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RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 2003/   /EG

van

tot wijziging van Richtlijn 94/35/EG inzake zoetstoffen

die in levensmiddelen mogen worden gebruikt

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name op artikel 95,

Gezien het voorstel van de Commissie 1

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité 2,

Na raadpleging van het Wetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding krachtens artikel 6

van Richtlijn 89/107/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing

van de wetgevingen der lidstaten inzake levensmiddelenadditieven die in voor menselijke voeding

bestemde waren mogen worden gebruikt 3,

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag 4,

                                                
1 PB C 262 E van 29.10.2002, blz. 429.
2 PB C 85 van 8.4.2003, blz. 34.
3 PB L 40 van 11.2.1989, blz. 27. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 94/34/EG van het Europees

Parlement en de Raad (PB L 237 van 10.9.1994, blz. 1).
4 Advies van het Europees Parlement uitgebracht op 10 april 2003 (nog niet verschenen in het

Publicatieblad), gemeenschappelijk standpunt van de Raad van                           (nog niet
verschenen in het Publicatieblad) en besluit van het Europees Parlement van
(nog niet verschenen in het Publicatieblad).
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Richtlijn 94/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 juni 1994 inzake zoet-

stoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt 1, is een lijst vastgesteld van zoet-

stoffen die in de Gemeenschap mogen worden gebruikt, alsmede de voorwaarden voor het

gebruik daarvan.

(2) Sinds 1996 zijn twee nieuwe zoetstoffen, sucralose en het zout van aspartaam-acesulfaam,

door het Wetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding aanvaardbaar bevonden voor

gebruik in levensmiddelen.

(3) Het advies van het Wetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding over cyclaamzuur

en het natrium- en calciumzout daarvan (dat heeft geleid tot de vaststelling van een nieuwe

aanvaardbare dagelijkse inname (ADI)), alsmede recente studies over de inname van

cyclamaten leiden tot een verlaging van de maximale gebruiksdoses voor cyclaamzuur en het

natrium- en calciumzout daarvan.

(4) De aanduiding van bepaalde categorieën moet worden aangepast teneinde rekening te houden

met Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 juni 2002

betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake voedings-

supplementen 2 en met de bijzondere richtlijnen die vastgesteld zijn voor een aantal groepen

levensmiddelen van bijlage I van Richtlijn 89/389/EEG van de Raad 3.

(5) Het gebruik van de betrokken levensmiddelenadditieven voldoet aan de algemene criteria van

bijlage II bij Richtlijn 89/107/EEG.

                                                
1 PB L 237 van 10.9.1994, blz. 3, gewijzigd bij Richtlijn 96/83/EG van het Europees Parlement

en de Raad (PB L 48 van 19.2.1997, blz. 16).
2 PB L 183 van 12.7.2002, blz. 51.
3 PB L 186 van 30.6.1989, blz. 27. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 1999/41/EG van

het Europees Parlement en de Raad (PB L 172 van 8.7.1999 blz. 38).
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(6) In de artikelen 53 en 54 van Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en

de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van

de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedsel-

veiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden 1 zijn

procedures vastgesteld voor noodmaatregelen met betrekking tot levensmiddelen die

afkomstig zijn uit de Gemeenschap of uit een derde land zijn ingevoerd. Krachtens deze

artikelen kan de Commissie dergelijke maatregelen nemen wanneer een levensmiddel waar-

schijnlijk een ernstig risico voor de gezondheid van mens, dier of milieu inhoudt en het risico

niet op afdoende wijze kan worden beheerst met de door de betrokken lidstaten getroffen

maatregelen.

(7) De voor de uitvoering van Richtlijn 94/35/EG vereiste maatregelen dienen te worden

vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot

vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende

uitvoeringsbevoegdheden 2.

(8) Derhalve dient Richtlijn 94/35/EG dienovereenkomstig gewijzigd te worden,

                                                
1 PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1
2 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 94/35/EG wordt als volgt gewijzigd:

1) artikel 4 wordt vervangen door het volgende artikel:

"Artikel 4

Volgens de in artikel 7 bedoelde procedure kan worden vastgesteld,
- wanneer er een verschil van mening bestaat over de vraag of er in het kader van deze

richtlijn in een bepaald levensmiddel zoetstoffen mogen worden gebruikt, of dat
levensmiddel moet worden beschouwd als een levensmiddel dat in een van de in de
derde kolom van de bijlage bedoelde categorieën is ingedeeld;

- of een in de bijlagen genoemd en volgens de "quantum satis"-regel toegestaan levens-
middelenadditief wordt gebruikt conform de in artikel 2 vermelde criteria;

- of een stof een zoetstof is in de zin van artikel 1, lid 2.";

2) aan artikel 5, lid 2, wordt een derde streepje toegevoegd:

"- aspartaam- en acesulfaamzouten: "bevat een bron van fenylalanine";
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3) artikel 7 wordt vervangen door het volgende artikel:

"Artikel 7

1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 58, lid 1, van Verordening (EG)
nr. 178/2002 * ingestelde Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid
(hierna "het comité" genoemd).

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit

1999/468/EG ** van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie

maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

______________
* PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.
** Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden

voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden
(PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23).";

4) de bijlage wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze richtlijn.
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Artikel 2

De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om aan

deze richtlijn te voldoen, teneinde

- uiterlijk op                                      * de handel in en het gebruik van producten die aan deze

richtlijn voldoen, toe te staan,

- uiterlijk op                                     ** de handel in het gebruik van producten die niet aan deze

richtlijn voldoen, te verbieden; producten die evenwel niet aan deze richtlijn voldoen maar die

vóór deze datum in de handel zijn gebracht of geëtiketteerd zijn, mogen verkocht worden

zolang de voorraad strekt.

Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar deze richtlijn

verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van de bepalingen. De regels

voor deze verwijzing worden bepaald door de lidstaten.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de

Europese Unie.

                                                
* 12 maanden na de inwerkingtreding van deze richtlijn.
** 18 maanden na de inwerkingtreding van deze richtlijn.
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Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement Voor de Raad

De voorzitter De voorzitter

_________________
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BIJLAGE

De bijlage bij Richtlijn 94/35/EG wordt als volgt gewijzigd:

1) De volgende categorieën levensmiddelen krijgen een nieuwe omschrijving:

a) "volledige vermageringsdieetbereidingen die bestemd zijn om een maaltijd of een dag-

rantsoen te vervangen" lezen "voedingsmiddelen die zijn bestemd om te worden

genuttigd in energiebeperkte diëten voor gewichtsvermindering, waarnaar wordt

verwezen in Richtlijn 96/8/EG *";

b) "volledige voedselbereidingen en aanvullende voeding die onder medisch toezicht

worden gebruikt" lezen "dieetvoeding voor medisch gebruik, als omschreven in Richt-

lijn 1999/21/EG **";

c) "vloeibare voedingssupplementen/integratiesubstanties voor dieetproducten" lezen

"vloeibare voedingssupplementen als omschreven in Richtlijn 2002/46/EG ***,

verstrekt in vloeibare vorm";

d) "vaste voedingssupplementen/integratiesubstanties voor dieetproducten" lezen "vaste

voedingssupplementen als omschreven in Richtlijn 2002/46/EG, verstrekt in vaste

vorm";

e) "voedingssupplementen/integratiesubstanties voor dieetproducten op basis van

vitaminen en/of mineraalelementen in de vorm van siroop of kauwtabletten" lezen

"voedingssupplementen als omschreven in Richtlijn 2002/46/EG, op basis van

vitaminen en/of mineraalelementen in de vorm van siroop of kauwtabletten";
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2) aan het einde van de tabellen worden de volgende voetnoten toegevoegd:

"_________________

* Richtlijn 96/8/EG van de Commissie van 26 februari 1996 inzake voedingsmiddelen die
zijn bestemd om in energiebeperkte diëten te worden genuttigd voor gewichts-
vermindering (PB L 55 van 6.3.1996, blz. 22).

** Richtlijn 1999/21/EG van de Commissie van 25 maart 1999 betreffende dieetvoeding
voor medisch gebruik (PB L 91 van 7.4.1999, blz. 29).

*** Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 juni 2002
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake voedings-
supplementen.";

3) voor stof E 951, aspartaam, wordt de volgende categorie toegevoegd:

"– essoblaten 1 000 mg/kg"

4) voor stof E 952, cyclaamzuur en Na- en Ca-zouten daarvan:

a) voor de volgende categorieën levensmiddelen wordt de maximale gebruiksdosis van

"400 mg/l" vervangen door "250 mg/l";

- gearomatiseerde dranken op basis van water, met verminderde verbrandings-

waarde of zonder toegevoegde suikers;

- dranken op basis van melk en daarvan afgeleide producten op basis van vruchten-

sap, met verminderde verbrandingswaarde of zonder toegevoegde suikers.

b) worden de volgende categorieën levensmiddelen en maximale gebruiksdoses

geschrapt:

"– snoepgoed zonder toegevoegde suikers 500 mg/kg
– snoepgoed op basis van cacao of gedroogde vruchten,

met verminderde verbrandingswaarde of zonder toe-
gevoegde suikers

500 mg/kg

– snoepgoed op basis van zetmeel, met verminderde
verbrandingswaarde of zonder toegevoegde suikers

500 mg/kg

– kauwgom zonder toegevoegde suikers 1 500 mg/kg

– microproducten van suikerwerk ter verfrissing van de
adem, zonder toegevoegde suikers

2 500 mg/kg

– consumptie-ijs met verminderde verbrandingswaarde
of zonder toegevoegde suikers

250 mg/kg"
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5) de volgende tabellen worden toegevoegd:

EG-
nr.

Naam Levensmiddelen Maximale
gebruiksdoses

E 955 Sucralose Niet-alcoholische dranken
– gearomatiseerde dranken op basis van water, met verminderde

verbrandingswaarde of zonder toegevoegde suikers
300 mg/l

– dranken op basis van melk en daarvan afgeleide producten of op basis van
vruchtensap, met verminderde verbrandingswaarde of zonder toegevoegde
suikers

300 mg/l

Desserts en soortgelijke producten
– gearomatiseerde desserts op basis van water, met verminderde

verbrandingswaarde of zonder toegevoegde suikers
400 mg/kg

– bereidingen op basis van melk en daarvan afgeleide producten, met
verminderde verbrandingswaarde of zonder toegevoegde suikers

400 mg/kg

– desserts op basis van vruchten en groenten, met verminderde
verbrandingswaarde of zonder toegevoegde suikers

400 mg/kg

– desserts op basis van eieren, met verminderde verbrandingswaarde of
zonder toegevoegde suikers

400 mg/kg

– desserts op basis van graan, met verminderde verbrandingswaarde of
zonder toegevoegde suikers

400 mg/kg

– desserts op basis van vetten, met verminderde verbrandingswaarde of
zonder toegevoegde suikers

400 mg/kg

– "snacks": voorverpakte gezouten, gedroogde hapjes op basis van zetmeel
of (hazel)noten, die bepaalde aroma’s bevatten

200 mg/kg

Snoepgoed 
– snoepgoed zonder toegevoegde suikers 1 000 mg/kg
– snoepgoed op basis van cacao of gedroogde vruchten, met verminderde

verbrandingswaarde of zonder toegevoegde suikers
800 mg/kg

– snoepgoed op basis van zetmeel, met verminderde verbrandingswaarde of
zonder toegevoegde suikers

1 000 mg/kg

– hoorntjes en wafeltjes zonder toegevoegde suikers voor ijs 800 mg/kg
– ouwels 800 mg/kg
– boterhampasta op basis van cacao, melk, gedroogde vruchten of vet, met

verminderde verbrandingswaarde of zonder toegevoegde suikers
400 mg/kg

–ontbijtgranen met een vezelgehalte van meer dan 15% en ten minste 20%
zemelen, met verminderde verbrandingswaarde of zonder toegevoegde
suikers

400 mg/kg

– microproducten van suikerwerk ter verfrissing van de adem, met
verminderde verbrandingswaarde of zonder toegevoegde suikers

2 400 mg/kg

– verfrissende sterk gearomatiseerde keelpastilles zonder toegevoegde
suikers

1 000 mg/kg

– kauwgom zonder toegevoegde suikers 3 000 mg/kg
– suikerwerk in de vorm van tabletten met verminderde verbrandingswaarde 200 mg/kg
– cider en perencider 50 mg/l
– dranken bestaande uit een mengsel van bier, cider, perencider,

gedistilleerd of wijn en niet-alcoholische dranken
250 mg/l

– gedistilleerde dranken met een alcohol-volumegehalte van minder dan
15%

250 mg/l

– alcoholvrij bier of bier met een alcoholgehalte van ten hoogste 1,2% vol 250 mg/l
– "Tafelbier/Bière de table/Table beer" (met een extractgehalte van de stam-

wort van minder dan 6%) met uitzondering van "Obergäriges Einfachbier"
250 mg/l

– bier met een zuurgraad van ten minste 30 milli-equivalent NaOH 250 mg/l
– donker bier van het type oud bruin 250 mg/l
– bier met verminderde verbrandingswaarde 10 mg/l
– consumptie-ijs met verminderde verbrandingswaarde of zonder

toegevoegde suikers
320 mg/kg

– vruchten in blik of in glas, met verminderde verbrandingswaarde of zonder
toegevoegde suikers

400 mg/kg

– jam, gelei en marmelade, met verminderde verbrandingswaarde 400 mg/kg
– vruchten- en groentebereidingen, met verminderde verbrandingswaarde 400 mg/kg
– zoetzure vruchten- en groenteconserven 180 mg/kg
– Feinkostsalat 140 mg/kg
– zoetzure conserven en halfconserven van vis, alsmede marinaden van vis,

schaal-, schelp- en weekdieren
120 mg/kg
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– soep met verminderde verbrandingswaarde 45 mg/l
– sauzen 450 mg/kg
– mosterd 140 mg/kg
– banketbakkerswaren voor specifieke voedingsdoeleinden 700 mg/kg
– voedingsmiddelen die zijn bestemd om in energiebeperkte diëten te

worden genuttigd voor gewichtsvermindering, waarnaar wordt verwezen
in Richtlijn 1996/8/EG 

320 mg/kg

– dieetvoeding voor specifiek medisch gebruik, als omschreven in Richtlijn
1999/21/EG

400 mg/kg

– voedingssupplementen als omschreven in Richtlijn 2002/46/EG, verstrekt
in vloeibare vorm

240 mg/kg

– voedingssupplementen als omschreven in Richtlijn 2002/46/EG, verstrekt
in vaste vorm

800 mg/kg

- Voedingssupplementen als omschreven in Richtlijn 2002/46/EG, op basis
van vitaminen en/of mineraalelementen verstrekt in de vorm van siroop of
kauwtabletten

2 400 mg/kg
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EG-
nr.

Naam Voedingsmiddelen Maximale
gebruiksdoses *

E 962 Zout van
aspartaam-
acesimfaam

Niet-alcoholische dranken
– gearomatiseerde dranken op basis van water, met verminderde

verbrandingswaarde of zonder toegevoegde suikers
350 mg/l (a)

– dranken op basis van melk en daarvan afgeleide producten of op
basis van vruchtensap, met verminderde verbrandingswaarde of
zonder toegevoegde suikers

350 mg/l (a)

Desserts en soortgelijke producten
– gearomatiseerde desserts op basis van water, met verminderde

verbrandingswaarde of zonder toegevoegde suikers
350 mg/kg (a)

– bereidingen op basis van melk en daarvan afgeleide producten, met
verminderde verbrandingswaarde of zonder toegevoegde suikers

350 mg/kg (a)

– desserts op basis van vruchten en groenten, met verminderde
verbrandingswaarde of zonder toegevoegde suikers

350 mg/kg (a)

– desserts op basis van eieren, met verminderde verbrandingswaarde of
zonder toegevoegde suikers

350 mg/kg (a)

– desserts op basis van graan, met verminderde verbrandingswaarde of
zonder toegevoegde suikers

350 mg/kg (a)

– desserts op basis van vetten, met verminderde verbrandingswaarde of
zonder toegevoegde suikers

350 mg/kg (a)

– "snacks": voorverpakte gezouten, gedroogde hapjes op basis van
zetmeel of (hazel)noten, die bepaalde aroma's bevatten

500 mg/kg (b)

Snoepgoed
– snoepgoed zonder toegevoegde suikers 500 mg/kg (a)
– snoepgoed op basis van cacao of gedroogde vruchten, met

verminderde verbrandingswaarde of zonder toegevoegde suikers
500 mg/kg (a)

– snoepgoed op basis van zetmeel, met verminderde verbrandings-
waarde of zonder toegevoegde suikers

1 000 mg/kg (a)

– essoblaten 1 000 mg/kg (b)
– boterhampasta op basis van cacao, melk, gedroogde vruchten of vet,

met verminderde verbrandingswaarde of zonder toegevoegde suikers
1 000 mg/kg (b)

– ontbijtgranen met een vezelgehalte van meer dan 15% en ten minste
20% zemelen, met verminderde verbrandingswaarde of zonder
toegevoegde suikers

1 000 mg/kg (b)

– microproducten van suikerwerk ter verfrissing van de adem, zonder
toegevoegde suikers

2 500 mg/kg (a)

– kauwgom zonder toegevoegde suikers 2 000 mg/kg (a)
– cider en perencider 350 mg/l (a)
– dranken bestaande uit een mengsel van bier, cider, perencider,

gedistilleerd of wijn en niet-alcoholische dranken
350 mg/l (a)

– gedistilleerde dranken met een alcohol-volumegehalte van minder
dan 15%

350 mg/l (a)

– alcoholvrij bier of bier met een alcoholgehalte van ten hoogste
1,2 % vol

350 mg/l (a)

– "Tafelbier/Bière de table/Table beer" (met een extractgehalte van de
stamwort van minder dan 6%) met uitzondering van "Obergäriges
Einfachbier"

350 mg/l (a)

– bier met een zuurgraad van ten minste 30 milli-equivalent NaOH 350 mg/l (a)
– donker bier van het type oud bruin 350 mg/l (a)
– bier met verminderde waarde 25 mg/l (b)
– consumptie-ijs met verminderde verbrandingswaarde of zonder

toegevoegde suikers
800 mg/kg (b)

– vruchten in blik of in glas, met verminderde verbrandingswaarde of
zonder toegevoegde suikers

350 mg/kg (a)

                                                
* De maximale gebruiksdoses voor het zout van aspartaam-acesulfaam zijn afgeleid van de

maximale gebruiksdoses voor de bestanddelen aspartaam (E 951) en acesulfaam-K (E 950).
De maximale gebruiksdoses voor aspartaam (E 951) en acesulfaam-K (E 950) mogen niet
worden overschreden door het zout van aspartaam-acesulfaam alleen dan wel in combinatie
met E 950 of E 951 te gebruiken. De grenswaarden in deze kolom worden uitgedrukt in (a)
acesulfaam-K-equivalenten of (b) aspartaamequivalenten.
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– jam, gelei en marmelade, met verminderde verbrandingswaarde 1 000 mg/kg (b)
– vruchten- en groentebereidingen, met verminderde

verbrandingswaarde
350 mg/kg (a)

– zoetzure vruchten- en groenteconserven 200 mg/kg (a)
– Feinkostsalat 350 mg/kg (b)
– zoetzure conserven en halfconserven van vis, alsmede

marinaden van vis, schaal-, schelp- en weekdieren
200 mg/kg (a)

– soep met verminderde verbrandingswaarde 110 mg/l (b)
– sauzen 350 mg/kg (b)
– mosterd 350 mg/kg (b)

– banketbakkerswaren met verminderde verbrandingswaarde of
zonder toegevoegde suikers

1 000 mg/kg (a)

– voedingsmiddelen die zijn bestemd om in energiebeperkte
diëten te worden genuttigd voor gewichtsvermindering als
gedefinieerd in Richtlijn 1996/8/EG

450 mg/kg (a)

– qua voedingswaarde volledige voedingsmiddelen voor medisch
gebruik als omschreven in Richtlijn 1999/21/EG

450 mg/kg (a)

– voedingssupplementen als omschreven in Richtlijn 2002/46/EG,
verstrekt in vloeibare vorm

350 mg/kg (a)

– voedingssupplementen als omschreven in Richtlijn 2002/46/EG,
verstrekt in vaste vorm

500 mg/kg (a)

- voedingssupplementen als omschreven in Richtlijn 2002/46/EG
op basis van vitaminen en/of mineraalelementen in de vorm van
siroop of kauwtabletten

2 000 mg/kg (a)"

_______________
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I. INLEIDING

1. De Commissie heeft op 11 juli 2002 bij de Raad een voorstel ingediend voor een op

artikel 95 van het Verdrag gebaseerde richtlijn van het Europees Parlement en de Raad

tot wijziging van Richtlijn 94/35/EG inzake zoetstoffen die in levensmiddelen mogen

worden gebruikt.1

2. Het Economisch en Sociaal Comité en het Europees Parlement hebben op

11 december 2002 2 respectievelijk 10 april 2003 3 advies uitgebracht over dit voorstel.

3. In het licht van het advies van het Europees Parlement heeft de Commissie op

19 mei 2003 een gewijzigd voorstel 4 bij de Raad ingediend.

4. De Raad heeft op 25 juni 2003, overeenkomstig artikel 251 van het Verdrag, zijn

gemeenschappelijk standpunt vastgesteld.

II. DOEL

In het Witboek over voedselveiligheid had de Commissie meegedeeld dat zij van plan was

een wijziging van Richtlijn 94/35/EG voor te stellen, teneinde de lijst van zoetstoffen die in

levensmiddelen mogen worden gebruikt, bij te werken en te herzien.

In het licht van de recente technische en wetenschappelijke ontwikkelingen is het voorstel er

voornamelijk op gericht twee nieuwe zoetstoffen (sucralose en aspartaam-acesulfaamzout) toe

te staan en toezicht te houden op toegestane zoetstoffen (beperking van de inname van

cyclamaten).

                                                
1 PB C 262 E van 29.10.2002, blz. 429.
2 PB C 85 van 8.4.2003, blz. 34.
3 Doc. 8306/03.
4 Doc. 9753/03.
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III. ANALYSE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

A. Algemene opmerkingen in verband met de amendementen van het Europees

Parlement

1. De Raad heeft de twee in het gewijzigde Commissievoorstel overgenomen

amendementen van het Europees Parlement (amendementen 1 en 6) – letterlijk of

inhoudelijk – aanvaard. Hij wijzigde evenwel de uiterste datum voor het verbod

van het gebruik van producten die niet met de richtlijn in overeenstemming zijn,

die nu is vastgesteld op 18 maanden na de inwerkingtreding.

2. Voorts heeft de Raad het gewijzigde Commissievoorstel gevolgd wat betreft de

verlaging van het toegestane niveau van cyclamaten voor dranken op basis van

water alsmede voor dranken op basis van melk of vruchtensap tot 250 mg/l, zoals

door het Europees Parlement werd voorgesteld. Dit niveau ligt weliswaar hoger

dan de door het Europees Parlement voorgestelde 100 mg/l, maar de Commissie

heeft in een verklaring voor de notulen toegezegd de maximale gebruiksdoses van

deze stoffen in het oog te houden, onder meer rekening houdend met door de

lidstaten verstrekte informatie over innames.

3. Wat de overige amendementen betreft, deelt de Raad de mening van de

Commissie dat een aantal kwesties die in deze amendementen aan bod komen, aan

de orde kunnen worden gesteld in het kader van de toekomstige actualisering van

de wetgeving. 1

                                                
1 Zie de ontwerp-verklaring van de Commissie voor de notulen:

"De Commissie zegt toe binnen een termijn van vier jaar de resultaten van de door de
lidstaten uitgevoerde studie betreffende het sucraloseverbruik te zullen bestuderen
overeenkomstig de procedures die voor het in oktober 2001 ingediende rapport inzake
levensmiddelenadditieven zijn gevolgd.".



9714/1/03 REV 1 ADD 1 van/NGS/bm 4
DG I    NL

B. Belangrijkste door de Raad ingevoerde nieuwe elementen

1. De belangrijkste nieuwe elementen die de Raad ten opzichte van het gewijzigde

Commissievoorstel heeft ingevoerd, zijn de volgende:

- verduidelijking van de redactie van artikel 4 van Richtlijn 94/35/EG, met

name wat betreft het gebruik van een in de bijlage opgenomen en volgens de

"quantum satis"-regel toegestaan levensmiddelenadditief (artikel 1, punt 1),

- etiketteringsplicht voor aspartaam-acesulfaamzouten (artikel 1, punt 2),

- vereenvoudiging van de opmaak van de tabel in de bijlage in verband met

de maximale gebruiksdoses voor aspartaam-acesulfaamzouten, teneinde de

grenswaarden in acesulfaam-K-equivalenten of aspartaamequivalenten uit te

drukken.

2. Er werden andere wijzigingen van louter technische aard aangebracht om de tekst

van de richtlijn te verduidelijken (zoals de nieuwe benaming van bepaalde

categorieën van levensmiddelen in de bijlage als gevolg van de aanneming van

een aantal richtlijnen sinds 1994).

IV. CONCLUSIES

De Raad is van oordeel dat het gemeenschappelijk standpunt verdere harmonisatie waarborgt

en rekening houdt met de belangrijkste wensen van het Europees Parlement, met name met

het oog op de bescherming van de volksgezondheid en betere informatie van de consument.

_____________



10422/03 das/IL/ls 1
DG I    NL

RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE

Brussel, 20 juni 2003 (23.06)
(OR. en)

Interinstitutioneel dossier:
2002/0152 (COD)

10422/03

DENLEG 31
CODEC 825
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Betreft: Vaststelling door de Raad van een gemeenschappelijk standpunt met het oog op

de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot
wijziging van Richtlijn 94/35/EG inzake zoetstoffen die in levensmiddelen mogen
worden gebruikt

1. Tijdens zijn zitting van 19 mei 2003 heeft de Raad een politiek akkoord bereikt over de vast-
stelling van een gemeenschappelijk standpunt inzake bovengenoemde richtlijn.

2. Aangezien de tekst, met inbegrip van de preambule, inmiddels juridisch en taalkundig is
bijgewerkt, zou het Comité van permanente vertegenwoordigers de Raad kunnen verzoeken:

- ten aanzien van bovengenoemde richtlijn, als vervat in doc. 9714/03 DENLEG 26
CODEC 709 OC 307 + COR 1(de) + COR 2(fr), een gemeenschappelijk standpunt in de
zin van artikel 251, lid 2, derde streepje, van het Verdrag vast te stellen, en zijn goed-
keuring te hechten aan de motivering van de Raad die in doc. 9714/03 DENLEG 26
CODEC 709 OC 307 ADD 1 REV 1 staat;

- in te stemmen met de opneming in de Raadsnotulen van de verklaring die in het
addendum op deze nota staat.

_______________
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Betreft: Vaststelling door de Raad van een gemeenschappelijk standpunt met het oog op

de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot
wijziging van Richtlijn 94/35/EG inzake zoetstoffen die in levensmiddelen mogen
worden gebruikt

Verklaringen voor de notulen

1. "De Commissie zegt toe dat zij binnen vier jaar de resultaten zal bestuderen van de studie naar

het gebruik van sucralose, door de lidstaten verstrekt overeenkomstig de procedures voor het

verslag over de consumptie van toevoegingsmiddelen voor levensmiddelen, dat in

oktober 2001 is ingediend."

2. "De Commissie zegt toe de maximale gebruiksdoses van E952, cyclaamzuur en Na- en Ca-

zouten daarvan in het oog te houden, onder meer rekening houdend met door de lidstaten

verstrekte informatie over innames."

_____________________
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2002/0152 (COD)

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE
AAN HET EUROPEES PARLEMENT

overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag

over het

gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 94/35/EG

inzake zoetstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt

1. PROCEDUREVERLOOP

Indiening van het voorstel bij het Europees Parlement en de Raad
(document COM(2002) 375 def. -2002/0152 (COD)): 11 juli 2002

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité: 11 december 2002

Advies van het Europees Parlement in eerste lezing: 10 april 2003

Indiening van het gewijzigde voorstel: 16 mei 2003

Politiek akkoord (unanimiteit): 19 mei 2003

Vaststelling van het gemeenschappelijk standpunt: 25 juni 2003

2. DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Het voorstel van de Commissie is bedoeld om Richtlijn 94/35/EG inzake zoetstoffen
die in levensmiddelen mogen worden gebruikt aan te passen aan recente technische
en wetenschappelijke ontwikkelingen. Daartoe beoogt het:

– twee nieuwe zoetstoffen toe te staan, namelijk sucralose en het zout van
aspartaam en acesulfaam, na gunstig advies van het Wetenschappelijk Comité
voor de menselijke voeding;

– de inname van een al toegestane zoetstof, cyclamaat, te beperken naar
aanleiding van een advies van het Wetenschappelijk Comité voor de
menselijke voeding om de ADI (aanvaardbare dagelijkse inname) van deze stof
te verlagen;

– de Commissie te machtigen om te besluiten of een stof als zoetstof
overeenkomstig de richtlijn moet worden beschouwd;

– de levensmiddelencategorie "banketbakkerswaren voor speciale voeding", die
in de lidstaten niet op vergelijkbare wijze wordt geïnterpreteerd, nader te
preciseren.
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3. OPMERKINGEN OVER HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

3.1 Algemene opmerkingen

Het gemeenschappelijk standpunt is gebaseerd op het gewijzigde voorstel van de
Commissie, waarin verscheidene amendementen van het Europees Parlement waren
verwerkt. Het is door de Raad unaniem goedgekeurd.

De Commissie heeft twee amendementen van het Europees Parlement in eerste
lezing aanvaard. Van die twee amendementen heeft het gemeenschappelijk standpunt
er één overgenomen. De amendementen die de Commissie had verworpen, zijn niet
in het gemeenschappelijk standpunt verwerkt. Naar aanleiding van de besprekingen
in de Raad zijn verdere wijzigingen in het gemeenschappelijk standpunt aangebracht.

Verder zijn de Commissie en de Raad, zoals hierna wordt uiteengezet, het Parlement
tegemoetgekomen wat betreft het toegestane maximumgehalte voor cyclamaten in
frisdranken en dranken op basis van melk en van vruchtensap.

3.2 Amendementen van het Europees Parlement in eerste lezing

De Commissie heeft twee amendementen ongewijzigd overgenomen: het ene betreft
de overweging over cyclamaten en het andere de omzettingstermijn van de richtlijn.
Het amendement betreffende de overweging over cyclamaten is in het
gemeenschappelijk standpunt verwerkt.

Het Parlement had ook een amendement goedgekeurd om het toegestane
maximumgehalte van cyclamaat voor frisdranken te verlagen tot 100 mg/l en dit ook
voor dranken op basis van melk en van vruchtensap te laten gelden. De Commissie
kon de door het Parlement goedgekeurde waarde niet aanvaarden. Wel stelde de
Commissie in haar gewijzigde voorstel voor om het gehalte aan cyclamaten in
frisdranken verder te verlagen (tot 250 mg/l) en deze grenswaarde ook te laten gelden
voor dranken op basis van melk en van vruchtensap. Het gemeenschappelijk
standpunt volgt het gewijzigde voorstel van de Commissie op dit punt.

3.3. Verdere wijzigingen in het gemeenschappelijk standpunt

Comitéprocedure

Het Commissievoorstel beoogt de Commissie te machtigen om uit te maken of een
stof als zoetstof overeenkomstig de richtlijn moet worden beschouwd. Het
gemeenschappelijk standpunt wil de Commissie daarnaast machtigen om te bepalen
of een zoetstof correct gebruikt wordt volgens de "quantum satis"-regel (d.w.z.
overeenkomstig goede productiepraktijken). De Commissie kan zich hiermee
verenigen.

Etikettering van het zout van aspartaam en acesulfaam

De zoetstoffenrichtlijn schrijft voor dat op de etikettering van tafelzoetstoffen die
aspartaam bevatten, de waarschuwing "bevat een bron van fenylalanine" vermeld
wordt. Het gemeenschappelijk standpunt wil uitdrukkelijk vastleggen dat die
waarschuwing ook moet worden vermeld op de etikettering van tafelzoetstoffen die
het zout van aspartaam en acesulfaam bevatten. Hoewel de Commissie van mening is
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dat dit al uit de bepalingen van de richtlijn volgt, kan zij met deze opheldering
instemmen.

Omzettingstermijn

Het gemeenschappelijk standpunt wijkt af van het gewijzigde voorstel van de
Commissie door een termijn van 18 maanden (in plaats van 12) voor te stellen voor
het verbieden van de handel in en het gebruik van producten die niet aan de richtlijn
voldoen. De Commissie kan dit aanvaarden.

Aanpassing van de benaming van bepaalde categorieën levensmiddelen

De benamingen van bepaalde categorieën levensmiddelen van Richtlijn 94/35/EG
zijn in het gemeenschappelijk standpunt aangepast in verband met Richtlijn
2002/46/EG inzake voedingssupplementen en bijzondere richtlijnen die zijn
vastgesteld voor bepaalde groepen levensmiddelen van bijlage I van Richtlijn
89/398/EG van de Raad inzake voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen.
De Commissie stemt in met deze aanpassingen.

Wat de levensmiddelencategorie "banketbakkerswaren voor speciale voeding"
betreft, kon de Raad geen overeenstemming bereiken over het voorstel van de
Commissie, noch over een andere formulering. Daarom is het voorstel van de
Commissie om de benaming van deze categorie te verduidelijken niet in het
gemeenschappelijk standpunt overgenomen. De Commissie kan dit aanvaarden.

4. CONCLUSIE

In het licht van de bovenvermelde opmerkingen stemt de Commissie in met het
gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 94/35/EG
inzake zoetstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt.

5. VERKLARINGEN VAN DE COMMISSIE

De verklaringen van de Commissie voor de Raadsnotulen zijn in de bijlage bij deze
mededeling opgenomen.
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BIJLAGE

VERKLARINGEN VAN DE COMMISSIE

Ad bijlage, punt 4, onder a)

"De Commissie zegt toe de maximale gebruiksdoses van E 952 cyclaamzuur en het natrium-
en calciumzout daarvan in het oog te houden, onder meer rekening houdend met de door de
lidstaten verstrekte informatie over innames."

Ad bijlage, punt 5

"De Commissie zegt toe binnen een termijn van vier jaar de resultaten van de door de
lidstaten uitgevoerde studie betreffende het sucraloseverbruik te zullen bestuderen
overeenkomstig de procedures die voor het in oktober 2001 ingediende rapport inzake
levensmiddelenadditieven zijn gevolgd."


