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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja prašo, kad visoje Europos Sąjungoje būtų uždrausta naudoti saldiklį 
aspartamą maisto produktuose ir pačioje maisto grandinėje. Peticijos pateikėja tvirtina, kad 
jau atliktuose tyrimuose nustatytas jo žalingas poveikis žmonių sveikatai. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. lapkričio 14 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. sausio 30 d.

„Aspartamas yra stiprus saldiklis, kurį prieš daugiau kaip dvidešimt metų leista naudoti 
maisto produktuose ir kaip saldiklį, skirtą pasaldinti maistą valgant. Į ES teisės aktus dėl 
saldiklių jis buvo įtrauktas 1994 m., t. y., kai teisės aktai dėl maisto priedų buvo pirmą kartą 
suderinti ES lygmeniu.

Maisto produktuose naudojami saldikliai Europos Sąjungoje reglamentuojami 
Reglamente (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų. Šiame teisės akte pateikiamas visų leistinų 
saldiklių sąrašas ir jų naudojimo maisto produktuose sąlygos. Iki tol, kol naują saldiklį galima 
įtraukti į leistinų saldiklių sąrašą ir juo prekiauti Europos Sąjungoje, Europos maisto saugos 
tarnyba (EFSA) pirmiausia turi atlikti šios medžiagos saugos vertinimą. Anksčiau šią užduotį 
atlikdavo Maisto produktų mokslinis komitetas.
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1984 m. Maisto produktų mokslinis komitetas atliko aspartamo vertinimą ir nustatė, kad 
leistina paros dozė yra 40 mg/kg kūno svorio. Maisto produktų mokslinis komitetas šį pirminį 
vertinimą patvirtino 1988, 1996 ir 2002 m., o EFSA – 2006 ir 2009 m., kiekvieną kartą 
atsižvelgdami į naujausius paskelbtus mokslinius tyrimus.

Vis daugiau dėmesio skiriant galimai šio plačiai naudojamo, todėl šiuo metu taip pat labai 
vartojamo maisto priedo saugai, Komisija paprašė, kad EFSA iki 2013 m. gegužės mėn. 
aspartamą dar kartą visapusiškai įvertintų atsižvelgdama į visus duomenis, turimus nuo tada, 
kai ši medžiaga buvo pirmą kartą pateikta rinkai.

EFSA maisto priedų ir į maistą dedamų maistinių medžiagų specialistų grupė jau parengė 
mokslinės nuomonės dėl aspartamo (E 951) kaip maisto priedo pakartotinio vertinimo 
projektą. Šiame projekte padaryta išvada, kad dabartinė leistina paros dozė laikoma saugia.

2013 m. sausio 8 d. EFSA pradėjo penkių savaičių trukmės viešąsias konsultacijas mokslinės 
nuomonės dėl šio saldiklio saugos projekto klausimu. Visi suinteresuotieji subjektai ir 
suinteresuotosios šalys kviečiami per viešąsias konsultacijas internetu1 iki 2013 m. vasario 
14 d. pateikti pastabas dėl nuomonės projekto. Be to, EFSA su suinteresuotomis šalimis 
surengs susitikimą, per kurį aptars savo nuomonės projektą ir per viešąsias konsultacijas 
internetu gautas pastabas.

Per konsultacijas gautos pastabos bus pateiktos ataskaitoje ir prireikus įtrauktos į galutinę 
mokslinę nuomonę, kurią EFSA siekia patvirtinti iki 2013 m. gegužės mėn.

Išvada

Atsižvelgiant į Maisto produktų mokslinio komiteto ir Europos maisto saugos 
tarnybos (EFSA) atliktus mokslinius saugos vertinimus, negalima pagrįsti, kad reikia imtis 
veiksmų dėl aspartamo kaip maisto priedo dabartinio vartojimo. 

Remdamasi galutinėmis išsamaus aspartamo vertinimo išvadomis, kurias ketinama paskelbti 
iki 2013 m. gegužės mėn., Komisija prireikus imsis tinkamų priemonių, siekdama užtikrinti, 
kad vartotojams ir toliau būtų saugu vartoti aspartamą kaip saldiklį.“

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


