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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα : Αναφορά 0930/2012 της Silvia Beltran Palladares, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ευρωπαϊκής πλατφόρμας για τους καταναλωτές και το 
περιβάλλον, σχετικά με την απαγόρευση της ασπαρτάμης στα τρόφιμα που 
προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να απαγορεύσει σε ολόκληρη την 
επικράτειά της τη χρήση της γλυκαντικής ουσίας «ασπαρτάμη» στα τρόφιμα αλλά και στην 
ίδια την τροφική αλυσίδα. Η αναφέρουσα διατείνεται ότι έχουν ήδη διεξαχθεί μελέτες που 
αποδεικνύουν τις επιβλαβείς επιπτώσεις της για την ανθρώπινη υγεία. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Νοεμβρίου 2012. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2013.

Η ασπαρτάμη είναι ένα ισχυρό γλυκαντικό η χρήση του οποίου στα τρόφιμα και ως επιτραπέζιο 
γλυκαντικό έχει επιτραπεί για περισσότερο από 20 χρόνια. Εισήχθη στη νομοθεσία της ΕΕ 
για τα γλυκαντικά το 1994, κατά την πρώτη εναρμόνιση της νομοθεσίας για τα πρόσθετα 
τροφίμων σε επίπεδο ΕΕ.

Τα γλυκαντικά που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα, διέπονται στην ΕΕ από 
τον κανονισμό 1333/2008 σχετικά με τα πρόσθετα τροφίμων. Στην εν λόγω νομοθετική 
πράξη απαριθμούνται όλες οι εγκεκριμένες γλυκαντικές ουσίες και οι όροι χρησιμοποίησής 
τους στα τρόφιμα. Προτού ένα νέο γλυκαντικό συμπεριληφθεί στον θετικό κατάλογο των 
εγκεκριμένων γλυκαντικών ουσιών και διατεθεί στο εμπόριο εντός της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή 
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Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) θα πρέπει πρώτα να προβεί σε αξιολόγηση 
ασφάλειας της εν λόγω ουσίας. Κατά το παρελθόν, το καθήκον αυτό αναλάμβανε η 
Επιστημονική Επιτροπή Τροφίμων (ΕΕΤ).

Η ΕΕΤ αξιολόγησε το 1984 την ασπαρτάμη και όρισε την αποδεκτή ημερήσια πρόσληψη 
(ΑΗΠ) σε 40 mg/kg σωματικού βάρους. Η αρχική αυτή αξιολόγηση επιβεβαιώθηκε από την 
ΕΕΤ το 1988, 1996 και 2002, και από την ΕΑΑΤ το 2006 και 2009, ενώ ελήφθησαν υπόψη 
κάθε φορά οι πιο πρόσφατες δημοσιευμένες επιστημονικές μελέτες. 

Λόγω της εξαιρετικά αμείωτης προσοχής όσον αφορά τη δυνητική ασφάλεια του εν λόγω 
πρόσθετου τροφίμων, το οποίο είναι ευρείας χρήσης και κατανάλωσης στις μέρες μας, η 
Επιτροπή ζήτησε από την ΕΑΑΤ να προετοιμάσει μέχρι τον Μάιο του 2013 μια πλήρη 
επαναξιολόγηση της ασπαρτάμης, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από τη 
στιγμή της πρώτης διάθεσης στην αγορά. 

Η ομάδα της ΕΑΑΤ για τα πρόσθετα τροφίμων και τις πηγές θρεπτικών συστατικών, έχει 
ολοκληρώσει το σχέδιο επιστημονικής γνωμοδότησης που συνέταξε για την επαναξιολόγηση 
της ασπαρτάμης (E 951) ως πρόσθετου τροφίμων, και έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η 
τρέχουσα αποδεκτή ημερήσια πρόληψη (ΑΗΠ) μπορεί να θεωρείται ασφαλής. 

Στις 8 Ιανουαρίου 2013 η ΕΑΑΤ ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση διάρκειας 5 εβδομάδων 
σχετικά με το σχέδιο επιστημονικής γνωμοδότησης για την ασφάλεια της γλυκαντικής 
ουσίας, ενώ από τις 14 Φεβρουαρίου 2013, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και φορείς καλούνται 
να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους μέσω μιας δημόσιας διαδικτυακής διαβούλευσης1. Η 
ΕΑΑΤ θα έχει επίσης συνάντηση με τα ενδιαφερόμενα μέρη προκειμένου να συζητηθούν το 
σχέδιο γνωμοδότησής της και οι παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν κατά τη δημόσια 
διαδικτυακή διαβούλευση.

Οι εν λόγω παρατηρήσεις θα συγκεντρωθούν σε μία έκθεση και, όπου ενδείκνυται, θα 
ενσωματωθούν στην τελική επιστημονική γνωμοδότηση, την οποία η ΕΑΑΤ προτίθεται να 
εγκρίνει μέχρι το Μάιο του 2013.

Συμπεράσματα

Λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές εκτιμήσεις ασφάλειας της Επιστημονικής Επιτροπής 
Τροφίμων και της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ), δεν 
δικαιολογείται η λήψη μέτρων κατά των τρεχουσών χρήσεων της ασπαρτάμης ως πρόσθετου 
τροφίμων. 

Βάσει των τελικών συμπερασμάτων της πλήρους αξιολόγησης της ασπαρτάμης που 
αναμένονται το Μάιο του 2013, η Επιτροπή, αν θεωρηθεί απαραίτητο, θα προβεί στη λήψη 
κατάλληλων μέτρων ώστε να διασφαλιστεί ότι η χρήση της ασπαρτάμης ως γλυκαντικού 
παραμένει ασφαλής για τον καταναλωτή. 


