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Betreft: Aspartaam en andere, vergelijkbare of verwante chemische zoetstoffen

Is de Commissie voornemens de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) te vragen 
haar opvatting over aspartaam en andere, vergelijkbare of aanverwante chemische zoetstoffen, 
onmiddellijk te heroverwegen, gezien de resultaten van recente studies?

Motivering

Uit onlangs gepubliceerde studies blijkt dat aspartaam negatieve effecten heeft op zwangere 
vrouwen en dat deze zoetstof potentieel kankerverwekkend is.

De eerste studie is gedaan door de Deen Thorhallur Halldorsson en is eind 2010 gepubliceerd 
in het American Journal of Clinical Nutrition. De studie gaat over het effect van "light" of 
"suikervrije" dranken op een cohort van 59 334 zwangere vrouwen. In het onderzoek wordt 
benadrukt dat het drinken van één frisdrank met chemische zoetstof per dag het risico van 
voortijdige geboorte met 27% verhoogt. Bij twee of drie per dag is dat 35% en bij meer dan 
vier per dag 78%. Het effect is kleiner als de dranken geen koolzuur bevatten.

De tweede studie, uitgevoerd door Morando Soffritti samen met het Europese Ramazzini-
instituut (ERF - Italië), is in september 2010 gepubliceerd in het American Journal of 
Industrial Medicine. Hierin wordt geconcludeerd dat aspartaam tot een verhoogd risico van 
lever- en longkanker leidt bij mannetjesmuizen die vanaf de bevruchting tot hun dood aan de 
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stof waren blootgesteld.

Het Panel voor levensmiddelenadditieven en aan levensmiddelen toegevoegde bronnen van 
voedingsstoffen (ANS) van de EFSA was al op 19 maart 2009 met een wetenschappelijk 
advies gekomen over de uitkomsten van een eerder door het ERF gedane studie naar de 
carcinogeniteit op lange termijn bij blootstelling aan aspartaam voor de geboorte. Het EFSA-
panel concludeerde "dat er geen aanwijzing is voor enig genotoxisch of carcinogeen 
potentieel van aspartaam en dat er geen reden is om de eerder vastgestelde aanvaardbare 
dagelijkse inname (ADI) voor aspartaam van 40 mg/kg lw/dag te herzien".

Het rapport van nationale deskundigen voor de 36e bijeenkomst van het adviserend lichaam in 
mei 2010 kwam opnieuw tot de conclusie dat "er geen nieuwe bewijzen zijn gevonden die 
suggereren dat de eerdere adviezen van de EFSA en het Wetenschappelijk Comité voor de 
menselijke voeding dienen te worden heroverwogen".

Op 12 januari 2011 heeft het Franse agentschap voor voedselveiligheid verklaard dat het deze 
studies direct gaat bekijken teneinde met mogelijk nieuwe aanbevelingen aan de Franse 
autoriteiten te komen en dat het de zaak, indien nodig, zal voorleggen aan de EFSA.


