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Temats: Aspartāms un citi tamlīdzīgi vai ķīmiski radniecīgi saldinātāji

Vai Komisija lūgs EFSA nekavējoties pārskatīt tās atzinumu par aspartāmu un citiem 
tamlīdzīgiem vai ķīmiski radniecīgiem saldinātājiem, ņemot vērā jaunākos pētījumus?

Pamatojums

Nesen publicētos pētījumos ir pierādīts, ka aspartāms negatīvi ietekmē grūtnieces un ka šis 
saldinātājs, iespējams, iedarbojas kā kancerogēns.

Pirmo pētījumu Dānijā veica Thorhallur Halldorsson, un to 2010. gada beigās publicēja 
American Journal of Clinical Nutrition. Tajā aplūkota „vieglo” jeb „cukuru nesaturošu” 
dzērienu ietekme uz 59 334 grūtniecēm. Šajā pētījumā uzsvērts, ka viena dzirkstošā dzēriena, 
kas satur ķīmisku saldinātāju, iedzeršana dienā par 27 % palielina priekšlaicīgu dzemdību 
risku, par 35 % — ja dienā izdzer divus vai trīs dzērienus, un par 78 % — ja dienā izdzer 
vairāk nekā četrus dzērienus. Šī ietekme ir mazāka, ja dzērieni nav dzirkstoši.

Otru pētījumu, ko veica Morando Soffritti kopā ar Eiropas Ramazzini fondu (ERF, Itālija), 
2010. gada septembrī publicēja American Journal of Industrial Medicine. Tajā ir secināts, ka 
aspartāms palielina aknu un plaušu vēža varbūtību, ja peļu tēviņi visu mūžu tiek pakļauti šīs 
vielas iedarbībai, sākot no embrija stadijas.
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EFSA ekspertu grupa, kas pēta pārtikas piedevas un pārtikai pievienotas uzturvielas, jau 
2009. gada 19. martā nāca klajā ar zinātnieku atzinumu par rezultātiem, kuri gūti iepriekšējā 
ERF pētījumā par ilgtermiņa kancerogenitāti pēc aspartāma iedarbības pirmsdzemdību laikā.
EFSA ekspertu grupa secināja, „ka nekas neliecina par aspartāma iespējamo kaitīgo ietekmi 
uz ģenētisko materiālu vai kancerogēno iedarbību un ka nav pamata pārskatīt iepriekš 
noteikto pieļaujamo aspartāma devu, kas ir 40 mg dienā uz kg ķermeņa svara”.

Valstu ekspertu ziņojumā Konsultatīvās padomes 36. sanāksmei 2010. gada maijā kārtējo 
reizi izdarīts secinājums, ka „nav atrasti jauni pierādījumi tam, ka iepriekšējie EFSA un 
Pārtikas zinātniskās komitejas atzinumi būtu jāpārskata”.

Francijas Pārtikas nekaitīguma un veselības aizsardzības aģentūra 2011. gada 12. janvārī 
norādīja, ka tā nekavējoties izvērtēs šos pētījumus, lai, iespējams, ierosinātu jaunus 
ieteikumus Francijas iestādēm un vajadzības gadījumā izskatītu šo jautājumu EFSA.


