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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt vast dat er meer en meer producten op de levensmiddelenmarkt verschijnen 
waarvan de naam het bijvoegsel "light" of "zero" omvat. Zoetstoffen die in deze producten 
worden gebruikt als suikervervangende stoffen, zoals aspartaam, bevatten inderdaad weinig 
calorieën, maar hebben volgens indiener diverse bijeffecten waarvan consumenten zich niet 
bewust zijn. Deze bijeffecten zijn zeer schadelijk voor met name de gezondheid van 
opgroeiende kinderen. Indiener stelt dat het niet in het belang van het publiek kan zijn dat 
levensmiddelen ziekten veroorzaken en verzoekt daarom om de invoering van strengere 
normen voor het gebruik van suikervervangende stoffen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15.11.2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28.02.2014

De zoetstof aspartaam en de afbraakproducten ervan zijn al meer dan 30 jaar uitvoerig 
onderzocht, o.m. door middel van dierproeven, klinisch onderzoek, intake- en 
epidemiologische studies en post-marketingtoezicht.  

Het Wetenschappelijk Comité voor menselijke voeding (SCF) heeft in 1984 de maximaal 
aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) voor aspartaam vastgesteld op 40 mg per kg 
lichaamsgewicht. In 2002 kwam het SCF na de beoordeling van 500 wetenschappelijke 
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artikelen die sinds de eerste evaluatie waren gepubliceerd tot de bevinding dat er geen 
redenen bestonden om de resultaten van de eerste risicobeoordeling te herzien. 

Tegen de achtergrond van de discussie toentertijd over de veiligheid van aspartaam, verzocht 
de Commissie in 2011 de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) om een 
volledige herbeoordeling van de veiligheid van aspartaam. 

De EFSA keurde in november 2011 een wetenschappelijk advies goed over de herbeoordeling 
van aspartaam (E 951) als levensmiddelenadditief. Daarbij werden de oorspronkelijke 
rapporten, eerdere beoordelingen, nieuwe literatuur en data die na een openbare oproep 
beschikbaar waren gekomen onder de loep genomen. 

De experts van de EFSA kwamen tot de conclusie dat aspartaam geen risico inhoudt voor de 
hersenen, het zenuwstelsel noch voor de cognitieve functies van kinderen of volwassenen. 
Wat zwangerschap betreft wees het panel erop dat blootstelling aan van aspartaam afgeleide 
phenylalanine, bij de huidige ADI, geen risico inhield voor de ontwikkeling van de foetus 
(met uitzondering van vrouwen met phenylketonurie (PKU). Bovendien sloten de experts uit 
dat aspartaam carcinogeen kon zijn.

Het EFSA-panel voor levensmiddelenadditieven en aan levensmiddelen toegevoegde 
nutriënten concludeerde dat aspartaam geen veiligheidsprobleem inhield en bekrachtigde de 
ADI op 40 mg/kg lichaamsgewicht/dag.  Deze ADI geldt niet voor PKU-patiënten.

Conclusie

Op grond van de conclusies van de EFSA dat aspartaam bij de huidige innameniveaus veilig 
is, is de Commissie niet voornemens in het kader van de EU-wetgeving inzake 
levensmiddelenadditieven nog verdere actie te ondernemen. De maximale innameniveaus 
blijven behouden, evenals de verplichte waarschuwing "Bevat een bron van phenylalanine" 
op de etikettering, om patiënten met phenylketonurie te informeren.


