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Subiect: Aspartamul și alți îndulcitori chimici similari sau înrudiți

Va solicita Comisia Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară să-și reanalizeze fără 
întârziere avizul referitor la aspartam și alți îndulcitori chimici similari sau înrudiți în lumina 
studiilor recente?

Justificare

Studii publicate recent au evidențiat efectele negative ale aspartamului asupra femeilor 
însărcinate, precum și potențialul carcinogen al acestui îndulcitor. 

Primul studiu a fost întreprins de Dane Thorhallur Halldorsson și publicat la sfârșitul lui 2010 
în Jurnalul American al Nutriției Clinice. Acesta vizează impactul băuturilor „light” sau fără 
zahăr asupra unui eșantion de 59 334 de femei însărcinate. Studiul subliniază că consumul 
zilnic al unei băuturi acidulate care conține îndulcitori chimici crește cu 27 % riscul de naștere 
prematură, cu 35 % dacă consumul se ridică la două sau trei băuturi pe zi și cu 78 % la peste 
patru pe zi. Impactul se diminuează dacă băuturile nu sunt acidulate.

Al doilea studiu, întreprins de Morando Soffritti de la Fundația Europeană Ramazzini (ERF-
Italia), a fost publicat în septembrie 2010 în Jurnalul American al Medicinii Industriale. Acest 
studiu a ajuns la concluzia că aspartamul crește riscul de cancer de ficat și plămâni la șoarecii 
masculi care au fost expuși la substanță de la gestație până la moarte.
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Grupul științific privind aditivii alimentari și sursele nutritive adăugate alimentelor (ANS) al 
EFSA a emis, la 19 martie 2009, un aviz științific privind rezultatele unui studiu anterior 
efectuat de ERF privind carcinogenitatea pe termen lung asociată expunerii prenatale la 
aspartam. Grupul EFSA a ajuns la concluzia că „nu există nicio indicație a potențialului 
genotoxic sau carcinogenic al asparatamului și nu există niciun motiv să se revizuiască DZA 
stabilită anterior pentru aspartam de 40 de mg/kg Gc/zi.”

Raportul experților naționali elaborat pentru ce de al 36-lea Forum consultativ din mai 2010 a 
ajuns, la rândul său, la concluzia că „nu s-a identificat nicio dovadă nouă care să arate că 
avizele anterioare ale EFSA și ale Comitetului științific pentru alimente trebuie reanalizate.” 

La 12 ianuarie 2011, agenția franceză pentru securitatea alimentelor și sănătății a afirmat că 
va examina fără întârziere aceste studii pentru a propune eventual recomandări noi 
autorităților franceze și, dacă va fi cazul, pentru a prezenta cazul Autorității Europene pentru 
Siguranța Alimentară.


