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Tema: Aspartamas ir kiti panašūs arba susiję cheminiai saldikliai

Ar Komisija paprašys Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) nedelsiant persvarstyti savo 
nuomonę dėl aspartamo ir kitų panašių arba susijusių cheminių saldiklių atsižvelgiant į 
naujausius tyrimus?

Pagrindimas

Iš neseniai paskelbtų tyrimų rezultatų matyti, kad aspartamas daro neigiamą poveikį nėščioms 
moterims, taip pat atskleistas šio saldiklio kancerogeninis poveikis. 

Pirmąjį tyrimą atliko Dane Thorhallur Halldorsson, jis paskelbtas 2010 m. pabaigoje žurnale 
American Journal of Clinical Nutrition. Tirtas „dietinių“ gėrimų ir gėrimų „be cukraus“ 
poveikis 59 334 nėščių moterų kohortai. Šiame tyrime pabrėžiama, kad per dieną išgėrus 
vieną gazuotą gėrimą su cheminiu saldikliu 27 % padidėja pirmalaikio gimdymo rizika, jei 
moteris per dieną išgers du ar tris tokius gėrimus, rizika padidės 35 %, jei daugiau kaip keturis 
gėrimus per dieną – 78 %. Poveikis mažesnis, jei gėrimai negazuoti.

Antrąjį tyrimą atliko Morando Soffritti kartu su fondu European Ramazzini Foundation (ERF, 
Italija), jis paskelbtas 2010 m. rugsėjo mėn. žurnale American Journal of Industrial Medicine.
Atlikus šį tyrimą prieita prie išvados, kad dėl aspartamo pelių patinams, kurie nuo patelės 
nėštumo iki savo mirties veikiami šios medžiagos, padidėja kepenų ir plaučių vėžio rizika 
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EFSA Maisto priedų ir į maistą dedamų maistinių medžiagų specialistų grupė (ANS grupė) 
jau 2009 m. kovo 19 d. pateikė mokslinę nuomonę dėl anksčiau ERF atlikto tyrimo dėl 
ilgalaikio kancerogeninio poveikio vaisiui prenatalinio vystymosi stadijoje jį veikiant 
aspartamu rezultatų. EFSA specialistų grupė padarė išvadą, kad „nėra jokių aspartamo 
genotoksinio ar kancerogeninio poveikio požymių ir kad nėra pagrindo persvarstyti anksčiau 
nustatytą aspartamo leistiną paros dozę – 40 mg/kg kūno svorio per parą“.

36-ojo Patariamojo forumo susirinkimo, vykusio 2010 m. gegužės mėn., nacionalinių 
ekspertų ataskaitoje taip pat prieita prie išvados, kad „nenustatyta naujų įrodymų, kurie leistų 
daryti prielaidą, kad reikia persvarstyti ankstesnes EFSA ir Maisto produktų mokslinio 
komiteto nuomones“. 

2011 m. sausio 12 d. Prancūzijos maisto saugos ir sveikatos saugumo agentūra pareiškė, kad ji 
nedelsdama išnagrinės šiuos tyrimus, kad galėtų pasiūlyti Prancūzijos valdžios institucijoms 
naujų rekomendacijų ir, jei bus būtina, pateikti nagrinėti šiuos klausimus EFSA.


