaat van de werkgroep betrof het oplossen van 

onduidelijkheden/inconsistenties. Laatste onduidelijkheden/inconsistenties zijn tijdens 

een in-sessie werkgroep besproken en opgelost. Over terugkeer van Sodium Aluminium 

Fosfaat op de lijst werd besloten dat al eerder geconstateerd is dat dit buiten het 

mandaat van de werkgroep valt. De voorstellen gepresenteerd door de werkgroep 

werden door het voltallige Committee aanvaard en gaan nu naar het CCFA voor 

aanname. 

 

Discussion Paper on Nitrogen Factors 

USA heeft in samenwerking met het UK en Nieuw Zeeland de consequenties van het 

besluit om de specifieke tabel met N-factoren voor diverse vissoorten te schrappen uit de 

‘Standaard for Quick Frozen Fish Sticks’ (zoals besloten tijdens de 33e sessie van dit 

committee) uitgewerkt. De WHO/FAO zal deze informatie gaan hosten op haar website. 

De visstik code moet op bepaalde plaatsen worden aangepast, de verwijzing naar de 

Royal Academy of Science in het UK wordt geschrapt en de procedure om N-factoren te 

bepalen wordt een verantwoordelijkheid van de FAO. Voorstel wordt aangenomen en zal 

ter accordering voorgelegd worden aan het CCMS. De WHO/FAO zal via een formele brief 

worden gevraagd om deze taak op zich te nemen. Overeenstemming werd bereikt over 

de concepttekst van die brief (uiteindelijke verzending afhankelijk van accordering van 

dit voorstel door de Codex Commissie). 

 

8. Code of Practice for Fish and Fishery Products (optional final product 

requirements for commodities/appendix on MAP) 

De bijlagen beschrijven optionele criteria waaraan diverse eindproducten moeten 

voldoen. Het committee bereikt overeenstemming over het feit dat dit met name een 

zaak is tussen de koper en verkoper en dat deze bijlagen buiten de codex procedure 

geplaatst moeten worden. De FAO zal deze informatie gaan hosten op haar global fish 

website, zodat de kennis niet verloren gaat. Een vraag bleef  of bijlage I over Modified 

Atmosphere Packaging (MAP) behouden zou moeten blijven, danwel ondergebracht 

moeten worden in de code zelf. Hierin staat  informatie die van belang is voor de 

volksgezondheid, omdat hiermee met name uitgroei van Clostridium en Listeria wordt 

voorkomen. Vanwege het technische gehalte van de discussie lukte het echter niet om de 

relevante elementen uit deze bijlage op te nemen in de code zelf, dan wel om 

overeenstemming te bereiken over de tekst in die bijlage. Uiteindelijk is besloten om ook 

het werk aan MAP in dit committee te beëindigen en om dit te agenderen als nieuw werk 

voor het CCFH, omdat MAP niet alleen in de visverwerking wordt toegepast, maar bij veel 

meer levensmiddelen. In het eindverslag worden de lidstaten opgeroepen om hiertoe een 

startdocument op te stellen om het hoog op de prioriteitenlijst van het CCFH te krijgen. 

 

9. Discussion Paper on Histamine 

Een elektronische werkgroep onder leiding van Japan en de USA heeft aanbevelingen 

opgeleverd voor verschillende aspecten van dit dossier. Conclusie was dat het zinvol is 

om de bestaande codes te actualiseren om het histaminerisico beter te kunnen 

beheersen (dit op basis van de uitkomsten van de WHO/FAO expert sessie in 2012), dat 

het zinvol is om de lijst van gevoelige vissoorten op te nemen in de code zelf, dat er geen 

overeenstemming kon worden bereikt over een mogelijke verlaging van de huidige norm 

van 200 mg/kg en dat de mogelijk te gebruiken sampling plans ook nadere uitwerking 

behoeven. Besloten werd om de huidige norm van 200 mg/kg te handhaven in 

afwachting van verder wetenschappelijk advies en om de lijst van histamine gevoelige 

vissoorten inderdaad op te nemen in de code zelf. Ook werd besloten om het actualiseren 

van de bestaande codes in het licht van de histamine beheersing en de uitwerking van de 

monstername voorschriften verder uit te werken binnen dit Committee. Deze taken 

worden dus niet overgedragen aan andere Committees (zoals CCFH dan wel CCCF) 

waarvan ook sprake was. Dit zal gebeuren in een voorstel voor nieuwe werk aan de 

Codex Commissie. Het zal een gezamenlijke elektronische werkgroep worden onder 



leiding van Japan (die zich met name zal richten op de actualisatie van de codes) en de 

USA (die zich met name zal richten op de monstername). Het zal de normale Codex 

procedure doorlopen, maar zonder fysieke bijeenkomst van dit Committee, omdat dit 

feitelijk nog het enig overgebleven werk betreft. Procedureel is aanname van een 

voorstel zonder fysieke bijeenkomst van een Committe mogelijk. Noorwegen zal als 

voorzitter de processtappen begeleiden. Bijeenkomst van fysieke werkgroepen in kleiner 

verband om voortgang te boeken zijn overigens niet uitgesloten. 

 

Discussie over de toekomst van dit Committee 

Vrijwel alle belangrijke zaken hebben inmiddels de Codex procedures doorlopen en zijn 

aangenomen. Er blijft feitelijk nog heel weinig werk over. Toch wordt naar aanleiding van 

de discussies over histamine besloten om dit Committee niet slapend te laten verklaren, 

maar om door te gaan met het werk op het terrein van de histamines. Dit echter zonder 

fysieke bijeenkomsten van dit Committee. Dit zal als voorstel voor nieuw werk aan de 

Codex Commissie worden aangeboden. 

 

 

       


