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Otázka na hodinu otázok vo výbore 0002/2011,
ktorú v súlade s článkom 197 rokovacieho poriadku
predkladajú Corinne Lepage, Antonyia Parvanova a Giommaria Uggias

Vec: Aspartám a iné podobné alebo príbuzné chemické sladidlá

Požiada Komisia Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), aby na základe nedávnych 
štúdií bezodkladne prehodnotil svoje stanovisko k aspartámu a iným podobným alebo 
príbuzným chemickým sladidlám?

Odôvodnenie

Nedávno zverejnené štúdie preukázali negatívny vplyv aspartámu na tehotné ženy, ako aj 
možné karcinogénne účinky tohto sladidla. 

Prvá štúdia, ktorú vypracoval dánsky doktor Thorhallur Halldorsson, bola uverejnená na 
konci roka 2010 v americkom odbornom časopise American Journal of Clinical Nutrition. 
Zaoberá sa vplyvom diétnych nápojov (tzv. light nápoje) alebo nápojov bez cukru na skupinu 
59 334 tehotných žien. Tento výskum zdôrazňuje, že vypitie jedného šumivého nápoja 
s chemickým sladidlom denne zvyšuje riziko predčasného pôrodu o 27 %. Toto riziko sa 
pritom zvyšuje na 35 %, ak žena vypije denne dva alebo tri takéto nápoje, a na 78 %, ak žena 
vypije viac než štyri takéto nápoje denne. Vplyv je nižší, ak nápoje nie sú šumivé.

Druhá štúdia, ktorú vypracoval Morando Soffritti z Európskej nadácie Ramazzini (ďalej len 
„ERF“, Taliansko), bola zverejnená v septembri 2010 v americkom odbornom časopise 
American Journal of Industrial Medicine. Záver tejto štúdie bol taký, že aspartám zvyšuje 
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riziko rakoviny pečene a pľúc u samcov myší, ktorí boli vystavení tejto látke od tehotenstva 
až po úmrtie.

Vedecká skupina úradu EFSA pre prídavné látky v potravinách a zdroje živín pridávané do 
potravín (ANS) predložila už 19. marca 2009 vedecké stanovisko k výsledkom 
predchádzajúcej štúdie o dlhodobej karcinogenite pri požívaní aspartámu počas tehotenstva, 
ktorú vykonala nadácia ERF. Vedecká skupina úradu EFSA vyvodila záver, že „nie sú žiadne 
náznaky genotoxických ani karcinogénnych účinkov aspartámu a neexistuje žiaden dôvod 
revidovať predtým stanovený prijateľný denný príjem (ADI) aspartámu v hodnote 40 mg/kg 
telesnej hmotnosti/deň“.

V správe národných expertov z 36. stretnutia poradného fóra v máji 2010 sa rovnako uvádza, 
že „sa nenašli žiadne nové dôkazy, ktoré by mohli naznačovať, že je potrebné opätovne 
preskúmať predchádzajúce stanoviská úradu EFSA a Vedeckého výboru pre potraviny“.

Francúzska agentúra pre bezpečnosť potravín oznámila 12. januára 2011, že bezodkladne 
preskúma tieto štúdie s cieľom navrhnúť možné nové odporúčania pre francúzske orgány 
a predložiť túto záležitosť v prípade potreby úradu EFSA.


