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Teema: Aspartaam ja teised sarnased või seotud keemilised magusained

Kas komisjon palub EFSA-l viimaste uuringute valguses viivitamata läbi vaadata arvamus 
aspartaami ja teiste sarnaste või seotud keemiliste magusainete kohta?

Selgitus

Hiljuti avaldatud uuringud on näidanud aspartaami negatiivset mõju rasedatele ja samuti selle 
magusaine võimalikku vähkitekitavat toimet.

Esimese uuringu viis läbi Dane Thorhallur Halldorsson ja see avaldati 2010. aasta lõpus 
ajakirjas American Journal of Clinical Nutrition. Selles käsitletakse nn kergete või 
suhkruvabade jookide mõju 59 334 rasedast koosnevale uurimisalusele rühmale. Uuringus 
rõhutatakse, et ühe keemilise magusainega gaseeritud joogi joomine päevas suurendab 
enneaegse sünnituse riski 27% võrra, kahe või kolme joogi joomine 35% võrra ja kui juua 
päevas rohkem kui neli jooki, on tõenäosus 78%. Gaseerimata jookide puhul on mõju 
väiksem.

Teine uuring, mille viisid läbi Morando Soffritti ja Euroopa Ramazzini Fond (ERF – Itaalia) 
avaldati 2010. aasta septembris ajakirjas American Journal of Industrial Medicine. Uuringus 
jõuti järeldusele, et aspartaam suurendab maksa- ja kopsuvähi riski isashiirtel, kes on ainega 
tiinusest surmani kokku puutunud.
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Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) toidu lisaainete ja toidule lisatavate toitaineallikate 
teaduskomisjon avaldas juba 19. märtsil 2009. aastal teadusliku arvamuse ERFi läbiviidud 
eelmise uuringu tulemuste kohta, milles käsitleti pikaajalist kantserogeensust sünnieelsel 
aspartaamiga kokkupuutel. EFSA teaduskomisjon jõudis järeldusele, et „puuduvad tõendid 
aspartaami võimaliku genotoksilise või vähkitekitava toime kohta ja et eelnevalt kehtestatud 
aspartaami lubatava päevadoosi 40 mg kehamassi kilogrammi kohta läbivaatamiseks puudub 
alus“.

2010. aasta mais toimunud nõuandva kogu 36. koosolekule esitatud riiklike ekspertide 
aruandes tõdeti taas, et „ei leitud uusi tõendeid, mis osutaksid, et Euroopa Toiduohutusameti 
ja toidu teaduskomisjoni eelmised arvamused vajaksid läbivaatamist“.

Prantsusmaa toiduohutuse ja tervishoiuamet märkis 12. jaanuaril 2011. aastal, et vaatab 
kõnealused uuringud viivitamata läbi, et esitada Prantsusmaa ametiasutustele võimalikud 
uued soovitused ja tõstatada küsimus vajaduse korral ka EFSAs.


