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Въпрос за времето за въпроси в комисиите 0002/2011
внесен съгласно член 197 от Правилника за дейността
от Corinne Lepage, Антония Първанова, Giommaria Uggias

Относно: Аспартам и други подобни или свързани с него химични подсладители

Комисията ще поиска ли от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) 
веднага да преразгледа своето становище относно аспартама и другите подобни или 
свързани с него химични подсладители в контекста на проведените наскоро 
проучвания?

Обосновка

Публикуваните наскоро проучвания показаха отрицателното въздействие на аспартама 
върху бременни жени, както и канцерогенния потенциал на този подсладител.
Първото проучване беше проведено от Dane Thorhallur Halldorsson и публикувано в 
края на 2010 г. в American Journal of Clinical Nutrition. То разглежда въздействието на 
„леките“ или „неподсладени“ напитки върху 59 334 бременни жени. В това изследване 
се подчертава, че изпиването на една газирана напитка с химичен подсладител дневно 
увеличава риска от преждевременно раждане с 27 %, с 35 % - ако се изпиват две или 
три напитки дневно, и със 78 % при повече от четири напитки. Въздействието е по-
слабо, когато напитките не са газирани.
Второто проучване, проведено от Morando Soffritti за Европейската фондация 
Ramazzini (ERF – Италия), е публикувано през септември 2010 г. в American Journal of 
Industrial Medicine. В проучването се прави заключението, че аспартамът повишава 
риска от рак на черния или белия дроб при мъжки мишки, които са били изложени на 
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това вещество от зачеването до смъртта си.
Експертната група по хранителни добавки и източници на питателни елементи, 
добавени към храните, към ЕОБХ вече издаде на 19 март 2009 г. научно становище 
относно резултатите от предишно проучване на ERF във връзка с дългосрочната 
канцерогенност при излагането на аспартам в пренаталния период. Експертната група 
към ЕОБХ направи заключението, че „не съществуват никакви показания за 
геннотоксичен или канцерогенен потенциал на аспартама и няма основание за 
преразглеждане на вече установения допустим дневен прием от 40 mg/kg телесно 
тегло/ден“.
В доклада на националните експерти за 36-то заседание на Съвещателния форум през 
май 2010 г. отново беше направено заключението, че „няма нови доказателства, за да 
се предполага, че е необходимо преразглеждане на предишните становища на ЕОБХ и 
на Научния комитет по храните“.
На 12 януари 2011 г. френската агенция по сигурност на храните и здравето заяви, че 
незабавно ще проучи тези проучвания с цел да изготви нови потенциални препоръки 
към френските органи и, ако е необходимо, ще сезира ЕОБХ.


