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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0428/2013, którą złożył Michael Bauschke (Niemcy), w sprawie 
bardziej rygorystycznych norm dotyczących zamienników cukru

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zauważa, że na rynku żywności pojawia się coraz więcej produktów, z 
których wiele nazywanych jest „light” lub „zero”. Słodziki, które służą za substytuty cukru w 
takich produktach, na przykład aspartam, faktycznie zawierają mniej kalorii, jednak według 
składającego petycję mają one wiele skutków ubocznych, z których istnienia konsumenci nie 
zdają sobie sprawy. Te skutki uboczne są bardzo szkodliwe w szczególności dla dzieci w 
okresie wzrostu. Składający petycję uważa, że powodowanie chorób przez żywność nie może 
leżeć w interesie publicznym, dlatego też wzywa do przyjęcia bardziej rygorystycznych norm 
dotyczących zamienników cukru.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 listopada 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2014 r.

Substancja słodząca aspartam oraz produkty jej rozpadu od ponad 30 lat są przedmiotem 
szeroko zakrojonych badań, w tym eksperymentalnych badań na zwierzętach, badań 
klinicznych, badań w zakresie spożycia i badań epidemiologicznych, a także obserwacji po 
wprowadzeniu do obrotu. 

W 1984 r. Komitet Naukowy ds. Żywności (SCF) ustalił dopuszczalne dzienne spożycie 
(ADI) dla aspartamu na poziomie 40 mg/kg masy ciała. W 2002 r. SCF dokonał przeglądu 
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ponad 500 opracowań opublikowanych w literaturze naukowej od czasu pierwszej oceny i 
doszedł do wniosku, że nie istnieją dowody, które wskazywałyby na konieczność przeglądu 
wyników wcześniejszej oceny ryzyka. 

Z uwagi na toczące się w atmosferze kontrowersji dyskusje w sprawie bezpieczeństwa 
aspartamu Komisja zwróciła się do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności 
(EFSA) w 2011 r. o ponowne dokonanie pełnej oceny bezpieczeństwa aspartamu. 

W listopadzie 2013 r. EFSA przyjęła opinię naukową w sprawie ponownej oceny aspartamu 
(E 951) jako dodatku do żywności. Ocenie poddano pierwotne raporty, wcześniejsze oceny, 
dodatkowe opracowania z opublikowanej literatury i dane udostępnione w następstwie 
wezwania publicznego. 

Eksperci z EFSA doszli do wniosku, że aspartam nie jest szkodliwy dla mózgu czy układu 
nerwowego, ani nie ma wpływu na zachowanie lub funkcje poznawcze u dzieci lub dorosłych. 
Jeżeli chodzi o stosowanie przez kobiety w ciąży, panel ekspertów zauważył, że nie 
stwierdzono ryzyka dla rozwijającego się płodu w związku z narażeniem na działanie 
fenyloalaniny pochodzącej z aspartamu przy założeniu obecnego ADI (z wyjątkiem kobiet 
cierpiących na fenyloketonurię (PKU)). Eksperci wykluczyli także potencjalne ryzyko, że 
aspartam powoduje raka.

Panel ds. dodatków do żywności i składników pokarmowych dodawanych do żywności w 
ramach EFSA doszedł do wniosku, że aspartam nie budzi obaw w zakresie bezpieczeństwa, i 
potwierdził jego ADI na poziomie 40 mg/kg masy ciała dziennie. Ten poziom ADI nie ma 
zastosowania do pacjentów dotkniętych PKU.

Wniosek

Z uwagi na wnioski EFSA, zgodnie z którymi aspartam jest bezpieczny przy obecnych 
poziomach stosowania, Komisja nie zamierza podejmować dalszych działań w ramach 
przepisów UE dotyczących dodatków do żywności. Utrzymane zostaną maksymalne poziomy
stosowania aspartamu oraz wymóg umieszczania na produktach ostrzeżenia „zawiera źródło 
fenyloalaniny” w celach informacyjnych dla osób cierpiących na fenyloketonurię.


