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Tárgy: Silvia Beltran Palladares spanyol állampolgár által az Európai Fogyasztói és 
Környezetvédelmi Platform nevében benyújtott 0930/2012. számú petíció az 
aszpartám emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekben történő betiltásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója arra kéri az Európai Uniót, hogy tiltsa be területén az aszpartám 
elnevezésű édesítőszer élelmiszerekben és magában az élelmiszerláncban való felhasználását. 
A petíció benyújtója hangsúlyozza, hogy az eddig elvégzett vizsgálatok bizonyítják emberi 
egészségre kifejtett káros hatását.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. november 14. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. január 30.

„Az aszpartám intenzív édesítőszer, amelynek élelmiszerekben és asztali édesítőszerként 
történő felhasználását több mint húsz éve engedélyezték. Az édesítőszerekkel kapcsolatos 
uniós szabályozásba 1994-ben került bele, amikor az élelmiszer-adalékanyagokról szóló 
jogszabályokat először harmonizálták uniós szinten.

Az édesítőszerek élelmiszerekben való használatát az élelmiszer-adalékanyagokról szóló 
1333/2008/EK rendelet szabályozza az Unióban. Ez a jogszabály tartalmazza az összes 
engedélyezett édesítőszer jegyzékét és az élelmiszerekben történő használatuk feltételeit. 
Mielőtt egy új édesítőszert felvennének az engedélyezett édesítőszerek jegyzékébe és 
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forgalomba hoznának az Unióban, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (EFSA) el 
kell végeznie az anyag biztonsági értékelését. Ezt a feladatot korábban az élelmiszerügyi 
tudományos bizottság látta el.

Az élelmiszerügyi tudományos bizottság 1984-ben értékelte az aszpartámot, és a 
megengedhető napi bevitelt 40 mg/testtömegkilogrammban állapította meg. Ezt az eredeti 
értékelést az élelmiszerügyi tudományos bizottság 1988-ban, 1996-ban és 2002-ben, majd az 
EFSA 2006-ban és 2009-ben is megerősítette, minden esetben figyelembe véve a legfrissebb 
tudományos eredményeket.

Tekintettel arra, hogy ezt a széles körben használt és ezért manapság nagy mennyiségben 
fogyasztott élelmiszer-adalékanyagot folyamatosan nagy figyelem övezi biztonságát illetően, 
a Bizottság felkérte az EFSA-t, hogy 2013 májusáig készítse el az aszpartám újbóli teljes körű 
értékelését, tekintetbe véve az első forgalomba hozatal óta rendelkezésre álló összes adatot.

Az EFSA élelmiszer-adalékanyagokkal és élelmiszerekhez adott tápanyagforrásokkal 
foglalkozó testülete mostanra elkészítette az aszpartám (E 951) mint élelmiszer-adalékanyag 
újbóli értékeléséről szóló tudományos véleményének tervezetét. A tervezet megállapítása 
szerint a jelenlegi megengedhető napi bevitel biztonságosnak tekinthető.

Az EFSA 2013. január 8-án öt héten át tartó nyilvános konzultációt indított az édesítőszer 
biztonságosságáról szóló tudományos vélemény tervezetéről. Az érintett felek és az 
érdeklődők a véleménytervezettel kapcsolatos észrevételeiket 2013. február 14-ig tehetik meg 
egy nyilvános online konzultáció1 keretében. Az EFSA emellett találkozót is fog tartani az 
érdekelt felekkel, ahol megvitatják a véleménytervezetet és a nyilvános online konzultáció 
keretében kapott visszajelzéseket.

A konzultáció során kapott visszajelzéseket jelentésben foglalják össze, és adott esetben 
belefoglalják a végleges tudományos jelentésbe, amelyet az EFSA 2013 májusában kíván 
elfogadni.

Következtetés

Tekintettel az élelmiszerügyi tudományos bizottság és az Európai Élelmiszerbiztonsági 
Hatóság (EFSA) által készített tudományos biztonsági értékelésekre, az aszpartám élelmiszer-
adalékanyagként történő jelenlegi használatával szembeni fellépés nem tűnik indokoltnak.. 

Az aszpartám teljes körű értékelése keretében megállapítandó, 2013 májusára várt végső 
következtetések alapján a Bizottság szükség esetén meg fogja hozni a megfelelő 
intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az aszpartám édesítőszerként történő 
használata továbbra is biztonságos legyen a fogyasztók számára.”

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


