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Temats: Lūgumraksts Nr. 0428/2013, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Michael 
Bauschke, par stingrākām prasībām attiecībā uz cukura aizstājējiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir ievērojis, ka pārtikas tirgū parādās arvien vairāk produktu, kas ir 
marķēti kā produkti ar samazinātu cukura daudzumu („light”) vai kā produkti, kas nesatur 
cukuru („zero”). Saldinātājos, ko šādos produktos izmanto kā cukura aizvietotājus, piemēram, 
aspartāmā, ir mazāk kaloriju, tomēr lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka tiem ir 
blakusiedarbība, par ko patērētāji nav informēti. Blakusiedarbība ir ļoti kaitīga, jo īpaši 
bērniem. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka sabiedrība noteikti nav ieinteresēta, lai pārtika 
izraisītu slimības, un tāpēc aicina noteikt stingrākas prasības attiecībā uz cukura aizstājēju 
izmantošanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 15. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 28. februārī

Saldinātājs aspartāms un tā sadalīšanās produkti ir tikuši rūpīgi izmeklēti jau vairāk nekā 30 
gadus, ieskaitot izmēģinājumus ar dzīvniekiem, klīnisko izpēti, uzņemšanas un 
epidemioloģiskos pētījumus un pārdoto izstrādājumu uzraudzīšana. 

Pārtikas zinātniskā komiteja (SCF) 1984. gadā noteica pieļaujamo dienas devu (PDD) 
aspartāmam — 40 mg/kg ķermeņa svara. Pārtikas zinātniskā komiteja 2002. gadā izskatīja 
vairāk nekā 500 pētījumus, kas kopš sākotnējā novērtējuma publicēti zinātniskajā literatūrā, 
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un secināja, ka nav pieradījumu, kas noradītu uz nepieciešamību pārskatīt iepriekšējā riska 
novērtējuma rezultātus. 

Ņemot vērā notiekošās pretrunīgās diskusijas par aspartāma drošumu, 2011. gadā Komisija 
lūdza Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (EFSA) vēlreiz pilnīgi novērtēt aspartāma 
drošumu. 

EFSA 2013. gada novembrī pieņēma zinātnisku atzinumu par aspartāma (E 951) kā pārtikas 
piedevas atkārtotu novērtējumu. Tika izvērtēti sākotnējie ziņojumi, iepriekšējie novērtējumi, 
papildu literatūra un dati, kas tika iesniegti pēc publiska aicinājuma. 

EFSA eksperti secināja, ka aspartāms nenodara kaitējumu smadzenēm, nervu sistēmai un 
neietekmē bērnu vai pieaugušo uzvedību vai to kognitīvās funkcijas. Attiecībā uz grūtniecību 
ekspertu grupa atzīmēja, ka fenilalanīna, kas iegūts no aspartāma, iedarbība nerada risku 
embrija attīstībai, ja to uzņem pašreizējās PDD apmērā (izņēmums ir sievietes, kuras cieš no 
fenilketonūrijas (PKU)). Turklāt eksperti izslēdz iespējamo risku, ka aspartāms varētu izraisīt 
vēzi. 

EFSA ekspertu grupa jautājumos, kas saistīti ar pārtikas piedevām un pārtikai pievienotajiem 
uzturvielu avotiem, secināja, ka aspartāms ir nekaitīgs, un apstiprināja PDD 40 mg/kg 
ķermeņa svara. PDD neattiecas uz PKU slimniekiem.
Secinājums

Balstoties uz EFSA secinājumiem, ka aspartāms ir nekaitīgs pašreizējā lietošanas apjomā, 
Komisija neplāno veikt turpmākas darbības saskaņā ar ES tiesību aktiem par pārtikas 
piedevām. Pieļaujamais aspartāma lietošanas līmenis, kā arī marķējuma prasība ,,satur 
fenilalanīnu” tiks saglabāta, lai informētu cilvēkus, kuri cieš no fenilketonūrijas.


