
De aangetroffen producten van
de vruchten van het geslacht
Capsicum waren afkomstig

uit India. Er zijn geen aanwijzingen,
dat deze producten afkomstig zijn uit
de Gemeenschap. Op grond van Ver-
ordening nr. 178/2002/EG, beter
bekend als de GFL, de General Food
Law, dient de Commissie het in de
handel brengen of het gebruik van
een levensmiddel of diervoeder dat
waarschijnlijk een ernstig risico voor
de menselijke gezondheid inhoudt,
op te schorten, en elke andere pas-
sende tijdelijke maatregel te nemen,
wanneer dat risico niet op afdoende

wijze kan worden beheerst met de
door de betrokken lidstaten getroffen
maatregelen.

Daar de beschikbare experimentele
gegevens duiden op het genotoxisch
carcinogeen kunnen zijn van deze
stof, kan geen toelaatbare dagelijkse
inname worden vastgesteld. Daar-
naast kan de stof een sensibiliseren-
de werking hebben via de huid of via
inademing. De stof is door het Inter-
nationaal Instituut voor kankeron-
derzoek (IARC) als carcinogeen van
categorie 3 ingedeeld. De kwalificatie
categorie 3 betekent dat de stof niet
te classificeren is voor humane car-
cinogeniteit. Vaak zijn er wel aanwij-
zingen voor carcinogeniteit in die-
ren, maar daar het metabolisme in de
mens via andere routes loopt, leidt de
betreffende stof mogelijk niet tot de
vorming van tumoren bij de mens.

Gezondheidsbedreiging
Frankrijk heeft via het systeem van
snelle waarschuwingen, het rapid
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alert systeem, over levensmiddelen en
diervoeder informatie verzonden aan
de Commissie. Daarnaast heeft zij
gezien de mogelijke omvang van het
probleem tijdelijke beschermende
maatregelen getroffen en de Commis-
sie daarvan in kennis gesteld. De
Commissie is van mening, dat gezien
de ernst van de gezondheidsbedrei-
ging de door Frankrijk genomen
maatregelen tot de gehele gemeen-
schap moeten worden uitgebreid. 

Daarom heeft zij in een beschikking
vastgelegd dat de lidstaten de invoer
verbieden van Spaanse peper en pro-
ducten daarvan in welke vorm dan
ook, tenzij de verzending vergezeld
gaat van een analyserapport waaruit
blijkt dat het product geen Soedan-
rood I bevat. Bij ontbreken ervan
dient de importeur onderzoek te doen
om aan te tonen dat de stof niet aan-
wezig is. Indien blijkt dat Spaande
peper of de producten daarvan wel
Soedanrood I blijken te bevatten, die-
nen ze te worden vernietigd.

Analyserapport 
In Nederland is deze beschikking
opgenomen in de Warenwetregeling
Spaanse pepers. Deze regeling is in
werking getreden op 28 juni 2003.

Op grond van deze beschikking en
regeling dienen partijen Spaanse peper
en producten afkomstig van buiten de
Europese Unie te worden voorzien van
een analyserapport waaruit blijkt dat
de stof Soedanrood I afwezig is. Uit
vragen uit de praktijk blijkt het vinden
van een laboratorium dat deze stof kan
analyseren, erg moeilijk is te vinden.
In Frankrijk is inmiddels een test ont-
wikkeld die kan worden gebruikt bij de
ontwikkeling van een analysemethode.
In Nederland kan onder andere TNO
Voeding deze stof analyseren. ■

Soedanrood I is een kleurstof, die begin mei is

aangetroffen in Frankrijk in producten van Spaanse

peper. Onder Spaanse peper verstaat de Commissie

vruchten van het geslacht ‘Capsicum’, gedroogd en

fijngemalen of gemalen, van de GN-code 09042090. De

beschikbare experimentele gegevens duiden op het

mogelijk genotoxisch carcinogeen zijn van soedanrood

I. Daarnaast kan de stof een sensibiliserende werking

hebben via de huid of via inademing.

Heereluurt Heeres

Regelnieuws

Soedanrood I

WETGEVING

Regelnieuws
De rubriek ‘Nieuwsgaring in de wetgeving’ wordt

opgevolgd door ‘Regelnieuws’.

Waarom?

‘Regel’ heeft betrekking op regels in een samenle-

ving. Allereerst is de wetgever aan zet om regelge-

ving op te zetten als de samenleving daar de nood-

zaak van inziet. Daarna is de justitiabele (zij die aan

het recht zijn onderworpen) aan de beurt om zich

aan die regelgeving te houden. Met het regelen van

het toezicht op de naleving is een voor de samenle-

ving belangrijk onderwerp geregeld. 

Nieuws heeft betrekking op de recent van kracht

geworden nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving

in Nederland of Europa. 

Mr. ing. H.L. Heeres is werkzaam bij het Bureau Levensmiddelen

Recht van TNO Voeding in Zeist. Het Bureau Levensmiddelen Recht

geeft advies op het gebied van de wet- en regelgeving van levens-

middelen en diervoeder. De kennisvelden hebben betrekking op

de innovatie, veiligheid en gezondheid van levensmiddelen en

ingrediënten, zoals nieuwe voedingsmiddelen, ‘novel foods’, ver-

pakking, etikettering, claims en beweringen. Daarnaast beschikt

het bureau over kennis van merkenrecht, octrooirecht en product-

aansprakelijkheid.

Adresgegevens: TNO Voeding, Postbus 360, 3700 AA Zeist. Con-

tactpersoon: Heereluurt Heeres, 030 69 44 607,

heeres@voeding.tno.nl.
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