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Θέμα: Αναφορά 0428/2013, του Michael Bauschke, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με αυστηρότερα πρότυπα για τα υποκατάστατα ζάχαρης

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαπιστώνει ότι ολοένα και περισσότερα προϊόντα, πολλά από τα οποία 
βαφτίζονται «light» ή «zero», ξεπροβάλλουν στην αγορά τροφίμων. Τα γλυκαντικά που 
χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα ζάχαρης σε αυτά τα προϊόντα, για παράδειγμα, η 
ασπαρτάμη, περιέχουν όντως λιγότερες θερμίδες, αλλά σύμφωνα με τον αναφέροντα έχουν 
διάφορες παρενέργειες τις οποίες αγνοούν οι καταναλωτές. Αυτές οι παρενέργειες είναι πολύ 
επιβλαβείς, ιδίως όσον αφορά την υγεία παιδιών που βρίσκονται στην ανάπτυξη. Ο αναφέρων 
θεωρεί ότι δεν μπορεί να είναι προς το συμφέρον του κοινού τα τρόφιμα να αποτελούν αιτία 
ασθενειών και, ως εκ τούτου, απευθύνει έκκληση υπέρ της θέσπισης αυστηρότερων 
προτύπων για τη χρήση των υποκατάστατων ζάχαρης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Νοεμβρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2014

Η γλυκαντική ουσία ασπαρτάμη και τα προϊόντα διάσπασής της αποτελούν αντικείμενο 
εκτενών ερευνών εδώ και περισσότερο από 30 έτη, περιλαμβανομένων μελετών σε 
πειραματόζωα, κλινικών ερευνών, μελετών σχετικά με την πρόσληψη, επιδημιολογικών 
μελετών και εποπτείας μετά τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά. 
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Η Επιστημονική Επιτροπή Τροφίμων (ΕΕΤ) όρισε το 1984 την Αποδεκτή Ημερήσια 
Πρόσληψη (ΑΗΟ) για την ασπαρτάμη στα 40 mg/kg σωματικού βάρους. Το 2002 η ΕΕΤ 
εξέτασε περισσότερες από 500 εργασίες που έχουν δημοσιευτεί στην επιστημονική 
βιβλιογραφία μετά την αρχική αποτίμηση και συμπέρανε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να 
δείχνουν ότι πρέπει να επανεξεταστεί το πόρισμα της προηγούμενης αξιολόγησης κινδύνου. 

Λόγω των συνεχιζόμενων αντικρουόμενων απόψεων σχετικά με την ασφάλεια της 
ασπαρτάμης, η Επιτροπή ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων 
(EFSA) το 2011 να προβεί σε πλήρη επαναξιολόγηση της ασφάλειας της ασπαρτάμης. 

Η EFSA εξέδωσε επιστημονική γνωμοδότηση σχετικά με την επαναξιολόγηση της 
ασπαρτάμης (Ε 951) ως πρόσθετου τροφίμων τον Νοέμβριο του 2013. Αξιολογήθηκαν οι 
αρχικές εκθέσεις, προηγούμενες αξιολογήσεις, πρόσθετη βιβλιογραφία και δεδομένα που 
διατέθηκαν μετά από δημόσια έκκληση. 

Οι εμπειρογνώμονες της EFSA συμπέραναν ότι η ασπαρτάμη δεν βλάπτει τον εγκέφαλο και 
το νευρικό σύστημα και δεν επηρεάζει τη συμπεριφορά ή τις γνωστικές λειτουργίες των 
παιδιών ή των ενηλίκων. Όσον αφορά την εγκυμοσύνη, η ομάδα της EFSA επισήμανε ότι το 
αναπτυσσόμενο έμβρυο δεν κινδυνεύει από την έκθεση στη φαινυλαλανίνη που προέρχεται 
από την ασπαρτάμη στην ισχύουσα ΑΗΟ (με εξαίρεση τις γυναίκες που πάσχουν από 
φαινυλοκετονουρία). Επιπλέον, οι εμπειρογνώμονες απέκλεισαν τον δυνητικό κίνδυνο 
εμφάνισης καρκίνου εξαιτίας της ασπαρτάμης.

Η ομάδα της EFSA για τα πρόσθετα τροφίμων και τις πηγές θρεπτικών συστατικών που 
προστίθενται στα τρόφιμα συμπέρανε ότι η ασπαρτάμη δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας για την 
ασφάλεια και επιβεβαίωσε την ΑΗΟ των 40 mg/kg σωματικού βάρους ανά ημέρα. Η ΑΗΟ 
δεν ισχύει για ασθενείς με φαινυλοκετονουρία.

Συμπέρασμα

Με βάση τα συμπεράσματα της EFSA σχετικά με την ασφάλεια της ασπαρτάμης στα 
ισχύοντα επίπεδα χρήσης, η Επιτροπή δεν σκοπεύει να αναλάβει περαιτέρω δράση στο 
πλαίσιο της νομοθεσίας της ΕΕ για τα πρόσθετα τροφίμων. Θα διατηρηθούν τα ισχύοντα 
μέγιστα επίπεδα χρήσης ασπαρτάμης, καθώς και η υποχρέωση σήμανσης «περιέχει πηγή 
φαινυλαλανίνης» για να ενημερώνονται τα άτομα που πάσχουν από φαινυλοκετονουρία.


