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Předmět: Aspartam a jiná podobná či související syntetická sladidla

Požádá Komise Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), aby s ohledem na nedávné 
studie neprodleně znovu uvážil své stanovisko k aspartamu a jiným podobným či souvisejícím 
syntetickým sladidlům?

Odůvodnění

Nedávno uveřejněné studie prokázaly, že aspartam má negativní účinky na těhotné ženy a že 
toto sladidlo může způsobovat rakovinu. 

První studii vypracoval Thorhallur Halldorsson z Dánska a byla zveřejněna na konci roku 
2010 v americkém odborném časopise American Journal of Clinical Nutrition. Pojednává o 
vlivu nápojů „light“ nebo též nápojů „bez cukru“ na skupinu 59 334 těhotných žen. Výzkum 
uvádí, že pokud těhotné ženy pijí jeden šumivý nápoj s obsahem syntetického sladidla denně, 
zvyšuje se riziko předčasného porodu o 27 %, v případě dvou či tří šumivých nápojů denně 
o 35 % a v případě více než čtyř takových nápojů o 78 %. Vliv nápojů se snižuje, když nejsou 
šumivé.

Druhou studii vypracoval Morando Soffritti z nadace European Ramazzini Foundation (ERF 
– Itálie) a byla zveřejněna v září 2010 v americkém odborném časopise American Journal of 
Industrial Medicine. V závěru studie se uvádí, že aspartam zvyšuje riziko rakoviny jater a plic 



PE458.608 v01-00 2/2 CM\856629CS.doc

CS

u myších samců, kteří byli této látce vystaveni od prenatálního stavu do smrti.

Dne 19. března 2009 vydala Komise EFSA pro potravinářské přídatné látky a zdroje živin 
přidávané do potravin (ANS) vědecké stanovisko k výsledkům předchozí studie vypracované 
nadací ERF o dlouhodobé karcinogenitě expozice jedince aspartamu v prenatálním období. 
Komise úřadu EFSA dospěla k závěru, „že neexistují žádné náznaky, že by aspartam mohl mít 
genotoxické či karcinogenní účinky, a že není potřeba přezkoumávat již dříve stanovený 
přijatelný denní příjem 40 mg/kg tělesné hmotnosti/den“.

Odborníci jednotlivých států ve své zprávě pro 36. zasedání poradního sboru, které se 
uskutečnilo v květnu 2010, rovněž uvádějí, že „nebyly zjištěny žádné důkazy, které by vedly 
k závěru, že je třeba znovu zvážit předchozí stanoviska úřadu EFSA a Vědeckého výboru pro 
potraviny“. 

Dne 12. ledna 2011 francouzský úřad pro bezpečnost potravin a jejich zdravotní nezávadnost 
oznámil, že tyto studie neprodleně přezkoumá a případně navrhne francouzským orgánům 
nová doporučení a, jestliže to bude nutné, předloží celou záležitost úřadu EFSA.
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