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Om: Andragende 0428/2013 af Michael Bauschke, tysk statsborger, om strengere 
bestemmelser for sukkererstatninger

1. Sammendrag

Andrageren konstaterer, at stadig flere varer, hvoraf mange betegnes som "light" eller "zero", 
dukker op på fødevaremarkedet. Sødemidler, som tjener som erstatning for sukker i disse 
varer, for eksempel aspartam, indeholder rent faktisk færre kalorier, men de har ifølge 
andrageren talrige bivirkninger, som forbrugerne ikke er bekendt med. Disse bivirkninger er 
meget skadelige, navnlig for sundheden for børn i voksealderen. Andrageren finder, at det 
ikke kan være i offentlighedens interesse, at fødevarer forårsager sygdomme, og opfordrer 
derfor til strengere bestemmelser om anvendelsen af sukkererstatninger.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. november 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2014

"Sødemidlet aspartam og dets nedbrydningsprodukter har været genstand for omfattende 
undersøgelser i over 30 år med bl.a. dyreforsøg, klinisk forskning, indtagelsesundersøgelser, 
epidemiologiske undersøgelser og overvågning efter markedsføring. 

Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler fastlagde i 1984 et acceptabelt dagligt indtag
(ADI) for aspartam på 40mg/kg kropsvægt. I 2002 gennemgik Den Videnskabelige Komité 
for Levnedsmidler over 500 artikler, der var offentliggjort i videnskabelig litteratur efter den 
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oprindelige vurdering, og konkluderede, at der ikke var beviser, der tydede på, at der var 
behov for at gennemgå resultatet af den tidligere risikovurdering. 

Under de fortsatte kontroversielle drøftelser vedrørende sikkerheden ved aspartam anmodede 
Kommissionen i 2011 Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) om at foretage 
en komplet revurdering af sikkerheden ved aspartam. 

EFSA afgav i november 2013 en videnskabelig udtalelse om revurderingen af aspartam 
(E 951) som et tilsætningsstof i fødevarer. Oprindelige rapporter, tidligere vurderinger, 
yderligere litteratur og data, der var gjort tilgængelige efter en offentlig indkaldelse, blev taget 
med i vurderingen. 

EFSA's eksperter konkluderede, at aspartam ikke er skadelig for hjernen og nervesystemet 
eller påvirker børns eller voksnes adfærd eller kognitive funktion. Panelet bemærkede, at der i 
forbindelse med graviditet ikke ved eksponering for phenylalanine som derivat af aspartam 
ved det gældende ADI var nogen risiko for det udviklende foster (undtagen hvis der er tale 
om kvinder, der lider af phenylketonuria (PKU)). Derudover udelukkede eksperterne en 
potentiel risiko ved aspartam: at det skulle være kræftfremkaldende.

EFSA's Panel for Tilsætningsstoffer og Næringsstoffer Tilsat til Fødevarer konkluderede, at 
aspartam ikke udgjorde et sikkerhedsproblem, og bekræftede ADI på 40 mg/kg kropsvægt. 
ADI gælder ikke for PKU-patienter.

Konklusion

På grundlag af EFSA's konklusioner om, at aspartam er sikkert ved de gældende 
anvendelsesmængder, agter Kommissionen ikke at træffe yderligere foranstaltninger inden for 
rammerne af EU-lovgivningen om tilsætningsstoffer i fødevarer. De maksimale 
anvendelsesmængder fastholdes, og det gør kravet om mærkningen "indeholder en 
phenylalanine-kilde" ligeledes med henblik på at oplyse personer, der lider af 
phenylketonuria."


