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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0930/2012, ko iesniegusi Spānijas valstspiederīgā Silvia 
Beltran Palladares Eiropas platformas patērētāju un vides atbalstam vārdā 
par aspartāma aizliegumu pārtikas produktos

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja prasa, lai Eiropas Savienība visā tās teritorijā aizliegtu saldinātāja 
aspartāma izmantošanu pārtikas produktos un pārtikas apritē pašā par sevi. Lūgumraksta 
iesniedzēja apgalvo, ka jau veikti pētījumi parāda tā kaitīgo ietekmi uz cilvēka veselību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 14. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. janvārī

Aspartāms ir intensīvs saldinātājs, ko atļauts izmantot pārtikā un ko kā galda saldinātāju lieto 
jau vairāk nekā 20 gadus. Tas tika iekļauts ES tiesību aktos par saldinātājiem 1994. gadā, t. i., 
kad pārtikas piedevu aktus sākotnēji saskaņoja ES līmenī.

Saldinātāju izmantošanu pārtikas produktos Eiropas Savienībā nosaka Regula (EK) 
Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām. Šajā tiesību aktā ir noteikts saraksts ar visiem 
atļautajiem saldinātājiem un to lietošanas nosacījumiem pārtikā. Pirms jauna saldinātāja 
iekļaušanas atļauto saldinātāju pozitīvajā sarakstā un tirgošanas Eiropas Savienībā Eiropas 
Pārtikas nekaitīguma iestādei (EFSA) vispirms ir jāveic vielas drošuma novērtējums. Šo 
uzdevumu agrāk veica Pārtikas zinātniskā komiteja (PZK).

PZK 1984. gadā novērtēja aspartāmu un noteica, ka pieļaujamā dienas deva (PDD) ir 
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40 mg/kg ķermeņa svara. Šo sākotnējo novērtējumu PZK apstiprināja 1988., 1996. un 
2002. gadā un EFSA 2006. un 2009. gadā, katru reizi izskatot visjaunākos publicētos 
zinātniskos pētījumus.

Sakarā ar pastāvīgi augsto uzmanību, kas pievērsta šīs mūsdienās plaši izmantotās un attiecīgi 
arī plaši patērētās pārtikas piedevas iespējamam nekaitīgumam, Komisija pieprasīja EFSA 
līdz 2013. gada maijam sagatavot par aspartāmu pilnu atkārtotu novērtējumu, ņemot vērā 
visus datus, kas pieejami kopš tā pirmās laišanas tirgū.

EFSA Pārtikas piedevu un uzturvielu avotu ekspertu grupa tagad ir pabeigusi savu projektu 
zinātniskajam atzinumam par aspartāma (E 951) kā pārtikas piedevas atkārtotu novērtēšanu. 
Šajā projektā ir secināts, ka pašreizējā pieļaujamā dienas deva (PDD) tiek uzskatīta par drošu.

EFSA 2013. gada 8. janvārī uzsāka 5 nedēļas ilgu sabiedrisko apspriešanu par projektu 
zinātniskajam atzinumam par šī saldinātāja drošumu. Visas ieinteresētās personas un 
ieinteresētās puses var līdz 2013. gada 14. februārim sniegt komentārus par atzinuma projektu, 
izmantojot tiešsaistē pieejamu sabiedrisko apspriešanu 1 . EFSA arī rīkos sanāksmes ar 
ieinteresētajām pusēm, lai apspriestu savu atzinuma projektu un tiešsaistes sabiedriskajā 
apspriešanā saņemtās atsauksmes.

Apspriešanā gūtās atsauksmes tiks apkopotas ziņojumā un vajadzības gadījumā iekļautas 
galīgajā zinātniskajā atzinumā, ko EFSA plāno pieņemt līdz 2013. gada maijam.

Secinājums

Ņemot vērā zinātniskos drošuma novērtējumus, ko veikusi Pārtikas zinātniskā komiteja un 
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA), nav pamata vērsties pret aspartāma kā pārtikas 
piedevas pašreizējo izmantošanu. 

Pamatojoties uz 2013. gada maijā paredzētā pilnīgā novērtējuma par aspartāmu galīgajiem 
secinājumiem Komisija vajadzības gadījumā veiks atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
aspartāma izmantošana saldinātāja veidā arī turpmāk būtu droša patērētājam.

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


