
Op grond van de Spaanse en
Italiaanse voorschriften mag
chocolade, overigens bereid

volgens de oude chocoladerichtlijn
73/241/EEG [1], geen andere vetten
bevatten dan cacaoboter. Alleen
onder de verkoopbenaming ‘chocola-
desurrogaat’ mag in deze landen een
met andere vetten bereid chocolade-
product in de handel worden
gebracht.

Volgens het EG-regime moeten
nationale voorschriften worden gehar-
moniseerd om vrij handelsverkeer van
producten te verzekeren. Dat geldt
dus ook voor het vetgebruik in choco-
lade. Ten tijde van het vaststellen van
de eerste chocoladerichtlijn [1] bleek
het echter niet mogelijk de regels voor
de toevoeging van vetten te harmoni-
seren. Op een later tijdstip zou wor-
den beslist of en op welke voorwaar-
den het gebruik van andere vetten dan
cacaoboter tot de gehele Gemeen-
schap kon worden uitgebreid.

Chocoladesurrogaat
Inderdaad is het sinds het totstandko-
men in 2000 van de nieuwe chocolade-

richtlijn [2], onder stringente voor-
waarden in alle EG-landen toegestaan
andere vetten te gebruiken. Een voor-
waarde is onder andere dat de toevoe-
ging van andere vetten zich moet
beperken tot maximaal 5%, berekend
op het chocoladedeel van het eindpro-
duct. Het verplicht aanwezige mini-
mumgehalte aan droge cacaobestand-
delen van 35%, inclusief 18% cacaobo-
ter, moet daarbij gehandhaafd blijven.

Met de nieuwe richtlijn leek de een-
heid van de interne markt te zijn
gegarandeerd. Maar al in een notifi-
catiebrief uit 1989 lieten Spanje en
Italië de Commissie weten dat choco-
lade met andere vetten slechts onder
de benaming ‘chocoladesurrogaat’ in
de handel zou mogen worden
gebracht. Met de komst van de nieu-
we richtlijn verzocht de Commissie
dit in te trekken. Spanje en Italië
waren echter van oordeel dat het pro-
bleem moest worden opgelost via een
nieuwe richtlijn. Omdat het om een
principiële kwestie ging, besloot de
Commissie een beroep in te stellen
bij het Hof van Justitie.

Beroep bij het Hof
De Commissie gaf het Hof van Justi-
tie op grond van artikel 30 (later 28)
van het EG-Verdrag [3] een aantal
richtsnoeren ter interpretatie. De
strekking daarvan is kort samen te
vatten: “Een lidstaat kan in beginsel
op zijn grondgebied niet de verkoop
verbieden van een product dat recht-
matig in een andere lidstaat werd
geproduceerd en in de handel
gebracht.” Deze regel werd later
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bekend als de EG-regel van ‘weder-
zijdse erkenning’ van nationale wet-
geving.

In het verleden waren in vijf lidsta-
ten de andere vetten dan cacaoboter
al beperkt toegestaan en sinds de
nieuwe chocoladerichtlijn ook op
EG-niveau. De Commissie zag de
Italiaanse en Spaanse verboden dan
ook als een handelsbelemmering op
het functioneren van de interne
markt.

Het Europese Hof van Justitie stel-
de vast dat Spanje en Italië de op hen
rustende verplichtingen ten aanzien
van het vrije verkeer van rechtmatig
bereide chocolade niet zijn nageko-
men [4]. Spanje en Italië geven daar-
voor als belangrijkste argument dat
er sprake is van misleiding. Onder
de vanouds vertrouwde benaming
‘chocolade’ verwacht de consument
geen vreemde vetten, ook al is deze
toevoeging duidelijk geëtiketteerd,
zo zijn deze lidstaten van mening.
Het Hof vindt echter dat de aard van
het product niet is veranderd en er
dus geen sprake van misleiding kan
zijn. De consument wordt via het eti-
ket correct voorgelicht. Er moet wor-
den gehandeld in de geest van artikel
30. Bovendien geeft het woord ‘sur-
rogaat’ een negatieve indruk, als zou
het om een vervangingsproduct
gaan. Het Hof komt dan ook tot de
slotsom dat beide landen onrecht-
matig handelen door een product te
weren dat in de overige lidstaten
rechtmatig is bereid en in de handel
wordt gebracht. ■
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Het Comité voor de Menselijke
Voeding heeft gegevens ge-
ëvalueerd die in de afgelopen

vier jaar werden gepubliceerd over de
veiligheid van de zoetstof aspartaam
in het zogenoemde ‘Opinion Docu-
ment’ [1]. Eerder werd dit al gedaan
in 1985, 1989 en 1997. Dergelijk
regelmatig onderzoek is een blijvende
taak van het Comité en geldt voor
additieven in het algemeen.

In het recente Opinion Document
wordt uitgebreid aandacht besteed
aan elk mogelijk verband tussen de
inname van aspartaam en een reeks

van aandoeningen tot en met eventu-
ele veranderingen in menselijk
gedrag en cognitieve gaven. De uit-
komsten van de studies zijn vergele-
ken met die van de vorige jaren. De
informatie over de veiligheid van
aspartaam kwam uit een verscheiden-
heid aan actuele en betrouwbare
bronnen op wetenschappelijk gebied.

Het Comité heeft ook gegevens ver-
werkt over de gemiddelde dagelijkse
inname van aspartaam via het voedsel
en deze zijn vergeleken met de oor-
spronkelijk vastgestelde ADI van 40
mg/kg lichaamsgewicht. In het alge-

meen werd een inname gevonden van
minder dan 4 mg/kg en voor diabetici
(‘grootgebruikers’) van circa 10
mg/kg. Hieruit blijkt dat de consump-
tie van aspartaam ruim binnen de eer-
der vastgestelde ADI van 40 mg/kg
ligt en er derhalve geen aanleiding
bestaat om de toelating voor levens-
middelen te verlagen. ■

Aspartaam blijft veilig
Toelating
Aspartaam, met een

zoetkracht van onge-

veer 200 maal die van

suiker, werd in 1965

in Amerika ontdekt

en in 1981 toegelaten

in zoetjes. In Europa

werd de zoetstof pas

in 1994 op EG-niveau

toegelaten in zo’n 25

levensmiddelencate-

gorieën [2].
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Als chocolade andere

vetten dan cacaoboter

bevat, is dit op het etiket

te lezen.


