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Verslag 22e vergadering van het Codex Alimentarius Comité voor vetten en oliën (CCFO) 
van 21 – 25 februari 2011 in Penang, Maleisië. 
 

Algemeen 

Aan de bijeenkomst werd deelgenomen door 100 vertegenwoordigers afkomstig uit 31 landen, de 

Europese Unie en 9 internationale organisaties. Vanuit de EU waren, naast 2 vertegenwoordigers van de 

Commissie en 2 vertegenwoordigers van de EFSA, de volgende landen aanwezig: Duitsland, Frankrijk, 

Italië, Nederland (ministerie van EL&I) en Hongarije (voorzitter EU). 

 

Voorzitter van de bijeenkomst was Ms. Noraine Mohd Othman, senior director van het ministerie van 

Volksgezondheid van Maleisië. 

 

Aanpak complexe onderwerpen 

Enkele onderwerpen op de agenda kennen al een lange – en beladen – voorgeschiedenis van 

behandelingen en discussie binnen de Codex. Dit betreft vooral de vaststelling van de lijst van 

toegestane stoffen , voorafgaand aan het transport van eetbare oliën en vetten bij bulktransport 

(tankers) en ook de vaststelling van de authenticiteit van olijfolie. Voor deze beide onderwerpen werden 

voorafgaand aan hun de plenaire bespreking, eerst afzonderlijke ‘in-session working groups’ gehouden 

om tot een oplossing te komen. Voor het resultaat van de plenaire bijeenkomsten, zie hierna. 

 

Onderwerpen afkomstig van de Codex Commissie of uit andere Codex Comités 
Besloten is dat bijlagen bij de standaarden voor vetten en oliën, die bedoeld zijn voor vrijwillig gebruik 
door niet-overheden, behouden moeten blijven. Over de precieze bewoordingen waarmee in de 
betreffende standaard naar dergelijke bijlagen verwezen zal worden werd geen overeenstemming 
bereikt, maar er komt op korte termijn een aparte Circular Letter met mogelijke opties. Deze opties zijn 
opgenomen in het verslag van deze CCFO, zoals te vinden op de Codex website 

(www.codexalimentarius.net). Via de Circular Letter wordt tevens verzocht commentaar te geven op 
het voorstel om de eisen voor desmythylsterols, tocopherols en tocotrienols uit de bijlage op te nemen 
in de tekst van de standaard zelf. 
Bij het onderwerp “etikettering” is het voorstel om te komen tot een horizontale benadering (labelling 

over stoffen heen), niet overgenomen. Het uitgangspunt voor etiketteringen bij vetten en oliën blijft 

daarom de product (‘case-by-case’) benadering. 

 

Palmpitoleine en palmpitstearine 

Een gecombineerd voorstel van Indonesië en de VS voor uitbreiding van de standaard voor plantaardige 

vetten en oliën met palmpitoleine en palmpitstearine is aangenomen. 

 

Praktijkcode voor opslag en transport in bulk van eetbare oliën en vetten 

Besproken zijn een drietal deelonderwerpen: 
a. Criteria voor vaststelling van de acceptatie van stoffen voor opname in de lijst van ‘Acceptable 

Previous cargoes’; 
b. ‘Draft List of Acceptable Previous Cargoes’; 
c. ‘Proposed Draft List of Acceptable Previous Cargoes’. 

Vanwege de verwachte problemen bij plenaire behandeling werden voor b. en c. allereerst een aparte 

‘in-session working group’ gehouden, met als opdracht zich ook te buigen over de vraag hoe in de 

toekomst op een snelle, praktische en verantwoorde wijze stoffen aan de lijst zouden kunnen worden 

toegevoegd. De resultaten van deze ‘in-session werkgroep’ zijn gedocumenteerd in CRD17. 

 

ad a. De criteria werden onveranderd vastgesteld en doorverwezen naar CAC, stap 8. 

Ad b en c. Over beide lijsten bleef grote verdeeldheid bestaan, maar door de voorzitter werd uiteindelijk 

toch geconcludeerd dat er voldoende steun was voor doorverwijzing naar CAC, stap 8. Wel werden door 

de voorzitter, op aangeven van de EU, nog enkele stoffen uit de Proposed Draft List verwijderd. Als 

reactie op het besluit van de voorzitter heeft de VS in het eindverslag de volgende verklaring laten 

opnemen voor hun blijvend bezwaar tegen de lijst(en):  

“its continuous and sustained opposition and that there had been sufficient opposition (against the List) 

to conclude that there was no concensus to proceed”.  
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Voorstel voor aanpassing standaard voor olijf- en olijfpomace-olie 

Ook hier werd begonnen met een in-session werkgroep vanwege de langdurige en diepe verdeeldheid 

tussen enerzijds de klassieke mediterrane producentlanden en anderzijds nieuwe producentlanden als 

Australië, NZ, Canada en de VS. De discussie spitste zich vooral toe op de hoogte van het gehalte aan 

linoleenzuur voor de bepaling van de authenticiteit van olijfolie en als indicator voor eventueel bedrog 

(vermenging met goedkopere oliesoorten).  

Na uitgebreide discussies in de voorbereidende werkgroep en plenair om tot een compromis te komen 

werd door de voorzitter geconcludeerd dat er geen vooruitgang meer te verwachten viel op dit 

onderdeel en is het voorstel van de agenda gehaald. 

 

Voorstel voor nieuwe standaard voor visolie 

Er was grote bijval en steun voor het door Zwitserland voorbereide voorstel. De scope ervan zal 

uitgebreid worden van visolie tot olie afkomstig van ‘fish and shellfish’, zoals gedefinieerd in de Code of 

Practise voor vis en visproducten (CAC/RCP 52-2003). Om de totstandkoming van een nieuwe standaard 

zoveel mogelijk te faciliteren en te versnellen wordt er een Electronic Working Group ingesteld, onder 

leiding van Zwitserland.  

Tevens wordt ieder land opgeroepen zoveel mogelijk gegevens over de handel (statistiek) in en 

samenstelling van de genoemde oliën aan te leveren. 

 
Voor het volledige en officiële verslag, inclusief alle andere besproken (kleinere) onderwerpen, zie de 

website van de Codex Alimentarius (www.codexalimentarius.net). 
 

Volgende vergadering CCFO 

De volgende vergadering is vastgesteld op 25 februari – 1 maart 2013 in Maleisië. 

 


