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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0428/2013, ktorú predkladá Michael Bauschke, nemecký štátny 
občan, o prísnejších normách pre náhrady cukru

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície pozoruje, že na trhu s potravinami sa objavuje stále viac výrobkov, 
z ktorých sa mnohé nazývajú „light“ alebo „zero“. Sladidlá, ktoré v týchto výrobkoch slúžia 
ako náhrada cukru, napríklad aspartám, naozaj obsahujú menej kalórií, ale podľa 
predkladateľa petície majú mnoho vedľajších účinkov, o ktorých spotrebitelia nevedia. Tieto 
vedľajšie účinky sú veľmi škodlivé, najmä pre zdravie dospievajúcich detí. Predkladateľ 
petície sa domnieva, že potraviny spôsobujúce ochorenia nemôžu byť v záujme verejnosti, 
a preto žiada o prísnejšie normy týkajúce sa používania náhrad cukru.

2. PrípustnosťPetícia bola uznaná ako prípustná 15. novembra 2013. Parlament požiadal 
Komisiu o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 28. februára 2014

Sladidlo aspartám a jeho výrobky rozkladu sú viac než 30 rokov predmetom dôkladného 
prešetrovania, ktoré zahŕňa experimentálne štúdie na zvieratách, klinický výskum, štúdie 
príjmu a epidemiologické štúdie, ako aj sledovanie po uvedení sladidla na trh. 

Vedecký výbor pre potraviny (SCF) stanovil v roku 1984 prijateľný denný príjem aspartámu 
(ADI) na 40mg/kg telesnej hmotnosti. V roku 2002 SCF preskúmal vyše 500 článkov 
uverejnených v odbornej literatúre, ktoré vyšli po pôvodnom hodnotení, a usúdil, že 
neexistuje žiadny dôkaz na to, aby sa navrhlo preskúmanie výsledku predchádzajúceho 
hodnotenia rizika. 
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Vzhľadom na prebiehajúce kontroverzné diskusie o bezpečnosti aspartámu Komisia požiadala 
v roku 2011 Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), aby v plnej miere prehodnotil 
bezpečnosť aspartámu. 

V novembri 2013 EFSA prijal vedecké stanovisko o prehodnotení aspartámu (E 951) ako 
prídavnej látky. Prehodnotili sa pôvodné správy, predchádzajúce hodnotenia, doplnková 
literatúra a údaje získané na základe verejnej výzvy. 

Experti výboru EFSA dospeli k záveru, že aspartám nepoškodzuje mozog, nervový systém a 
ani neovplyvňuje správanie či kognitívne funkcie u detí a dospelých. V prípade tehotenstva 
odborná komisia skonštatovala, že vystavenie sa fenylalanínu vzniknutého z aspartámu pri 
bežnom prípustnom dennom príjme nepredstavuje riziko pre vývin plodu (s výnimkou žien, 
ktoré trpia na fenylketonúriu (FKU)). Experti navyše vylúčili možné riziko rakoviny, ktoré by 
bolo spôsobované aspartámom.

Vedecká skupina úradu EFSA pre prídavné látky v potravinách a zdroje živín pridávané do 
potravín dospela k záveru, že aspartám nepredstavuje bezpečnostné riziko, a potvrdila bežný 
prípustný denný príjem na 40mg/kg telesnej hmotnosti za deň.  Bežný prípustný denný príjem 
nie je vhodný pre  pacientov postihnutých FKU.

Záver

Vychádzajúc zo záveru, že aspartám je bezpečný na bežnej úrovni používania, Komisia 
nezamýšľa prijať ďalšie opatrenia v rámci právnych predpisov EÚ o potravinárskych 
prídavných látkach . Maximálna miera použitia apartámu, ako aj požiadavka označovania s 
uvedením upozornenia „obsahuje zdroj fenylalanínu“ s cieľom informovať ľudí, ktorí trpia na 
fenylketonúriu, zostanú v platnosti .


