
27ste vergadering van de Coordinating Committee for Europe (CCEURO),  

5 t/m 8 oktober, Warschau, Polen 
 

Inleiding 

De vergadering werd geopend door de Poolse minister van Agriculture and Rural 

Development, de heer Marek Sawicki. Deze vergadering werd bijgewoond door 80 

deelnemers uit 32 landen, de Europese Unie, waarnemers van 4 internationale 

organisaties en 1 land. Nederland werd vertegenwoordigd door het Ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.  

 

Tijdens de vergadering werden vooral algemene standpunten uitgewisseld over zaken die 

in andere Codex Comités inhoudelijk behandeld worden. Omdat op die onderwerpen de 

standpunten in de Europese regio niet ver uit elkaar liggen, waren de discussies niet heel 

spectaculair. Over het algemeen wordt dit coördinerend comité door de aanwezigen 

gebruikt voor het versterken van het persoonlijk netwerk.  

 

Onderwerpen die de revue passeerden (voor zover voor Nederland van belang): 

 

Private standards 

Er werd geconstateerd dat private standaarden meestal op andere zaken toezien dan 

voedselveiligheid. Private standaarden zouden kunnen bijdragen aan de invoering van 

Codex standaarden en aan de efficiëntie van nationale controle systemen.  

 

Hoewel private standaarden vaak resulteren in hogere kosten voor de ondernemer, 

kunnen ze ook voor waardevermeerdering van de producten en toegang tot markten 

zorgen.  

Kleine ondernemers (vooral in ontwikkelingslanden) kunnen soms moeilijk aan de eisen 

voldoen. De oplossingen die voor dit probleem door het Comité werden aangedragen, 

liggen echter in de private sfeer (dus buiten Codex).  

De voorzitter concludeerde dat Codex, FAO en WHO zouden moeten blijven samenwerken 

met de SPS Comité en andere organisaties (waaronder ISO) op gebied van private 

standaarden.  

 

Processed cheese 

Aan een regionale standaard voor processed cheese is geen behoefte. Er zijn geen 

handelsproblemen. 

 

New Options for Physical Working Groups   

In de laatste Executive Committee (CCEXEC) zijn aanvullende opties besproken voor 

fysieke werkgroepen. Voor de volgende CCEXEC zal een document over dit onderwerp 

worden opgesteld. 

Het Comité benadrukte dat transparantie, en toegankelijkheid van deze werkgroepen 

voor alle leden voorop moet staan. De meeste werkgroepen werken efficiënt, ook die met 

veel deelnemers. Daarom moeten de huidige richtlijnen ongewijzigd blijven. 

Alternatieven en verbeteringen moeten niet leiden tot beperking van deelname.  

 

Fresh Fungus “Chantarelle” 

Het Comité kwam overeen dat zij aan de Codex Commission nieuw werk zullen 

voorstellen voor de revisie van de regionale standaard voor Fresh Fungus “Chantarelle”. 

 

Codex Trust Fund 

Het Codex Trust Fund heeft 3 zogenaamde doelen die kort gezegd neerkomen op:  

1 bevordering van effectieve deelname van armlastige leden 



2 bevordering van inhoudelijke voorbereiding en bijdrage in de comités  

3 bevordering van wetenschappelijke en technische bijdrage.  

 

Het Trust Fund heeft onlangs een tussentijdse evaluatie ondergaan. FAO en WHO hebben 

de leden van CCEURO eerder aangespoord om commentaar te geven naar aanleiding van 

deze evaluatie. 

Het Comité kwam overeen dat de aandacht verplaatst moet worden richting doel 2, maar 

doel 1 blijft belangrijk voor veel landen. Doel 3 heeft geen hoge prioriteit.  

 

Nomination of the Coordinator 

Het Comité erkende het fantastische werk dat Polen voor Codex in de regio gedaan heeft 

en steunde unaniem het Zwitserse voorstel om Polen bij de 34ste CAC voor te dragen voor 

een tweede termijn. 

 

Project document on ayran 

Het Comité kwam overeen om aan de 24ste CAC een voorstel voor nieuw werk voor te 

leggen voor de ontwikkeling van een regionale standaard voor Ayran. Wanneer dit nieuwe 

werk door de CAC wordt goedgekeurd zal er een elektronische werkgroep (en indien 

nodig en mogelijk ook een fysieke werkgroep) geleid door Turkije worden opgezet om 

een ontwerp voor een regionale standaard te ontwikkelen.  

 

MRLs voor Ractopamine  

De EU sprak zijn felle tegenstand uit tegen de aanname van de MRLs voor ractopamine 

zoals die nu zijn voorgesteld. Er zijn nog zorgen rond de veiligheidsassesment (data van 

China en EFSA) en deze MRLS zouden negatieve gevolgen hebben voor het 

consumentenvertrouwen. 

De EU verbiedt de toediening van veterinaire geneesmiddelen aan gezonde dieren met 

het enkele oogmerk van de groeibevordering, maar de EU is er niet op uit de onderlinge 

handel van andere landen tegen te houden. Zij wil slechts haar eigen principes 

verdedigen en haar eigen consumenten beschermen.  

Een Codex besluit moet gebaseerd zijn op consensus. De EU wil werken aan een 

compromis. 

Het standpunt van de EU werd door verschillende andere delegaties actief gesteund. 

Het Comité concludeerde in overeenstemming met en sprak de wens uit dat de “friends 

of the Chair” met een compromis zullen komen. 

 

Volgende vergadering 

De volgende sessie van de CCEURO zal over ongeveer twee jaar worden gehouden. 
 


