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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0930/2012 imressqa minn Silvia Beltran Palladares, ta’ 
ċittadinanza Spanjola, f’isem il-Pjattaforma Ewropea għall-Konsumaturi u l-
Ambjent, dwar il-projbizzjoni tal-aspartame fl-ikel għall-konsum mill-
bniedem

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta titlob li l-Unjoni Ewropea tipprojbixxi, fit-territorju kollu tagħha, l-użu tal-
aspartame, li hi sustanza li tagħti l-ħlewwa, fi prodotti tal-ikel u fil-katina alimentari nfisha. Il-
petizzjonanta ssostni li studji li diġà saru juru l-effetti ħżiena ta’ din is-sustanza fuq is-saħħa 
tal-bniedem. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-14 ta’ Novembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Jannar 2013

L-aspartame hi sustanza qawwija li tagħti l-ħlewwa u li ġiet awtorizzata biex tintuża fl-ikel u 
bħala sustanza li tagħti l-ħlewwa ta’ fuq il-mejda għal aktar minn 20 sena. Iddaħħlet fil-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar is-sustanzi li jagħtu l-ħlewwa fl-1994, jiġifieri meta l-leġiżlazzjoni 
dwar l-additivi tal-ikel kienet inizjalment armonizzata fil-livell tal-UE.

Sustanzi li jagħtu l-ħlewwa fi prodotti tal-ikel huma regolati mir-Regolament tal-UE 
1333/2008 dwar addittivi tal-ikel. Din il-leġiżlazzjoni stabbiliet il-lista ta' sustanzi li jagħtu l-
ħlewwa permessi u l-kundizzjonijiet li fihom jistgħu jintużaw fl-ikel. Qabel ma sustanza ġdida 
li tagħti l-ħlewwa tista' tiżdied fil-lista pożittiva ta' sustanzi li jagħtu l-ħlewwa permessi u 
kkummerċjalizzati fl-UE għandha ssir valutazzjoni tal-impatt dwar is-sikurezza tas-sustanza 



PE504.290v01-00 2/2 CM\925905MT.doc

MT

mill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA). Dan il-kompitu qabel kien f'idejn il-
Kumitat Xjentifiku dwar l-Ikel (SCF).

Fl-1984 l-SCF għamel valutazzjoni tal-aspartame u stabbilixxa konsum aċċettabbli ta' kuljum 
(ADI) ta' 40 mg/kg ta' piż tal-ġisem. Din il-valutazzjoni oriġinali kienet ikkonfermata mill-
SCF fl-1988, fl-1996 u fl-2002 u mill-EFSA fl-2006 u fl-2009, filwaqt li ġew meqjusa l-aktar 
studji xjentifiċi reċenti ppubblikati.

Minħabba l-attenzjoni kbira li għad hemm dwar is-sikurezza potenzjali ta' dan l-addittiv tal-
ikel li hu ferm użat u għalhekk ferm ikkunsmat illum il-ġurnata, il-Kummissjoni talbet lill-
EFSA biex sa Mejju 2013 tħejji mill-ġdid valutazzjoni sħiħa tal-aspartame, filwaqt li tiġi 
kkunsidrata d-data disponibbli kollha sa minn meta din is-sustanza tqiegħdet fis-suq għall-
ewwel darba.

Il-Panel tal-EFSA dwar l-Addittivi tal-Ikel u s-Sorsi ta' Nutrijenti issa ffinalizza l-abbozz ta' 
Opinjoni Xjentifika dwar il-valutazzjoni mill-ġdid tal-aspartame (E 951) bħala addittiv tal-
ikel. F'dak l-abbozz ġie konkluż li l-Konsum Aċċettabbli ta' Kuljum (ADI) hu meqjus bħala 
sikur.

Fit-8 ta' Jannar 2013 l-EFSA nediet konsultazzjoni pubblika fuq 5 ġimgħat dwar l-abbozz ta' 
opinjoni xjentifika fir-rigward tas-sikurezza tas-sustanza li tagħti l-ħlewwa. Il-partijiet kollha 
interessati huma mistiedna li jagħtu l-kummenti tagħhom dwar l-abbozz ta' opinjoni permezz 
tal-konsultazzjoni pubblika onlajn1 sal-14 ta' Frar 2013. L-EFSA se tagħmel laqgħa mal-
partijiet interessati biex issir diskussjoni dwar dan l-abbozz ta' opinjoni u dwar il-feedback 
mill-konsultazzjoni pubblika onlajn.

Il-feedback mill-konsultazzjoni se jinġabar f'rapport u, fejn xieraq, inkorporat fl-opinjoni 
xjentifika finali, li l-EFSA għandha l-ħsieb li tadotta sa Mejju 2013.

Konklużjoni

Minħabba l-valutazzjonijiet xjentifiċi dwar is-sikurezza li saru mill-Kumitat Xjentifiku dwar 
l-Ikel u mill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA), mhuwiex ġustifikat li 
titttieħed azzjoni kontra l-użu attwali tal-aspartame bħala addittiv tal-ikel. 

Fuq il-bażi tal-konklużjonijiet finali tal-valutazzjoni sħiħa tal-aspartame mistennija sa 
Mejju 2013, il-Kummissjoni, jekk meħtieġ, se tieħu miżuri xierqa biex tassigura li l-użu tal-
aspartame bħala sustanza li tagħti l-ħlewwa jibqa' sikur għall-konsumatur.

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


