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Zadeva: Aspartam in druga podobna ali z njim povezana kemična sladila

Ali bo Komisija pozvala Evropsko agencijo za varnost hrane, naj ob upoštevanju novih študij 
nemudoma ponovno razmisli o svojem mnenju o aspartamu in drugih podobnih ali z njim 
povezanih kemičnih sladilih?

Obrazložitev

Nedavno objavljene študije razkrivajo negativne učinke aspartama na nosečnice in 
rakotvornost tega sladila. 

Prvo študijo je izvedel Dane Thorhallur Halldorson, objavljena pa je bila pred koncem leta 
2010 v reviji American Journal of Clinical Nutrition (Ameriška revija o klinični prehrani). 
Študija obravnava vpliv „lahkih“ pijač ali pijač „brez sladkorja“ na skupino 59.334 nosečnic. 
Izsledki raziskave kažejo, da se ob zaužitju ene gazirane pijače dnevno, ki vsebuje kemično 
sladilo, tveganje za prezgodnji porod poveča za 27 %, ob zaužitju dveh ali treh takih pijač 
dnevno se tveganje poveča za 35 %, ob zaužitju več kot štirih takih pijač dnevno pa se 
tveganje za prezgodnji porod poveča za 78 %. Vpliv je manjši, če pijače niso gazirane.

Druga študija, ki jo je izvedel Morando Soffritti iz fundacije European Ramazzini Foundation 
(ERF - Italija), je bila objavljena septembra 2010 v reviji American Journal of Industrial 
Medicine. Izsledki te študije kažejo, da aspartam povečuje tveganje za nastanek raka na jetrih 
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in pljučih pri mišjih samcih, ki so bili snovi izpostavljeni od spočetja do smrti.

Svet za živilske aditive in hranilne vire, dodane živilom (ANS) Evropske agencije za varnost 
hrane je že 19. marca 2009 podal znanstveno mnenje o rezultatih prejšnje študije o dolgoročni 
rakotvornosti ob izpostavljenosti ploda aspartamu pred rojstvom, ki jo je izvedla fundacija 
ERF. Svet Evropske agencije za varnost hrane je zaključil, „da ni dokazov o genotoksičnosti 
ali rakotvornosti aspartama in da ni razloga za revizijo predhodno določenega 
sprejemljivega dnevnega vnosa za aspartam, tj. 40 mg na kilogram telesne teže dnevno.“

Nacionalni strokovnjaki so v poročilu za 36. sestanek svetovalnega foruma maja 2010 
ponovno ugotovili, da „ne obstajajo novi dokazi, zaradi katerih bi bilo treba ponovno 
razmisliti o predhodnih mnenjih Evropske agencije za varnost hrane in Znanstvenega odbora 
za hrano.“ 

Francoska agencija za hrano in varovanje zdravja je 12. januarja 2011 izjavila, da bo
nemudoma preučila te študije ter po potrebi oblikovala nova priporočila za francoske oblasti 
in zadevo po potrebi predložila v obravnavo Evropski agenciji za varnost hrane.


