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privind standarde mai stricte pentru înlocuitorii zahărului

1. Rezumatul petiției

Petiționarul constată că tot mai multe produse, dintre care majoritatea denumite „light” sau 
„zero” sunt introduse pe piața alimentelor. Îndulcitorii care servesc ca înlocuitori ai zahărului 
în aceste produse, de exemplu, aspartamul, conțin într-adevăr mai puține calorii, dar conform 
petiționarului, au numeroase efecte adverse de care consumatorii nu sunt conștienți. Aceste 
efecte adverse sunt foarte dăunătoare, în special pentru sănătatea copiilor în creștere. 
Petiționarul consideră că nu este în interesul publicului ca alimentele să provoace boli și, prin 
urmare, solicită standarde mai stricte pentru utilizarea înlocuitorilor zahărului.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 noiembrie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2014

De mai bine de 30 de ani, îndulcitorul aspartam și produsele sale derivate fac obiectul unor 
cercetări amănunțite, care includ studii experimentale pe animale, cercetare clinică, studii 
epidemiologice și privind consumul și supraveghere postautorizare. 

În 1984, Comitetul științific pentru alimentație (SCF) a stabilit o doză zilnică acceptabilă 
(DZA) în cazul aspartamului de 40 mg/kg de masă corporală. În 2002, SCF a revizuit peste 
500 de lucrări de literatură științifică publicate ulterior evaluării inițiale și a ajuns la concluzia 
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că nu exista nicio dovadă care să indice necesitatea de a revizui rezultatele evaluării anterioare 
a riscurilor. 

Din cauza dezbaterilor controversate actuale în privința siguranței consumului de aspartam, în 
2011, Comisia a solicitat Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) să 
realizeze o reevaluare cu privire la siguranța consumului de aspartam. 

În noiembrie 2013, EFSA a adoptat un aviz științific referitor la reevaluarea aspartamului 
(E 951) drept aditiv alimentar. Au fost evaluate rapoartele inițiale, evaluările anterioare, 
literatura suplimentară și datele puse la dispoziție în urma unei licitații publice. 

Experții EFSA au ajuns la concluzia că aspartamul nu dăunează creierului sau sistemului 
nervos, nici nu afectează comportamentul sau funcția cognitivă la copii sau adulți. În ceea ce 
privește sarcina, grupul de experți a remarcat faptul că expunerea la fenilalanină derivată din 
aspartam, în cazul DZA actuale, nu prezintă niciun risc pentru fătul aflat în dezvoltare (cu 
excepția femeilor care suferă de fenilcetonurie). În plus, experții au exclus din discuție riscul 
potențial potrivit căruia consumul de aspartam ar duce la cancer.

Grupul EFSA pentru aditivi alimentari și surse nutritive adăugate în alimente a concluzionat 
că aspartamul nu constituie un motiv de îngrijorare în ceea ce privește siguranța alimentară și 
a confirmat DZA de 40 mg/kg de masă corporală. Această DZA nu se aplică în cazul 
bolnavilor de fenilcetonurie.

Concluzie

Pe baza concluziilor formulate de EFSA, conform cărora consumul de aspartam este sigur în 
cantitățile actuale recomandate, Comisia nu are intenția să ia alte măsuri în cadrul legislației 
UE în domeniul aditivilor alimentari. Dozele maxime de consum în cazul aspartamului vor fi 
menținute, precum și cerința de etichetare „conține o sursă de fenilalanina”, în vederea 
informării persoanelor care suferă de fenilcetonurie.


