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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster vraagt de Europese Unie om het gebruik van de zoetstof aspartaam in de voeding 
en in de hele voedselketen op heel haar grondgebied te verbieden. Indienster verwijst naar 
reeds uitgevoerde studies waarin de schadelijke gevolgen van deze stof voor de menselijke 
gezondheid werden bewezen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 november 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 januari 2013

Aspartaam is een intensieve zoetstof waarvan het gebruik in voedsel en als tafelzoetstof al 
meer dan 20 jaar is toegestaan. Aspartaam is in 1994 opgenomen in de EU-wetgeving inzake 
zoetstoffen, meer bepaald toen de wetgeving aangaande levensmiddelenadditieven voor het 
eerst op EU-niveau werd geharmoniseerd.

Zoetstoffen die gebruikt worden in levensmiddelen vallen onder EU-Verordening 1333/2008 
aangaande levensmiddelenadditieven. Deze wetgeving verschaft de lijst van alle toegestane 
zoetstoffen en de voorwaarden voor het gebruik hiervan in levensmiddelen. Voordat een 
nieuwe zoetstof in de lijst met toegestane zoetstoffen kan worden opgenomen en binnen de 
EU op de markt mag worden gebracht, moet de Europese autoriteit voor voedselveiligheid 
(EFSA) eerst een veiligheidsbeoordeling van de stof uitvoeren. Dit was vroeger de taak van 
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het Wetenschappelijk Comité voor menselijke voeding (SCF).

In 1984 heeft het SCF aspartaam beoordeeld en een aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) 
vastgesteld van 40mg per kilogram lichaamsgewicht. De oorspronkelijke beoordeling is door 
het SCF bevestigd in 1988, 1996 en 2002 en door de EFSA in 2006 en 2009, waarbij iedere 
keer de recentste wetenschappelijke studies in aanmerking werden genomen.

Door de aanhoudende stroom van aandacht over de potentiële onveiligheid van dit 
levensmiddelenadditief, dat vandaag de dag vaak en veel gebruikt wordt, heeft de Commissie 
de EFSA verzocht om tegen mei 2013 een volledige herevaluatie van aspartaam uit te voeren, 
en daarbij rekening te houden met alle gegevens die beschikbaar zijn sinds de eerste keer dat 
het product in de handel werd gebracht.

Het EFSA-panel voor levensmiddelenadditieven en aan voedsel toegevoegde nutriënten heeft 
nu zijn wetenschappelijk ontwerpadvies over de herevaluatie van aspartaam (E 951) als 
levensmiddelenadditief afgerond. In dat ontwerpadvies wordt vastgesteld dat de huidige 
aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) als veilig wordt beschouwd.

Op 8 januari 2013 is de EFSA een vijf weken durende openbare raadpleging gestart over dit 
wetenschappelijk ontwerpadvies over de veiligheid van de zoetstof. Alle belanghebbenden en 
geïnteresseerden mogen tot 14 februari hun mening te geven over het ontwerpadvies door 
middel van een online openbare raadpleging1. De EFSA zal ook een bijeenkomst houden voor 
alle geïnteresseerden om het ontwerpadvies en de reacties die tijdens de online openbare 
raadpleging naar voren zijn gekomen, te bespreken.

De reacties die uit de raadpleging zijn voortgekomen zullen verzameld worden in een verslag 
en eventueel worden opgenomen in het uiteindelijke wetenschappelijk advies, dat de EFSA 
voorziet aan te nemen in mei 2013.

Conclusie

De wetenschappelijke risicobeoordelingen van het Wetenschappelijk Comité voor menselijke 
voeding (SCF) en de Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) in acht genomen, is 
het ondernemen van actie tegen het huidige gebruik van aspartaam als levensmiddelenadditief 
niet gerechtvaardigd. 

Op basis van de uiteindelijke conclusies van de volledige evaluatie van aspartaam, die in mei 
2013 verwacht worden, zal de Commissie indien nodig gepaste maatregelen nemen om er 
zorg voor te dragen dat het gebruik van aspartaam als zoetstof veilig blijft voor de consument.

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


