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fødevarer

1. Sammendrag

Andrageren anmoder den Europæiske Union om at forbyde brugen af sødestoffet aspartam i 
fødevarer og i selve fødekæden i hele EU. Andrageren hævder, at der allerede er gennemført 
videnskabelige undersøgelser, som viser stoffets skadelige virkning på menneskers helbred. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. november 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. januar 2013

Aspartam er et intensivt sødestof, som blev godkendt til anvendelse i fødevarer og til 
bordbrug for mere end 20 år siden. Det kom ind under EU-lovgivningen om sødestoffer i 
1994, dvs. da lovgivningen om fødevaretilsætningsstoffer første gang blev harmoniseret på 
EU-plan.

Sødestoffer til anvendelse i fødevarer er reguleret i EU gennem forordning nr. 1333/2008 om 
fødevaretilsætningsstoffer. Denne retsakt indeholder en liste over alle tilladte sødestoffer og 
betingelserne for deres anvendelse i fødevarer. Inden et nyt sødestof kan optages på 
positivlisten over tilladte sødestoffer og markedsføres i EU, skal stoffet sikkerhedsvurderes af 
Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA).  Denne opgave blev tidligere varetaget 
af Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler (SCF).



PE504.290v01-00 2/2 CM\925905DA.doc

DA

SCF foretog i 1984 en vurdering af aspartam og satte det acceptable daglige indtag (ADI) til 
40 mg/kg kropsvægt. Denne første vurdering blev fastholdt af SCF i 1988, 1996 og 2002 og 
af EFSA igen i 2006 og 2009, hver gang på baggrund af de senest offentliggjorte 
videnskabelige undersøgelser.

På grund af den fortsatte store fokus på sikkerheden ved fødevaretilsætningsstoffer, som 
anvendes i vidt omfang og derfor også forbruges i stor skala i vore dage, har Kommissionen 
anmodet EFSA om at udarbejde en fuldstændig reevaluering af aspartam, som skal være 
færdig i maj 2013, og som skal tage højde for alle tilgængelige data, siden aspartam første 
gang kom i handelen.

EFSA's Panel for Tilsætningsstoffer og Næringsstoffer Tilsat til Fødevarer har afsluttet sit 
udkast til videnskabelig udtalelse om reevalueringen af aspartam (E 951) som 
fødevaretilsætningsstof. I udkastet konkluderes det, at det nuværende acceptable daglige 
indtag (ADI) kan betragtes som sikkert.

Den 8. januar 2013 iværksatte EFSA en fem uger lang offentlig høring om udkastet til 
videnskabelig udtalelse om sødestoffers sikkerhed. Alle aktører og interesserede parter 
opfordredes til at kommentere udkastet til udtalelse gennem en offentlig online-høring1 med 
frist den 14. februar 2013. EFSA vil også afholde et møde med interesserede parter for at 
drøfte sit udkast til udtalelse og den reaktion, der er modtaget via den offentlige online-
høring.

Reaktionerne fra høringen vil blive samlet i en rapport og i det omfang, det er relevant, 
indarbejdet i den endelige videnskabelige udtalelse, som EFSA efter planen vil vedtage i maj 
2013.

Konklusion

Med henvisning til de videnskabelige vurderinger fra Den Videnskabelige Komité for 
Levnedsmidler og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) er der ingen grund til 
at træffe foranstaltninger mod den nuværende anvendelse af aspartam som 
fødevaretilsætningsstof. 

Kommissionen vil imidlertid på grundlag af de endelige konklusioner i den fuldstændige 
evaluering af aspartam, der ventes at foreligge i maj 2013, træffe passende foranstaltninger til 
at sikre, at brugen af aspartam som sødestof fortsat er uden fare for den enkelte forbruger. 

                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/130108.htm


