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Przedmiot: Aspartam oraz inne podobne lub powiązane chemiczne substancje słodzące

Czy w świetle ostatnich badań Komisja zwróci się do EFSA o ponowne bezzwłoczne 
rozważenie jej opinii w sprawie aspartamu oraz innych podobnych lub powiązanych 
chemicznych substancji słodzących?

Uzasadnienie

Ostatnio opublikowane badania ujawniły negatywny wpływ aspartamu na kobiety w ciąży, 
jak również wykazały rakotwórczy potencjał tej substancji słodzącej. 

Pierwsze badanie zostało przeprowadzone przez Duńczyka Thorhallura Halldorssona i 
opublikowane pod koniec roku 2010 w „Americal Journal of Clinical Nutrition”. Badanie 
dotyczyło skutków spożycia „lekkich” lub „bezcukrowych” napojów i przeprowadzone 
zostało na kohorcie 59 334 ciężarnych kobiet. W badaniu podkreślono, że dzienne 
spożywanie jednego napoju gazowanego z dodatkiem chemicznej substancji słodzącej 
zwiększa o 27% ryzyko przedwczesnego porodu; ryzyko to wzrasta o 35%, jeśli kobieta 
spożywa 2 lub 3 napoje dziennie, oraz o 78% przy spożyciu większym niż cztery napoje 
dziennie. Wartości te są niższe w przypadku napojów niegazowanych.

Drugie badanie, przeprowadzone przez Moranda Soffrittiego razem z fundacją European 
Ramazzini Foundation (ERF – Włochy), zostało opublikowane we wrześniu 2010 r. w 
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„American Journal of Industrial Medicine”. W badaniu stwierdzono, że aspartam zwiększa 
ryzyko zachorowania na raka wątroby oraz płuc u myszy płci męskiej, które były wystawione 
na działanie tej substancji od momentu poczęcia do śmierci.

Panel ds. dodatków do żywności i składników pokarmowych dodawanych do żywności EFSA 
przedstawił już w dniu 19 marca 2009 r. opinię naukową w sprawie wyników poprzedniego 
badania przeprowadzonego przez ERF, które dotyczyło długotrwałego działania 
rakotwórczego przy przedurodzeniowej ekspozycji na aspartam. Panel EFSA stwierdził: „nic 
nie wskazuje na genotoksyczność ani rakotwórczy potencjał aspartamu oraz nie ma powodu, 
by zmienić ustalony wcześniej wskaźnik dopuszczalnego dziennego spożycia aspartamu, 
wynoszący 40 mg/kg mc/dobę”.

W sprawozdaniu krajowych ekspertów na 36. posiedzenie forum doradczego w maju 2010 r. 
po raz kolejny stwierdzono, że „nie znaleziono żadnego nowego dowodu, który wskazywałby, 
że poprzednie opinie EFSA oraz Komitetu Naukowego ds. Żywności powinny zostać 
ponownie rozważone”. 

W dniu 12 stycznia 2011 r. francuska Agencja ds. Bezpieczeństwa Żywności i Zdrowia 
oświadczyła, że niezwłocznie przeanalizuje wyniki tych badań, aby ewentualnie 
zaproponować nowe zalecenia dla francuskich władz, oraz, jeśli to konieczne, aby przekazać 
sprawę do EFSA.


