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Importeurs van bepaalde groene pepers moeten onnodige controles op

de aanwezigheid van Soedanrood I uitvoeren. Hetzelfde geldt voor in

Spanje geteelde rode en groene Spaanse pepers en hun producten. Daar

het gevaar voor Japanse steranijs is geweken, kan steranijs zonder beper-

kingen voor aanlandingsplaats of certificaten worden ingevoerd.

Het invoerverbod van Spaanse peper en
producten daarvan is behandeld in
Regelnieuws in VMT 21, 2003 p. 27.
Invoer is alleen mogelijk indien er bij de
partij een analyserapport wordt geleverd
waaruit blijkt dat het product geen Soe-
danrood I bevat. Blijkt het product deze
stof wel te bevatten, dan dient deze te
worden vernietigd.
Naar aanleiding van dit onderwerp heb ik
een aantal reacties ontvangen over de
verplichting tot het aantonen van de
afwezigheid van deze stof. Op grond van
artikelen 1 en 2 van de Warenwetregeling
Spaanse pepers geldt deze verplichting
voor menselijke consumptie bestemde
vruchten van het geslacht ‘Capsicum’,
gedroogd en fijngemaakt of gemalen,
van de GN-code 09042090. Onder deze
GN-code vallen niet alleen rode pepers,
maar ook groene. Het toevoegen van de
kleurstof ‘Soedanrood I’ aan deze groene
pepers zal men over het algemeen wel
achterwege laten, daar het hierdoor rood
gaat kleuren waardoor de specifieke
groene kleur wordt aangetast. Tot de
groene pepers behoren onder andere de
Jalepeño-pepers.
Daarnaast is opgemerkt dat Soedanrood
I alleen kan worden toegevoegd aan het
gemalen product, daar het anders onvol-
doende mengt.
Uit het bovenstaande lijkt het erop dat de
Commissie bij het vaststellen van haar
verbodsbepaling en ontheffing daarop er
aan voorbij is gegaan dat tot deze GN-
code ook pepers behoren waaraan van-
wege kleurafwijkingen waarschijnlijk
geen kleurstof Soedanrood I zal worden
toegevoegd. Voor de importeurs bete-
kent dit een kostenpost, die bij een nade-
re specificatie had kunnen worden voor-
komen.
Ook producenten van Spaanse pepers in
de lidstaat Spanje zouden volgens een
reactie bij invoer in Nederland hun pro-
ducten moeten laten analyseren op de
afwezigheid. Deze verplichting kan niet
gelezen worden in het Warenwetbesluit.

Artikel 2 geeft immers aan dat het verbo-
den is Spaanse pepers of waren met
daarin Spaanse pepers, ongeacht in wel-
ke vorm, vanuit een land dat niet behoort
tot de Europese Unie binnen Nederlands
grondgebied te brengen. Ook het ver-
handelen anders dan met inachtneming
van de voorschriften van de beschikking
2003/460/EG is verboden. Daar Spanje
tot de lidstaten behoort, geldt deze ver-
plichting niet voor invoer uit Spanje naar
Nederland en hoeven er dus geen analy-
ses te worden uitgevoerd waarmee de
afwezigheid van Soedanrood I kan wor-
den aangetoond. 
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steranijs aangetroffen. Deze aanwezig-
heid van Japanse steranijs werd in ver-
band gebracht met een aantal gevallen
van voedselvergiftigingen in de Europese
Unie.
Uit het voorgaande concludeerde de
Commissie dat bepaalde derde landen
een hygiëneprobleem kennen met als
gevolg een ernstige bedreiging van de
volksgezondheid in de Europese Unie.
Daarop heeft de Europese Commissie
beschermende maatregelen vastgesteld
en vastgelegd in beschikking
2992/75/EG. In de Warenwetregeling
Invoer steranijs uit derde landen
(2002/GZB/VVB 2266446) is in Nederland
uitvoering gegeven aan deze beschik-
king. Alleen invoer in Nederland via Rot-
terdam was mogelijk. Daarnaast moeste
elke levering vergezeld gaan van een ver-
slag over bemonsterings- en analysere-
sultaten, en een certificaat van een
bevoegde autoriteit in het exporterende
land waarin wordt aangetoond dat de
zending geen Japanse steranijs bevat.
Bij de sindsdien verrichte controles en
analyses zijn geen nieuwe gevallen van
verontreinigingen opgespoord. Daar-
naast zijn ook geen nieuwe gevallen van
vergiftiging gemeld. Voor de Commissie
waren beide bevindingen voldoende om
op 13 augustus 2003 de beschikking
2002/602/EG te publiceren waarin de eer-
dere beschikking 2002/75/EG werd inge-
trokken.
In Nederland is vervolgens de Warenwet-
regeling Invoer steranijs ingetrokken
samen met een wijziging ten aanzien van
de invoer van grondnoten uit Egypte in
een regeling VGB/VL2406317 van 29
augustus 2003. Daarmee kan steranijs
ook in andere havens dan Rotterdam
worden ingevoerd en zonder certificaten
die de afwezigheid van Japanse steranijs
garanderen.
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