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25ste sessie van het Codex Comittee for Europe (CCEURO), 15 t/m 18 januari 
2007 te Vilnius (Litouwen)  
 
Inleiding 
De bijeenkomst werd bijgewoond door 31 deelnemende landen (waarvan 21 EU lidstaten), 1 
observer en 2 internationale organisaties. De sessie werd geopend door Mr. Romualdas 
Sabaliauskas, de SG van de Ministerie van Volksgezondheid van Litouwen. De vergadering 
werd voorgezeten door Zwitserland. Namens Nederland waren Kate Napier (LNV) en Wim 
van Eck (VWA) aanwezig.  
 
Matters of Interest arising from the Codex Alimentarius Commission and other 
Committees: 
De CCEURO heeft het belang benadrukt om deelname van de niet-EU lidstaten te 
bevorderen tijdens de CCEURO. Zwitserland heeft al verschillende belangrijke stappen gezet, 
waaronder het gebruik van Russische vertaling (tolken, interactieve website) en 
werkgroepen, maar er is nog meer nodig. 
Het `Strategic Plan 2008-2013’ is besproken, Europese standpunten zijn bepaald en 
bezorgdheid is geuit over de optie om de sessies van de regionale coördinerende comités af 
te schaffen. Er is gesproken over de structuur en mandaten van de codex comités en task 
forces in voorbereiding op de CAC. De CCEURO heeft besloten dat er geen aanleiding was 
om de Terms of Reference (TOR) van de Regionale Coördinerende  Comités (in de 23rd 
CCGP) aan te passen zoals voorgesteld door CCLAC en dat de TOR van de verschillende 
regio’s geharmoniseerd moeten blijven. Het comité pleit om verduidelijking van de 
rolverdeling van de “Regional Coordinators” en de “Members of the Executive Committee 
elected on a Geographical Basis” tijdens de volgende CCGP-vergadering.  
 
Activities of FAO en WHO Complementary to the Work of the Codex Alimentarius 
Commission, Including Capacity Building 
Vertegenwoordigers van de FAO en WHO hebben presentaties gegeven over hun 
werkzaamheden en plannen voor de toekomst. 
 
Information on National Food Control Systems en Consumer Participation in food 
standard setting 
Het comité is geïnformeerd over recente ontwikkelingen en de huidige status van de 
nationale voedselcontrole systemen en consumentendeelname in de regio gebaseerd op 
schriftelijke reacties op CL 2006/21-EURO. Verschillende landen hebben hun systemen 
mondeling toegelicht.  
 
Information on use of Codex Standards on National en Regional Level 
Hier is niet lang bij stilgestaan omdat de meeste nationale regelgeving geharmoniseerd is 
met de EU-regelgeving  
 
Nomination of Coordinator of CCEURO 
Zwitserland is benoemd voor zijn tweede termijn als coördinator van de CCEURO. Zij zullen 
samenwerken met Polen, die zich heeft aangeboden als host. 
 
Other business and Future Work 
Proposed draft working principles for risk analysis for food safety for application by 
governments (EU) 
De delegatie van de EU informeerde de overige leden over de werkzaamheden van de 
werkgroep in voorbereiding op de CCGP. 
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Country of origin labelling provisions for individual cheese standards (EU) 
De EU steunt de definitieve acceptatie van alle individuele kaasstandaarden zoals 
voorgesteld door de CCMMP. 
 
Labelling of foods and food ingredients obtained through certain techniques of genetic 
modification/genetic engineering (EU) 
Er wordt meegedeeld dat CCFL een werkgroep heeft opgericht voor dit onderwerp. Deze zal 
in februari 2007 bijeenkomen in Oslo, Noorwegen. 
 
Code of ethics for international trade in food (EU) 
De EU lidstaten zijn van mening dat de Code zich moet focussen op de ethische aspecten 
van internationale handel en niet moet herhalen wat andere codex teksten en WTO 
overeenkomsten al stellen.  
 
Information on natural mineral waters within codex (Zwitserland) 
De revisie van de WHO richtlijnen over natuurlijk mineraalwater heeft geresulteerd in 
discrepanties met de codex standaarden. Het codex comité voor mineraalwater is echter 
slapend. Zwitserland stelt een document op voor de 30ste CAC over hoe nu verder te 
handelen. 
 
Information concerning the forthcoming election of a member of the executive committee 
from Europe (UK) 
Het Verenigde Koninkrijk informeerde de leden dat zij zich tijdens de komende CAC 
kandidaat zal stellen als “Member of the Executive Committee elected on a Geographical 
Basis”. 
 
Volgende vergadering 
De 26ste sessie van CCEURO zal plaatsvinden in Warschau, Polen (host), in samenwerking 
met Zwitserland (coördinator) in de periode tussen oktober 2008 en februari 2009. 


