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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas pažymi, kad maisto produktų rinkoje vis daugėja maisto produktų, iš kurių 
dauguma žymimi turintys mažai kalorijų (light arba zero). Saldikliuose, kurie šiuose 
produktuose naudojami kaip cukraus pakaitalai, pvz., aspartame, iš tiesų yra mažiau kalorijų, 
tačiau, pasak peticijos pateikėjo, jie turi nemažą šalutinį poveikį, apie kurį vartotojai nežino.
Šis šalutinis poveikis yra labai žalingas, visų pirma augančių vaikų sveikatai. Peticijos 
pateikėjas mano, kad visuomenei nenaudinga, jei maisto produktai sukelia ligas, todėl ragina 
cukraus pakaitalų naudojimui taikyti griežtesnius standartus.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. rugsėjo 15 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2014 m. vasario 28 d.

„Saldiklis aspartamas ir jo skilimo produktai išsamiai tiriami jau daugiau nei 30 metų, 
įskaitant eksperimentinius tyrimus su gyvūnais, klinikinius tyrimus ir epidemiologinius 
tyrimus, vartojimo ir epidemiologinius tyrimus ir stebėjimą po rinkodaros teisės suteikimo.

1984 m. Maisto mokslinis komitetas (angl. SCF) nustatė aspartamo leidžiamą paros dozę 
(LPD) – 40 mg/kg kūno svorio. 2002 m. SCF peržiūrėjo daugiau nei 500 dokumentų, 
paskelbtų mokslinėje literatūroje nuo pradinio vertinimo ir priėjo prie išvados, kad nėra 
pagrindo tvirtinti, jog būtina persvarstyti ankstesnio rizikos vertinimo rezultatus.
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Turėdama omenyje nuolatines prieštaringas diskusijas dėl aspartamo saugumo, Komisija 
2011 m. paprašė Europos maisto saugos tarnybos (angl. EFSA) atlikti visapusišką pakartotinį 
aspartamo saugumo įvertinimą.

2013 m. lapkričio mėn. EFSA patvirtino mokslinę nuomonę dėl maisto priedo aspartamo 
(E 951) pakartotinio vertinimo. Buvo įvertintos pirminės ataskaitos, ankstesni vertinimai, 
papildoma literatūra ir duomenys, pateikti visuomenės prašymu.

EFSA ekspertai priėjo prie išvados, kad aspartamas nėra žalingas smegenims, nervų sistemai 
ir neturi poveikio vaikų arba suaugusiųjų elgesiui ar pažinimo funkcijai. Kalbant apie 
nėštumą, specialistų grupė atkreipė dėmesį, kad iš dabartinės leidžiamos paros dozės 
aspartamo išskiriamo fenilalanino poveikis besivystančiam vaisiui pavojaus nekelia (išskyrus 
moteris, sergančias fenilketonurija (PKU). Be to, ekspertai paneigė galimą aspartamo 
sukeliamo vėžio riziką.

EFSA maisto priedų ir į maistą dedamų maistinių medžiagų specialistų grupė padarė išvadą, 
kad aspartamo saugumas nekelia susirūpinimo, ir patvirtino 40 mg/kg kūno svorio p/d LPD.
LPD netaikoma PKU sergantiems asmenims.

Išvada

Remdamasi EFSA išvadomis, kad dabar galiojančiu aspartamo vartojimo lygiu jį vartoti 
saugu, Komisija neketina imtis tolesniu veiksmų pagal ES maisto priedų teisės aktus. Bus 
išlaikomas didžiausias leistinas aspartamo vartojimo lygis, taip pat bus taikomas reikalavimas 
ant etiketės nurodyti „sudėtyje yra fenilalanino šaltinis“, siekiant informuoti žmones, 
sergančius fenilketonurija.“ 


