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Ref.: Petiția nr. 0930/2012, adresată de Silvia Beltran Palladares, de cetățenie spaniolă, 
în numele Platformei europene pentru protecția consumatorilor și a mediului, 
privind interzicerea aspartamului în alimentația umană

1. Rezumatul petiției

Petiționara solicită ca Uniunea Europeană să interzică îndulcitorul aspartam în produsele 
alimentare și în lanțul alimentar pe întreg teritoriul său. Petiționara afirmă că studiile deja 
efectuate au demonstrat efectele sale nocive asupra sănătății umane. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 noiembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 ianuarie 2013

Aspartamul este un îndulcitor intensiv a cărui utilizare în produsele alimentare și ca îndulcitor 
de masă este autorizată de peste 20 de ani. Aspartamul a fost introdus în legislația UE privind 
îndulcitorii în 1994, și anume în momentul în care legislația privind aditivii alimentari a fost 
pentru prima oară armonizată la nivelul UE.

În interiorul UE, îndulcitorii utilizați în produsele alimentare sunt reglementați de 
Regulamentul nr. 1333/2008 privind aditivii alimentari. Această legislație stabilește lista 
tuturor îndulcitorilor autorizați și condițiile de utilizare a acestora în produsele alimentare. 
Înainte ca un îndulcitor nou să poată fi inclus în lista pozitivă a îndulcitorilor autorizați și 
comercializați în cadrul UE, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) 
trebuie să efectueze mai întâi o evaluare a siguranței substanței. Această activitate a fost 
realizată anterior de Comitetul științific pentru alimentație (SCF).
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În 1984, SCF a evaluat aspartamul și a stabilit o doză zilnică acceptabilă (DZA) de 40 mg/kg 
de greutate corporală. Această evaluare inițială a fost confirmată de SCF în 1988, 1996 și 
2002 și de EFSA în 2006 și 2009, ținându-se cont de fiecare dată de cele mai recente studii 
științifice publicate.

Dată fiind atenția continuă sporită acordată siguranței potențiale a acestui aditiv alimentar 
utilizat pe scară largă și, prin urmare, foarte consumat în zilele noastre, Comisia a solicitat 
EFSA să pregătească o reevaluare completă a aspartamului până în mai 2013, luând în 
considerare toate datele disponibile de la prima introducere pe piață a acestuia.

Grupul pentru aditivi alimentari și surse nutritive din cadrul EFSA a finalizat acum proiectul 
său de aviz științific privind reevaluarea aspartamului (E 951) ca aditiv alimentar. Concluzia 
acestui proiect este că actuala doză zilnică acceptabilă (DZA) este considerată sigură.

La 8 ianuarie 2013, EFSA a lansat o consultare publică cu o durată de 5 săptămâni pe 
marginea proiectului de aviz științific privind siguranța îndulcitorului. Toate părțile interesate 
sunt invitate să formuleze observații cu privire la proiectul de aviz printr-o consultare publică 
online1 până la 14 februarie 2013.  De asemenea, EFSA va organiza o reuniune cu părțile 
interesate pentru a discuta despre proiectul său de aviz și despre feedback-ul primit prin 
consultarea publică online.

Feedback-ul primit prin consultare va fi compilat într-un raport și, dacă este cazul, va fi 
integrat în avizul științific final, pe care EFSA intenționează să îl adopte până în mai 2013.

Concluzie

Ținând cont de evaluările științifice ale siguranței realizate de Comitetul științific pentru 
alimentație și de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA), luarea de 
măsuri împotriva actualelor utilizări ale aspartamului ca aditiv alimentar nu este justificată. 

Pe baza concluziilor finale ale evaluării integrale a aspartamului, așteptate până în mai 2013, 
dacă este necesar, Comisia va lua măsurile necesare pentru a garanta faptul că utilizarea 
aspartamului ca îndulcitor este în continuare sigură pentru consumatori.

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


