
Verslag 23e vergadering van het Codex Alimentarius Comité voor vetten en 
oliën (CCFO) van 25 februari - 1 maart 2013 in Maleisië. 
 
 
Algemeen 
Aan de bijeenkomst werd deelgenomen door 101 vertegenwoordigers afkomstig uit 35 landen, 
de Europese Unie en 4 internationale organisaties. Vanuit de EU waren, naast de Europese 
Commissie, de volgende landen aanwezig: Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Nederland (EZ), 
Hongarije en Ierland (tevens als voorzitter EU). 
 
Voorzitter van de bijeenkomst was Ms. Noraine Mohd Othman, senior director van het 
ministerie van Volksgezondheid van Maleisië. 
 
Het definitieve en complete verslag van deze CCFO23 is beschikbaar via de Codex website 

(www.codexalimentarius.net). Onderstaand zal een impressie worden gegeven. 

 
Complexe onderwerpen 
Diverse onderwerpen op de agenda kennen al een lange – en beladen – geschiedenis en 
discussie binnen de Codex. Bijvoorbeeld de lijsten van stoffen in tankers, die wel of niet 
vervoerd mogen worden voorafgaand aan het transport van eetbare oliën en vetten en de 
criteria die bepalen of stoffen op een lijst geplaatst moeten worden. Een voorstel van FOSFA 
(Federation of Oils, Seeds and Fats Associations) om de Code of Practice voor de opslag en 
transport in bulk van eetbare vetten en oliën praktischer en moderner te maken werd door 
tijdgebrek niet behandeld. Wel  is afgesproken om van deze lijsten in principe een vast 
agendapunt te maken en de Commissie te vragen ermee in te stemmen dat er niet per 
afzonderlijke stof toestemming hoeft te komen. 
Verder komt er een eWG onder leiding van Maleisië om dit werk voorafgaand aan een CCFO 
voor te bereiden. De ToR hiervan staan in het officiële verslag van de bijeenkomst. 
 
Lastige onderwerpen bleken verder voorstellen voor nieuwe standaarden, voor producten die 
bijvoorbeeld voortkomen uit nieuwe technieken (zoals High Oleic Soybean Oil),  
waar standaarden botsen met gevestigde belangen uit traditionele productiegebieden 
(Sunflower Seeds Oils, Olive Oils) en/of het productieniveau of handelsvolume van nieuwe 
producten nog erg laag ligt (Palm Oil High Oleic Acid). 
 
Afgesproken is dat er advies (‘guidance’) gevraagd zal worden van de Commissie en andere 
Comités naar criteria voor (minimale) omvang van de productie en internationale handel die 
nodig zijn om binnen Codex te starten met nieuw werk voor het vaststellen van een specifieke 
standaard. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld de nieuwe standaard voor visolie, waarvoor het 
werk 2 jaar geleden is gestart, maar waar bij veel van de voorgestelde subcategorieën twijfels 
zijn of de omvang daarvan een afzonderlijke (sub)standaard rechtvaardigt. 
 
Verder stond op de agenda opnieuw een voorstel van Australië voor aanpassing van de 
standaard voor olijfolie en olie uit restproducten van olijven (‘olive pomace oils’). Op dit 
onderwerp is sprake van een jarenlange strijd tussen traditionele olijfolieproducerende landen 
rondom de Middellandse Zee en nieuwe productielanden als Australië, Argentinië, VS en 
Canada. Ook nu lukte het niet tot een besluit of oplossing te komen.  
 
Voorstel voor nieuwe standaard voor visolie 
In de vorige bijeenkomst was een electronic Working Group (eWG) ingesteld, onder leiding van 
Zwitserland. De resultaten daarvan werden gepresenteerd in de vorm van een “Proposed Draft 
Standard for Fish Oils”. Na uitgebreide behandeling van zaken als reikwijdte en omschrijving 
van de oliën, samenstelling en kwaliteitparameters en het grote aantal potentiële 
(sub)categorieën werd uiteindelijk besloten de concept-standaard opnieuw door de eWG o.l.v. 
Zwitserland te laten voorbereiden voor de volgende bespreking in 2015. Het Codex 
Secretariaat zal  een Circular Letter naar alle landen zal sturen met de dringende oproep om 
informatie toe te sturen over productievolumina (per categorie visoliën) en handelscijfers, met 
het verzoek wetenschappelijk informatie te sturen over de vetzuursamenstelling ervan. 
 



Standaard voor bepaalde olie van rijst (Rice Bran Oil) 
Het voorstel van Thailand voor aanpassing van parameters voor Rice Bran Oils in de standaard 
voor plantaardige oliën werd gesteund en doorgestuurd naar de Codex Commissie voor 
definitieve vaststelling 
 
Zonnebloemolie 
Het door een eWG onder leiding van Argentinië ingediende voorstel voor aanpassing van de 
waarden voor oleïc en linoleic zuur in de standaard voor zonnebloemolie werd door fel verzet 
van de klassieke zonnebloemolie producerende landen als Rusland, Oekraïne en Hongarije 
geblokkeerd. Ondermeer vanwege de verlaging van de range voor linoleic zuur en het feit dat 
dit vetzuur essentiëel is in de voeding van grote groepen mensen in deze landen. Uiteindelijk 
compromis is dat de eWG nog 2 jaar door gaat en alle producerende landen opgeroepen 
worden hun specifieke gegevens toe te sturen aan deze eWG (hier komt een Circular Letter 
over). 
 
Cold pressed Oils 
De eWG onder leiding van Iran wordt verlengd. De focus van deze eWG komt te liggen op de 
oliën van: walnoot, hazelnoot, amandel, pistache, lijnzaad/vlas en avocado. 
 
High Oleic Soyabean Oil 
Grote verdeeldheid over dit door de VS ingediende voorstel voor uitbreiding van de standaard 
bij soja-olie met hoog oleic zuurgehalte. Uiteindelijk compromis was dat een eWG onder leiding 
van de VS een nieuw voorstel voorbereid voor de volgende CCFO. 
 
Palm Oil met hoog Oleic zuurgehalte 
Dit voorstel van Colombia werd aanvankelijk afgewezen vanwege onvoldoende basiskwaliteit 
van het voorstel. Na heftig verzet van Colombia werd alsnog ingestemd met het verlengen van 
het mandaat voor een eWG tot aan de volgende CCFO. 
 
Aanpassing bovenlimiet van Campesterol in standaard voor olijfolie 
In het voorgaande al aangegeven hoe gevoelig dit onderwerp ligt tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ 
productielanden. De discussie bleek dusdanig gepolariseerd dat er op dit onderwerp geen 
compromis mogelijk bleek. Conclusie van de voorzitter was dat er geen overeenstemming was 
over elk eventueel vervolg op dit onderwerp, ook niet in de vorm van een eWG 
 
Andere geagendeerde onderwerpen (zoals Pindaolie en Delta-7-Stigmastenol in olijfolie) 
konden door tijdgebrek niet meer worden behandeld. 
 
 
Volgende vergadering CCFO 
De volgende vergadering is vooralsnog vastgesteld op 9 - 13 februari 2015 in Maleisië. 


