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Aikooko komissio kehottaa Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista EFSAa 
tarkastelemaan viipymättä uudelleen sen kantaa aspartaamiin ja muihin vastaaviin tai 
samankaltaisiin kemiallisiin makeutusaineisiin tuoreiden tutkimuksien valossa?

Perustelu

Hiljattain julkaistuista tutkimuksista on käynyt ilmi, että aspartaamilla on kielteisiä 
vaikutuksia raskaana oleville naisille ja että kyseinen makeutusaine saattaa olla 
karsinogeeninen aine.

Ensimmäisen tutkimuksen toteutti tanskalainen Thorhallur Halldorsson ja se julkaistiin 
vuoden 2010 lopussa American Journal of Clinical Nutrition -julkaisussa. Tutkimuksessa 
tarkastellaan "kevyiden" tai "sokerittomien" juomien vaikutusta 59 334 raskaana olevan 
naisen ryhmässä. Tutkimuksessa korostetaan, että yhden poreilevan, kemiallista 
makeutusainetta sisältävän juoman nauttiminen päivässä lisää ennenaikaisen synnytyksen 
riskiä 27 prosenttia, 35 prosenttia, jos juomia nautitaan päivittäin kahdesta kolmeen, ja 
78 prosenttia, jos juomia nautitaan enemmän kuin neljä päivässä. Vaikutus jää 
vähäisemmäksi, jos juomat eivät ole poreilevia.

Toisen tutkimuksen toteutti Morando Soffritti italialaisen Ramazzini-säätiön (European 
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Ramazzini Foundation, ERF) kanssa ja se julkaistiin syyskuussa 2010 American Journal of 
Industrial Medicine -julkaisussa. Tutkimuksessa todettiin aspartaamin lisäävän maksa- ja 
keuhkosyövän riskiä urosrotilla, jotka on altistettu kyseiselle aineelle jo ennen syntymää ja 
aina niiden kuolemaan asti.

Elintarvikkeiden lisäaineita ja elintarvikkeisiin lisättäviä ravintoaineita käsittelevä EFSAn 
lautakunta oli jo 19. maaliskuuta 2009 antanut tieteellisen lausunnon, joka koski ERF:n 
aiemman tutkimuksen tuloksia; tutkimuksessa tarkasteltiin pitkän aikavälin 
karsinogeenisuutta ja syntymää edeltävää altistusta aspartaamille. EFSAn lautakunta totesi, 
ettei aspartaamin genotoksisuutta tai karsinogeenisuutta ole osoitettu paikkansapitävästi ja 
ettei ole syytä tarkistaa aikaisemmin vahvistettua aspartaamin hyväksyttävää päiväsaantia eli
40 mg/painokilo/päivä.

Toukokuussa 2010 järjestettyyn 36:nteen neuvoa-antavan ryhmän kokoukseen osallistuneiden 
kansallisten asiantuntijoiden laatimassa raportissa todettiin myös, että sellaisia uusia todisteita 
ei ole ilmennyt, joiden vuoksi EFSAn ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen 
tiedekomitean aikaisempia kantoja olisi tarkasteltava uudelleen. 

Ranskan elintarviketurvallisuusvirasto ilmoitti 12. tammikuuta 2011 aikovansa viipymättä 
tarkastella näitä tutkimuksia ja mahdollisesti esittää uusia suosituksia Ranskan viranomaisille 
ja antaa asian tarvittaessa EFSAn käsiteltäväksi.


