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De conferentie werd bijgewoond door delegaties uit 45 landen. Van de EU lidstaten waren Duitsland, 
Frankrijk, Italië, Griekenland (VZ), Luxemburg en Nederland vertegenwoordigd. Ook Zwitserland nam 
deel aan het EU coördinatieoverleg.  

Golden Passion fruit 
Er bleek een misverstand te zijn ontstaan tussen de Europese Commissie en de Nederlandse 
delegatie. Het verzoek van 11 februari om opmerkingen aan te leveren voor 13 februari had 
uitsluitend betrekking op de aanpassingen in het Europese standpunt n.a.v. de bijeenkomst op 10 
februari. Het was niet de bedoeling aanvullende (afwijkende) punten in te brengen. Desalniettemin 
heb ik het Nederlandse standpunt m.b.t. golden passion fruit ter tafel gebracht. EU delegatie gaf aan 
niet af te kunnen wijken van het ingenomen standpunt, maar t.a.v. de minimumdiameter voor 
passievrucht en de variatie in de verpakking (5 of 10mm) het standpunt van de producerende landen 
te zullen volgen. In een in session working group is de scope van de standaard uitgebreid en omvat, 
golden passionfruit, yellow passion fruit en purple passionfruit. Het voorstel van Nederland om de 
tabel onder 3 te herzien is overgenomen. Er volgde een uitgebreide discussie over de minimum en 
maximum diameter. Alleen voor golden passion fruit is een minimum diameter van 56mm 
opgenomen. Tegenstanders willen toekomstige innovaties niet belemmeren (met een minimum dan 
wel maximum). De tabel is een richtlijn en kan gebruikt worden op vrijwillige basis. Er is geen 
verwijzing naar het verschil in diameter in de verpakking opgenomen. Er wordt verwezen naar de 
gebruikelijke marge van 10%. De standaard wordt doorgestuurd naar de CAC voor adoptie op stap 8. 

Durian 
Geen bijzonderheden, door naar stap 5. 

Okra 
Geen bijzonderheden 

Table grapes 

Geen bijzonderheden 

Ware potatoes, informeel overleg tussen India en de EU heeft niets opgeleverd. India heeft geen 
nadere onderbouwing gegeven voor nut en noodzaak van de standaard voor ware potatoes. Geen van 
de andere delegaties had hierover een uitgesproken opvatting. De EU hield niet strikt vast aan het 
standpunt dat een standaard niet nodig is en er reeds een UNECE standaard beschikbaar is. Reden 
hiervoor lag blijkbaar in het harde optreden van een aantal EU lidstaten tijdens een vorige sessie van 
het Comité. Er is een in session working group gehouden waarin het voorstel van India is aangepast. 
Er is vervolgens een e-werkgroep ingesteld onder voorzitterschap van India, co-chair is Frankrijk. 
Andere lidstaten worden aangemoedigd actief bij te dragen aan het werk van deze e-werkgroep. 

Proposal for new work on Codex Standards for Fresh Fruits and vegetables 
Dit agendapunt is verder uitgewerkt in een in session working group voorgezeten door Nieuw-Zeeland. 
Eerste prioriteit ligt bij aubergine (beperkte aanpassingen nodig) en knoflook (discussie over de 
reikwijdte), de tweede prioriteit bij kiwi (geen problemen in de handel). De eerste twee zullen worden 
doorgestuurd naar het Executive Committee. Er zijn drie e-working groups ingesteld: 
e-werkgroep aubergine, vz India (Engels) 
e-werkgroep knoflook, vz Mexico (Spaans en Engels) 
e-werkgroep aubergine, vz Nieuw-Zeeland (Engels) 

Review of the Terms of Reference of the Codex Committee on Fresh Fruit and Vegetables 

Expliciete verwijzingen naar de UNECE lijken op weerstand te stuiten. Er is wel consensus dat 
afstemming noodzakelijk is en dat overlap dan wel tegenstrijdigheden tussen standaarden voorkomen 
moeten worden. Tekstvoorstel: ‘to consult as necessary with other international organizations in the 
standard development process to avoid duplication’. 



Proposed lay out for Codex standards for fresh fruit and vegetables 

De voorzitter stelde de vraag of het opstellen van een lay out nog opportuun was, aangezien dit 
thema de afgelopen 6 sessies al op de agenda staat. Een aantal delegaties gaf aan wel degelijk 
waarde te hechten aan een lay out mits deze niet te gedetailleerd en te dwingend is (m.n. Mexico). Er 
is een e-working group ingesteld onder leiding van de VS, en co-chair Duitsland (Engels). Er is een 
lijst van belangrijkste thema’s opgesteld: 

- Introduction statement in relation to the nature of the lay out; 
- Points of application of the standard (quality tolerance); 
- Sizing provisions; 
- Uniformity provisions; 
- How to approach food additives for fresh food and vegetables; 
- The need for a glossary. 

Other business 

India en Indonesië stellen nieuw werk voor respectievelijk voor palm date en sjalotten. Voor de 
volgende sessie worden voorstellen voorbereid. Op de valreep gaf Soedan aan een standaard te willen 
ontwikkelen voor pootgoed. In een eerste reactie liet het Codex secretariaat weten te verwachten dat 
dit buiten de reikwijdte van het comité valt. Het zal niet mee worden genomen in het verslag, maar 
het staat Soedan vrij informatie te verstrekken m.b.t. dit voorstel. 

Date and place of next session 
Het Mexicaanse voorzitterschap gaf aan over 18 maanden (exacte datum nog niet vastgesteld) de 
volgende sessie van het Comité in Mexico (Cancun) te willen organiseren. Hierop stelde Zuid-Afrika 
voor deze sessie in Zuid-Afrika te organiseren. Dit voorstel werd ondersteund door een aantal 
aanwezige Afrikaanse delegaties (Ghana, Nigeria, Kameroen, Sudan, Libië, Kenia). Dit was aanleiding 
voor de Latijns-Amerikaanse delegaties (Colombia, Uruguay, Argentinië) om Mexico te steunen. 
Overige delegaties gaven aan geen voorkeur te hebben en verzochten de voorzitter dit punt bilateraal 
te bespreken. 


