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Комисия по петиции

28.2.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0428/2013, внесена от Микаел Баушке, с германско гражданство, 
относно въвеждането на по-стриктни стандарти за заместителите на захарта

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията отбелязва, че на пазара на хранителни продукти се появяват 
все повече продукти, като много от тях са означени като „light“ (нискокалорични) или 
„zero“ (с нулеви калории). Подсладителите, които служат като заместители на захарта в 
тези продукти, например аспартама, наистина съдържат по-малко калории, но според 
вносителя на петицията имат множество странични ефекти, за които потребителите не 
са осведомени. Тези странични ефекти са много вредни, особено за здравето на 
подрастващите. Вносителят на петицията счита, че не може да бъде в интерес на 
обществото това храните да причиняват заболявания, и следователно призовава за по-
стриктни стандарти относно използването на заместители на захарта.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 ноември 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 февруари 2014 г.

Аспартамът и производните му продукти са били обект на задълбочени проучвания от 
повече от 30 години, включително чрез експериментални проучвания върху животни, 
клинични изследвания, прием и епидемиологични изследвания и постмаркетингов 
мониторинг. 
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Научният комитет за храните (НКХ), установи през 1984 г. допустим дневен прием 
(ДДП) на аспартам от 40 мг/кг телесно тегло. През 2002 г. НКХ анализира над 500 
документа, публикувани в научни издания от момента на извършването на 
първоначалната оценка и заключи, че няма доказателства, които да сочат необходимост 
от ревизиране на резултата от първоначалната оценка на риска.  

С оглед настоящата оживена дискусия относно безопасността на аспартама Комисията
поиска през 2011 г. от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) да направи 
цялостна преоценка на безопасността на аспартама. 

ЕОБХ прие през ноември 2013 г. научно становище относно преоценка на аспартама (E 
951) в качеството му на добавка в храните. На оценка бяха подложени първоначалните 
доклади, предишните оценки, допълнителната литература и данните, налични 
вследствие на допитване до обществеността. 

Експертите от ЕОБХ заключиха, че аспартамът не вреди на мозъка, нервната система и 
не засяга поведенческите или когнитивни функции на децата или възрастните.  По 
отношение на бременността, панелът отбеляза, че при настоящия ДДП излагането на 
фенилаланин, съдържащ се в аспартама не излага на риск развитието на плода (с 
изключение на случи на жени, страдащи от фенилкетонурия (PKU). Освен това 
експертите изключиха потенциалния риск употребата на аспартам да причинява рак. 

Панелът на ЕОБХ в областта на добавките в храните и източниците на хранителни 
вещества, заключи, че аспартамът не представлява заплаха за безопасността и потвърди  
ДДП от 40 мг/кг телесно тегло на ден.   ДДП не се прилага по отношение на пациенти с 
PKU.

Заключение

Въз основа на заключенията на ЕОБХ, че при сегашните равнища на употреба 
аспартамът е безопасен Комисията не възнамерява да предприема допълнителни 
действия в рамките на законодателството на ЕС в областта на добавките в храните. 
Максималните равнища на аспартам ще бъдат запазени, както и изискванията за 
указване на етикетите „съдържа източник на фенилаланин“ с цел лицата, страдащи от 
фенилкетонурия да бъдат информирани. 


