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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0041/2013, внесена от Йос Айсберг, с германско гражданство, 
относно одобряването на растението стевия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията призовава за одобряването на растението Stevia Rebaudiana 
Bertoni като подсладител за хранителни продукти. Вносителят на петицията изтъква, че 
за разлика от други подсладители (аспартам, например), стевията няма никакви вредни 
странични ефекти. Подсладителят дори има благотворно въздействие върху тялото. 
Вносителят на петицията счита, че зад европейската забрана върху стевията стоят 
фармацевтичната промишленост и „захарното лоби“. Вносителят на петицията се пита 
дали е оправдано да е забранена консумацията на растение с положително въздействие 
върху човека, а същевременно да са позволени изкуствени химически подсладители, 
които са очевидно вредни.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 септември 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 19 декември 2013 г.

Стевия е род от около 240 вида билки и храсти от семейство слънчогледови 
(Asteraceae), които произхождат от субтропичните и тропичните части на Южна и 
Централна Америка. Видовете Stevia rebaudiana Bertoni, известни като сладко листо 
(sweetleaf) или захарно листо (sugarleaf), или просто стевия се отглеждат на много 
места заради сладкия вкус на листата. Листата на растението стевия са 30 – 45 пъти по-
сладки от захарозата (обикновената трапезна захар). Като подсладител и заместител на 
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захарта, вкусът на стевия има по-бавно начало и е по-дълготраен от този на захарта, 
въпреки че при високи концентрации някои екстракти могат да имат горчив послевкус 
или послевкус на растението сладък корен. 

Вносителят на петицията призовава за одобряването на растението Stevia Rebaudiana
Bertoni като подсладител. В този контекст е нужно да се повтори, че стевиол 
гликозидите, т.е. подслаждащо вещество с висок интензитет, получавано от листата на 
растението стевия, в своята пречистена форма, са оценени от ЕОБХ като безопасни. В 
резултат на това стевиол гликозидите (E 960) са разрешен подсладител в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно добавките 
в храните1

.

Stevia rebaudiana Bertoni (растения и изсушени листа) е нова храна по смисъла на 
Регламент (ЕО) № 258/97 относно нови храни 2, тъй като не е използвана за консумация 
от човека в значителна степен на територията на Европейския съюз преди влизането в 
сила на същия регламент. В Решение 200/16/ЕО3, Комисията реши, че Stevia rebaudiana
Bertoni: растения и сухи листа не трябва да се пуска на пазара на Общността като храна 
или хранителна съставка. Решението беше взето след искане на белгийски заявител, 
към когото е адресирано решението. Решението беше взето въз основа на първоначална 
оценка от страна на Белгия и на допълнителна оценка от страна на Научния комитет по 
храните4  Научният комитет по храните заключи, че данните, предоставени от 
заявителя, не са били достатъчни, за да потвърдят безопасната употреба на тези 
продукти като хранителни съставки. 

Германският компетентен орган за нови храни – Федералната служба за защита на 
потребителите и безопасност на храните (BVL) – прие ново заявление за използване на 
растения и изсушени листа Stevia rebaudiana, като храна или хранителна съставка, 
съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 258/97 от заявителя EUSTAS („European Stevia 
Association“) (Европейска асоциация за стевия) на 10 август 2007 г. Според BVL, 
предоставените от заявителя данни не са били достатъчни, за да докажат безопасността 
на продуктите. От този момент, по изрично искане от страна на заявителя до BVL, 
извършването на оценката е временно спряно. 
Накрая, противно на това, което изглежда вносителят смята, Комисията няма 
правомощия по собствена инициатива да разрешава пускането на пазара на растения и 
сухи листа Stevia rebaudiana. 

                                               
1 Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно 

добавките в храните (ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16).

2 Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 1997 г. относно нови 

храни и нови хранителни съставки (ОВ L 43, 14.2.1997 г., стр.1)

3 Решение на Комисията от 22 февруари 2000 година за отказ да се предостави разрешение за пускане на 

пазара на „ Stevia rebaudiana Bertoni: растения и сухи листа“ като нова храна или нова хранителна 

съставка съгласно Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета  (ОВ L 61, 8.3.2000 г., 

стр. 14).

4 Предшественикът Европейския орган по безопасност на храните (EFSA)
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Заключение

Стевиол гликозидите (пречистени), съдържащи се в Stevia rebaudiana Bertoni, вече са 
разрешен подсладител (хранителна добавка E 960). 

Във връзка с новите храни, органите за оценка на храните на държавата членка носят 
отговорност за първоначалната оценка на риска по отношение на дадена нова храна. 
Комисията, обаче, е поискала сведения относно напредъка на текущите дейности и 
относно графика за евентуалното им приключване, и е информирана, че заявителят е 
поискал от германския орган (BVL) временно да спре извършването на оценка. Няма 
друг стопански субект в хранителната промишленост, който да е подал заявление за 
пускане на пазара на ЕС на Stevia rebaudiana Bertoni. 


