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Svar afgivet på Kommissionens vegne af Frederik Bolkestein
(26. februar 2002)
Kommissionen har ikke kunnet konstatere, at arrangørerne af maratonløbet i Padova den 28. april 2002
kræver et højere indskrivningsgebyr af deltagere bosiddende uden for Italien end af deltagere bosiddende i
Italien. Der er ingen oplysninger desangående på det netsted, det ærede medlem henviser til.
Hvorom alting er, er det # hvis oplysningerne skulle blive bekræftet # Kommissionens håb, at
arrangørerne ikke vil udsætte deltagerne i maratonløbet for en sådan forskelsbehandling, som kunne være
i strid med det grundlæggende princip om ikke-forskelsbehandling. Dette princip, som er fastsat i
EF-traktatens artikel 12, forbyder ikke alene al forskelsbehandling, der udøves på grundlag af nationalitet,
men også anvendelsen af ethvert andet kriterium, der som i denne sag direkte eller indirekte har samme
virkning.
Skulle det i øvrigt vise sig, at myndighederne er involveret i et sådant arrangement, kan Kommissionen
efter at have undersøgt de relevante forhold i sagen indlede en traktatbrudsprocedure efter EF-traktatens
artikel 226 mod Italien.

(2002/C 147 E/253)

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-0051/02
af Alexander de Roo (Verts/ALE) til Kommissionen
(24. januar 2002)

Om: Cyklamat
Næsten halvdelen af alle »light«-produkter indeholder kunstige sødestoffer såsom cyklamat. Den europæiske
norm for acceptabel daglig indtagelse (ADI) for børn indtil 8 år er 7 mg cyklamat om dagen pr. kg
legemsvægt.
Ifølge den nederlandske ernæringsorganisation (Nederlands Voedingscentrum) betyder det, at disse børn må
drikke højst to glas »light« læskedrik om dagen for at overholde den europæiske norm for indtagelse af
cyklamat. For voksne ligger grænsen ved 1,1 l læskedrik om dagen.
Flere millioner børn i EU drikker dagligt mere end to glas læskedrik med kunstige sødestoffer.
Er tiden ikke inde til, at EU følger USA’s eksempel fra 1969 og forbyder tilsætning af sødemidlet cyklamat
(E952)?
Overvejer Kommissionen obligatorisk indførelse af en advarsel på emballagen om det højest tilladte antal
glas læskedrik om dagen for børn?

Svar afgivet på Kommissionens vegne af David Byrne
(22. februar 2002)
Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler vurderede sidste gang det kunstige sødestof cyclamat i marts
2000. Den tidligere gældende acceptable daglige indtagelse (ADI) på 11 mg pr. kg legemsvægt blev sat ned
til 7 mg pr. kg legemsvægt. ADI defineres som den mængde tilsætningsstof i føden, angivet i mg/kg
kropsvægt, som kan indtages dagligt livet igennem uden at påføre nogen sundhedsrisiko af betydning.
Derfor mener Kommissionen ikke, at det er berettiget med et totalforbud mod cyclamat. Kommissionen er
imidlertid i gang med at undersøge, hvordan det sikres, at cyclamatindtagelsen ikke overstiger den nye
ADI, f.eks. ved ændringer af, hvor meget der må bruges, og ved godkendelse af alternativer.
Efter Kommissionens opfattelse er der ikke nogen grund til supplerende mærkningskrav til f.eks.
tilsætningsstoffer, for hvilke der på grundlag af en risikovurdering er fastsat restriktive betingelser for
anvendelse. Kommissionen ønsker derfor ikke at indføre en advarsel på læskedrikkes mærkning, således
som det ærede medlem foreslår det.
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