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Tárgy: Aszpartám és más hasonló vagy rokon kémiai édesítőszerek

A jövőben felkéri-e a Bizottság az EFSA-t arra, hogy a nemrégiben készült tanulmányok 
fényében haladéktalanul vizsgálja felül az aszpartámmal, valamint más hasonló vagy rokon 
kémiai édesítőszerekkel kapcsolatos véleményét?

Indokolás

Közelmúltban publikált tanulmányok kimutatták az aszpartám terhes nőkre gyakorolt negatív 
hatását, valamint az említett édesítőszer potenciálisan rákkeltő hatását. 

A Dane Thorhallur Halldorson által végzett első tanulmányt 2010 végén tették közzé az 
American Journal of Clinical Nutrition című szaklapban. A tanulmány egy 59 334 terhes 
nőből álló csoporton vizsgálta a „light” vagy „cukormentes” italok hatását. E kutatás kiemeli, 
hogy napi egy, kémiai édesítőszereket tartalmazó szénsavas ital elfogyasztása 27%-kal növeli 
a koraszülés kockázatát; 35%-kal, ha napi kettőt vagy hármat, és 78%-kal, ha napi négynél 
többet fogyasztanak belőle. Nem szénsavas italok esetében a hatás mérsékeltebb.

A Morando Soffritti által az Európai Ramazzini Alapítvány (ERF, Olaszország) égisze alatt 
végzett második tanulmányt 2010 szeptemberében publikálták az American Journal of 
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Industrial Medicine című szaklapban. E tanulmány azt a következtetést vonta le, hogy az 
aszpartám növeli a máj- és tüdőrák kockázatát azoknál a hím egereknél, amelyeket 
fogantatásuktól halálukig ezen anyag hatásának tettek ki.

Az EFSA élelmiszer-adalékanyagokkal és élelmiszerekhez adott tápanyagforrásokkal 
foglalkozó tudományos testülete (ANS) 2009. március 19-én már közzétett egy tudományos 
véleményt egy olyan korábbi tanulmány eredményeiről, amelyet az ERF végzett a születést 
megelőző időszakban az aszpartámnak való kitettség hosszú távú rákkeltő hatásairól. Az 
EFSA testületének megállapítása szerint „nincs arra utaló jel, hogy az aszpartámnak 
genotoxikus vagy rákkeltő hatása lenne, és semmi nem indokolja, hogy felülvizsgálják a 
korábban az aszpartámra vonatkozóan megállapított 40 mg/testtömegkilogramm 
megengedhető napi beviteli értéket”.

A 2010 májusában megrendezett 36. tanácsadói fórum elé tárt nemzeti szakértői jelentés 
szintén azt a következtetést vonta le, hogy „nem találtak olyan új bizonyítékot, amely alapján 
valószínűsíthető, hogy az EFSA és az Élelmiszerügyi Tudományos Bizottság korábbi 
véleményei felülvizsgálatra szorulnak”. 

2011. január 12-én a francia Élelmiszer- és Egészségbiztonsági Ügynökség kijelentette, hogy 
haladéktalanul megvizsgálja az említett tanulmányokat annak érdekében, hogy esetlegesen új 
ajánlásokat tegyen a francia hatóságok számára, valamint szükség esetén az EFSA elé tárja az 
ügyet.


