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Om: Aspartam eller andre lignende eller relaterede kemiske sødestoffer

Vil Kommissionen anmode Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) om straks 
at genoverveje sin holdning til aspartam og andre lignende eller relaterede kemiske 
sødestoffer i lyset af nye undersøgelser?

Begrundelse

Undersøgelser offentliggjort for nylig har vist aspartams negative virkninger for gravide 
kvinder samt sødestoffets potentielt kræftfremkaldende virkning. 

Første undersøgelse blev foretaget af danskeren Thorhallur Halldorsson og offentliggjort i 
slutningen af 2010 i American Journal of Clinical Nutrition. Den behandler virkninger af 
"light"- eller "sukkerfri"-produkter på en gruppe af 59.334 gravide kvinder. Denne forskning 
understreger, at ved indtagelse af en sodavand med kemisk sødestof om dagen øges risikoen 
for for tidlig fødsel med 27 %, med 35 % hvis hun drikker to eller tre om dagen, og med 78 %
hvis hun drikker mere end fire om dagen. Virkningen er mindre, hvis drikken ikke er med 
brus.

Den anden undersøgelse af Morandi Soffritti med den European Ramazzine Foundation (ERF 
- Italien) blev offentliggjort i september 2010 i American Journal of Industrial Mecicine. 
Denne undersøgelse konkluderede, at aspartam øger risikoen for lever- og lungekræft i 
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mandlige mus, som er blevet udsat for stoffet fra drægtighed til deres død.

EFSA's Panel for Tilsætningsstoffer og Næringsstoffer Tilsat til Fødevarer (ANS-panelet) 
fremsatte allerede den 19. marts 2009 en videnskabelig holdning til resultaterne af en tidligere 
undersøgelse foretaget af ERF om længerevarende kræftfremkaldende virkninger i forbindelse 
med udsættelse for aspartam før fødslen. EFSA-panelet konkluderede, at der ikke er tegn på 
en genotoksisk eller kræftfremkaldende virkning af aspartam, og at der ikke er nogen grund til 
at revidere det tidligere indførte acceptable daglige dosis aspartam på 40 mg/kg bw.

Rapporten fra nationale eksperter fra det rådgivende forums 36. møde i maj 2010 
konkluderede igen, at der ikke er fundet nye beviser, der tyder på, at EFSA's og Den 
Videnskabelige Komité for Levnedsmidlers holdninger bør revideres. 

Den 12. januar 2011 fastslog det franske sundheds- og fødevaresikkerhedsagentur, at det 
straks vil undersøge disse undersøgelser for at foreslå mulige nye anbefalinger for de franske 
myndigheder og om nødvendigt indbringe sagen for EFSA.


