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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0930/2012, którą złożyła Silvia Beltran Palladares (Hiszpania) w 
imieniu Europejskiej Platformy na rzecz Konsumentów i Środowiska, w 
sprawie zakazu stosowania aspartamu w żywności przeznaczonej dla ludzi

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję domaga się, aby Unia Europejska zakazała na całym swoim terytorium 
stosowania środka słodzącego aspartamu w środkach spożywczych i w całym łańcuchu 
dostaw żywności. Składająca petycję twierdzi, że przeprowadzone do tej pory badania 
dowodzą szkodliwości tej substancji dla zdrowia ludzkiego. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 listopada 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 stycznia 2013 r.

Aspartam jest intensywnym środkiem słodzącym dopuszczonym do stosowania w produktach 
żywnościowych oraz jako słodzik stołowy od ponad 20 lat. Uwzględniono go w przepisach 
UE dotyczących słodzików w 1994 r., tj. w okresie początkowej harmonizacji na szczeblu UE 
ustawodawstwa dotyczącego dodatków do żywności.

Stosowanie słodzików w środkach spożywczych jest uregulowane w UE w rozporządzeniu nr 
1333/2008 w sprawie dodatków do żywności. W przepisach tych zamieszczono wykaz 
wszystkich dozwolonych słodzików i określono warunki ich stosowania w środkach 
spożywczych. Zamieszczenie w wykazie dozwolonych słodzików nowego słodzika oraz jego 
wprowadzenie na rynek UE wymaga uprzedniego przeprowadzenia przez Europejski Urząd 
ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oceny bezpieczeństwa stosowania substancji. To 



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

PL

zadanie należało wcześniej do Komitetu Naukowego ds. Żywności.

W 1984 r. komitet przeprowadził ocenę aspartamu oraz określił jego dopuszczalne dzienne 
spożycie na 40 mg/kg masy ciała. Ta pierwotna ocena została potwierdzona przez komitet w 
1988 r., 1996 r. i 2002 r. a w 2006 i 2009 r. – przez EFSA, przy czym w każdym przypadku 
uwzględniono najnowsze opublikowane badania naukowe.

Ze względu na nieprzerwane zainteresowanie potencjalnym bezpieczeństwem tego dodatku 
do żywności, którego stosowanie jest szeroko rozpowszechnione i którego obecne spożycie 
jest w związku z tym wysokie, Komisja zwróciła się do EFSA o przygotowanie pełnej 
ponownej oceny aspartamu do maja 2013 r. z uwzględnieniem wszelkich dostępnych danych 
od jego wprowadzenia na rynek po raz pierwszy.

Panel ds. dodatków do żywności i składników pokarmowych dodawanych do żywności EFSA 
ukończył już projekt opinii naukowej dotyczącej ponownej oceny aspartamu (E 951) jako 
dodatku do żywności. W projekcie stwierdzono, że obecne dopuszczalne dzienne spożycie 
uznaje się za bezpieczne. 

Dnia 8 stycznia 2013 r. EFSA rozpoczęła pięciotygodniowe konsultacje społeczne w sprawie 
projektu opinii naukowej dotyczącej bezpieczeństwa stosowania tego słodzika. Wszystkie 
zainteresowane podmioty i strony mogą przedstawić uwagi w sprawie projektu opinii w 
ramach konsultacji społecznych online1 do dnia 14 lutego 2013 r.   EFSA zorganizuje również 
spotkanie z zainteresowanymi stronami w celu omówienia projektu opinii oraz informacji 
zwrotnych uzyskanych w wyniku konsultacji społecznych online.

Informacje uzyskane w wyniku konsultacji zostaną zebrane w sprawozdaniu i w stosownych 
przypadkach włączone do końcowej wersji opinii naukowej, którą EFSA planuje przyjąć do 
maja 2013 r.

Podsumowanie

Zważywszy na naukowe oceny bezpieczeństwa sporządzone przez Komitet Naukowy ds. 
Żywności oraz Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), nie jest uzasadnione 
podjęcie działania przeciwko obecnym warunkom stosowania aspartamu jako dodatku do 
żywności. 

W oparciu o końcowe wnioski pełnej oceny aspartamu, które powinny zostać przedstawione 
do maja 2013 r., Komisja w razie konieczności podejmie stosowne kroki w celu zapewnienia, 
że stosowanie aspartamu jako dodatku do żywności jest nadal bezpieczne dla konsumenta.

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


