Wetgeving
Regelnieuws

Het aantal levensmiddelen waarvoor een
maximumgehalte aan de schadelijke stof
ochratoxine A (OTA) geldt, wordt door de
Europese Unie uitgebreid.

Wijziging maximumgehalte ochratoxine A
Verordening EG 123/2005 gaat 1 april
2005 in. Voor producten die vóór deze
datum al in de handel zijn gebracht, gelden de oude regels. De voedingsmiddelenfabrikant moet kunnen aantonen dat
hij de producten voor deze datum heeft
afgezet.
Vanwege het verbindende karakter van
een verordening zijn alle lidstaten van de
EU verplicht deze in al haar onderdelen
toe te passen. Dit moet rechtstreeks gebeuren. Nederland heeft naast de verordening ook nog aanvullende en afwijkende eisen in de warenwetregeling ‘Verontreinigingen in levensmiddelen’. Die
aanvullingen en afwijkingen mogen niet
in strijd zijn met de Europese verordening. In de tabel staat een overzicht van
de maximumwaarden volgens de nieuwe
verordening.
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Ochratoxine A is een giftige stof die uit
schimmels (mycotoxine) ontstaat en
voorkomt in graanproducten, wijn, koffie
en bier. Van de stof is bekend dat het
schadelijke effecten heeft op de nieren,
het ongeboren kind, de weerstand en
mogelijk ook het zenuwstelsel. Het staat
bovendien te boek als kankerverwekkend.
De bestaande verordening EG 466/2001
werd in januari gewijzigd door verordening EG 123/2005. Door de wijziging
wordt het verbodsartikel aangepast. Ook
is de bijlage met voedingsmiddelen en de
maximale waarden gewijzigd. De herziening van de waarden vindt uiterlijk 30
juni 2006 plaats. Vanwege de gevaren die
OTA met zich mee brengt, wilde de EU
meer voedingsmiddelen onderwerpen
aan de regelgeving.
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Tabel Maximumwaarden Ochratoxine A volgens EG 123/2005
Producten

Maximumgehalte OTA (µg/kg of ppb)

Granen (met inbegrip van rijst en boekweit) en van granen afgeleide producten

Geen waarde vastgelegd; eisen zijn
neergelegd bij specifieke producten
5
3

Onbewerkte granen (met inbegrip van ruwe rijst en boekweit)
Alle van granen afgeleide producten (met inbegrip van voor rechtstreeks voor
menselijke consumptie bestemde verwerkte graanproducten)
Gedroogde druiven (krenten, sultana’s en andere rozijnen)
Gebrande koffiebonen en gemalen gebrande koffie, met uitzondering van oploskoffie
Oploskoffie (instantkoffie)
Wijn (rode, witte en rosé) en andere dranken op basis van wijn en/of druivenmost
Druivensap, druivensapingrediënten in andere dranken, met inbegrip van
druivennectar en geconcentreerd druivensap in gereconstitueerde vorm
Druivenmost en geconcentreerde druivenmost in gereconstitueerde vorm, bestemd
voor rechtstreekse menselijke consumptie
Babyvoeding en bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen voor zuigelingen
en peuters
Dieetvoeding voor medisch gebruik, speciaal voor zuigelingen bestemd
Groene koffie, andere gedroogde vruchten dan gedroogde druiven, bier, cacao en
cacaoproducten, likeurwijnen, vleesproducten, specerijen en zoethout
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10
5
10
2
2

2
0,5
0,5
(Nog) geen waarde vastgelegd
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