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Tárgy: Michael Bauschke német állampolgár által benyújtott 0428/2013 sz. petíció az 
édesítőszerekre vonatkozó normák szigorításáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója megjegyzi, hogy az élelmiszerpiacon egyre több „light” vagy „zero” 
elnevezéssel bíró termék kerül forgalomba. Az e termékekben található, cukorpótlóként 
szolgáló édesítőszerek, például az aszpartám, a cukornál valóban kevesebb kalóriát 
tartalmaznak, azonban a petíció benyújtója szerint számos olyan mellékhatásuk van, 
amelyeknek a fogyasztók nincsenek tudatában. Ezek a mellékhatások rendkívül károsak, 
különösen a növekedésben lévő gyermekek egészségére nézve. A petíció benyújtója úgy véli, 
hogy ellentétes a közérdekkel, ha az élelmiszerek betegségeket okoznak, ezért szigorúbb 
normák bevezetését kéri a cukorpótlók vonatkozásában.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. november 15. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. február 28.

Az aszpartám mint édesítő és bomlástermékei több mint 30 éve kiterjedt vizsgálatok tárgyát 
képezik, többek között állatokon végzett kísérletek, klinikai kutatás, beviteli és epidemiológiai 
kutatások és forgalomba hozatal utáni felügyelet formájában. 
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Az élelmiszerügyi tudományos bizottság (SCF) 1984-ben az aszpartámra vonatkozóan 40 
mg/testtömeg kg elfogadható napi beviteli (ADI) szintet állapított meg. Az SCF 2002-ben 
több mint 500, a tudományos szakirodalomban az eredeti értékelés óta megjelent cikket 
tekintett át, és arra a következtetésre jutott, hogy nincs olyan bizonyíték, amely arra utal, hogy 
a korábbi kockázatértékelés eredményének felülvizsgálata szükséges. 

Az aszpartám biztonságosságáról szóló, továbbra is ellentmondásos vita miatt a Bizottság 
2011-ben felkérte az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóságot (EFSA), hogy az aszpartám 
biztonságosságát teljes körűen értékelje újra. 

Az EFSA 2013 novemberében elkészítette az aszpartám (E951) mint élelmiszer-adalékanyag 
újbóli értékeléséről szóló tudományos véleményt. Az eredeti jelentéseket, a korábbi
értékeléseket és a nyilvános felhívás nyomán rendelkezésre bocsátott további szakirodalmat 
és adatokat mind értékelték. 

Az EFSA szakértői arra a következtetésre jutottak, hogy az aszpartám nem károsítja sem a 
gyermekek, sem a felnőttek agyát, idegrendszerét, és nincs hatással viselkedésükre, sem pedig 
kognitív funkcióikra. A terhesség tekintetében a testület megjegyezte, hogy a jelenlegi ADI 
mellett – a fenilketonuriában (PKU) szenvedő nők kivételével – az aszpartámból származó 
fenilalaninnak való kitettség nem jelent kockázatot a fejlődő magzatra nézve. Emellett a 
szakértők kizárták annak esetleges kockázatát is, hogy az aszpartám rákot okoz.

Az EFSA élelmiszer-adalékanyagokkal és az élelmiszerekhez adott tápanyagforrásokkal 
foglalkozó testülete arra a következtetésre jutott, hogy az aszpartám biztonságosságával 
kapcsolatban nem merülnek fel kételyek, és megerősítette a 40 mg/testtömeg kg ADI értéket.  
Az ADI a PKU-betegekre nem alkalmazandó.

Összegzés

Az EFSA azon következtetései alapján, hogy a jelenlegi felhasználási szintek mellett az 
aszpartám biztonságos, a Bizottság az élelmiszer-adalékanyagokról szóló uniós jogszabályok 
keretében nem tervezi további lépések megtételét. Az aszpartám maximális felhasználási 
szintjei változatlanok maradnak, csakúgy, mint a „fenilalanin-forrást tartalmaz” címkézési 
előírás, amely a fenilketonuriában szenvedők tájékoztatását szolgálja.


