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Angående: Aspartam och andra liknande eller relaterade kemiska sötningsmedel

Kommer kommissionen att uppmana Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) 
att utan dröjsmål göra en ny prövning av sitt yttrande om aspartam och liknande eller 
relaterade kemiska sötningsmedel, mot bakgrund av de senaste studierna?

Motivering

Nyligen offentliggjorda studier har visat att sötningsmedlet aspartam har negativa effekter på 
gravida kvinnor och att det kan vara cancerframkallande.

Den första studien gjordes av Dane Thorhallur Halldorsson och offentliggjordes i slutet av 
2010 i tidskriften American Journal of Clinical Nutrition. I studien undersöks effekten av 
lightdrycker eller sockerfria drycker på 59 334 gravida kvinnor. I forskningen framhålls att en 
kolsyrad dryck med kemiska sötningsmedel per dag ökar risken för prematur förlossning med 
27 procent. Om kvinnan dricker två eller fler sådana drycker per dag ökar risken med 
35 procent och om hon dricker mer än fyra per dag ökar risken med 78 procent. Effekten är 
inte lika hög om dryckerna saknar kolsyra.

Den andra studien gjordes av Morando Soffritti i samarbete med European Ramazzini 
Foundation (ERF, Italien) och offentliggjordes i september 2010 i tidskriften American 
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Journal of Industrial Medicine. I denna studie drogs slutsatsen att aspartam ökar risken för 
lever- och lungcancer hos hanmöss som har exponerats för ämnet under hela sin livstid.

EFSA:s panel för näringstillsatser och andra livsmedelstillsatser avgav redan den 
19 mars 2009 ett vetenskapligt yttrande om resultaten från en tidigare studie av ERF om den 
långsiktiga cancerrisken vid prenatal exponering för aspartam. EFSA:s panel drog slutsatsen 
att det inte finns något som tyder på att aspartam kan vara genotoxiskt eller 
cancerframkallande och att det inte finns någon anledning att se över det tidigare fastställda 
acceptabla dagliga intaget (ADI) av aspartam på 40 mg per kg kroppsvikt och dag.

I de nationella experternas rapport från det 36:e sammanträdet i det rådgivande forumet i 
maj 2010 drogs återigen slutsatsen att det inte fanns några nya belägg för att de tidigare 
yttrandena från EFSA och den vetenskapliga kommittén för livsmedel behöver omprövas. 

Den 12 januari 2011 angav den franska myndigheten för livsmedelssäkerhet och hälsa att den 
utan dröjsmål kommer att granska dessa studier för att eventuellt föreslå nya 
rekommendationer till de franska myndigheterna och, om nödvändigt, ta upp frågan med 
EFSA.


