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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.1.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0930/2012 внесена от Silvia Beltran Palladares, с испанско 
гражданство, от името на Европейската платформа за защита на 
потребителите и околната среда, относно забрана на аспартама в 
храната за хора

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията иска Европейският съюз да забрани на цялата си територия 
използването на подсладителя аспартам в хранителни продукти и в самата хранителна 
верига. Вносителката на петицията твърди, че вече проведени изследвания доказват 
вредните последици от него за човешкото здраве. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 ноември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 януари 2013 г.

Аспартамът е силен подсладител, разрешен за използване в храни и като трапезен 
подсладител от повече от 20 години. Той е включен в законодателството на ЕС относно 
подсладителите през 1994 г., т.е. когато законодателството относно хранителните 
добавки е първоначално хармонизирано на равнището на ЕС.

Подсладителите за влагане в храни са регламентирани в рамките на ЕС с Регламент 
(ЕО) 1333/2008 относно добавките в храните. Това законодателство определя списъка с 
всички позволени подсладители и условията за влагането им в храни. Преди нов 
подсладител да бъде включен в положителния списък с разрешени подсладители и да 
бъде пуснат на пазара в ЕС, първо се извършва оценка на безопасността на веществото 
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от Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ). Преди тази задача е 
изпълнявал Научният комитет по храните (НКХ). 

През 1984 г. НКХ направи оценка на аспартама и определи допустима дневна доза 
(ДДД) от 40 mg/kg телесно тегло. Тази първоначална оценка беше потвърдена от НКХ 
през 1988 г., 1996 г. и 2002 г. и от ЕОБХ през 2006 г. и 2009 г., като всеки път се 
отчитаха последните публикувани научни изследвания.

Поради все така голямото внимание към потенциалната безопасност на тази хранителна 
добавка, която се използва широко и следователно се консумира много в наши дни, 
Комисията поиска от ЕОБХ да подготви цялостна преоценка на аспартама до края на 
май 2013 г., като вземе предвид всички налични данни от момента на първото му 
пускане на пазара.

Експертната група на ЕОБХ по добавките в храните и източниците на хранителни 
вещества завърши проекта на своето научно становище относно преоценката на 
аспартама (Е 951) като хранителна добавка.   В проекта се прави заключението, че 
сегашната допустима дневна доза (ДДД) се счита за безопасна. 

На 8 януари 2013 г. ЕОБХ започна 5-седмична обществена консултация относно
проекта на научното становище относно безопасността на подсладителя. Всички 
участници и заинтересовани страни са поканени да направят коментари по проекта на 
становище чрез обществена консултация онлайн1 до 14 февруари 2013 г.   ЕОБХ ще 
проведе също така заседание със заинтересованите страни, за да се обсъдят проектът на 
становище и обратната информация, получена от обществената консултация онлайн.

Обратната информация от консултацията ще бъде обобщена във вид на доклад и, при 
целесъобразност, включена в окончателното научно становище, което ЕОБХ 
възнамерява да приеме до края на май 2013 г.

Заключение

Предвид научните оценки на безопасността, изготвени от Научния комитет по храните 
и Европейския орган за безопасност на храните, не са обосновани действия срещу 
сегашното използване на аспартама като хранителна добавка. 

Въз основа на окончателните заключения на цялостната оценка на аспартама, която се 
очаква до края на май 2013 г., ако е необходимо, Комисията ще предприеме 
съответните мерки за гарантиране на това, че използването на аспартама като 
подсладител остава безопасно за потребителите.

                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/130108.htm


