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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0041/2013 af Jos Eisberg, tysk statsborger, om godkendelse af 
stevia

1. Sammendrag

Andrageren anmoder om, at planten Stevia rebaudiana Bertoni bliver godkendt som 
sødemiddel til fødevarer. Andrageren påpeger, at i modsætning til andre sødemidler (for 
eksempel aspartam) har stevia ingen skadelige bivirkninger. Sødemidlet har endda gavnlige 
virkninger for kroppen. Andrageren mener, at lægemiddelindustrien og sukkerindustriens 
lobby står bag det europæiske forbud mod stevia. Andrageren vil gerne vide, hvorvidt det er 
berettiget at forbyde forbrug af en plante, der har en positiv virkning på mennesker, og 
samtidig tillade syntetiske kemiske sødemidler, som har påviselige skadelige virkninger.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. september 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. december 2013

Stevia er en slægt af omkring 240 arter af urter og buske i solsikkefamilien (Asteraceae), 
hjemmehørende i den subtropiske og tropiske del af Sydamerika og Centralamerika.      Arten 
Stevia rebaudiana Bertoni, almindeligvis bare kendt som stevia, dyrkes i vid udstrækning pga. 
sine søde blade.    Steviaplantens blade har 30-45 gange så megen sødme som sucrose 
(almindeligt bordsukker). Som sødemiddel og sukkererstatning har stevias smag en 
langsommere indtræden og længere varighed end sukker, selvom nogle af dens ekstrakter kan 
have en bitter eller lakridsagtig eftersmag ved høje koncentrationer.
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Andrageren anmoder om, at planten Stevia rebaudiana Bertoni bliver godkendt som 
sødemiddel til fødevarer. I denne sammenhæng skal det fastholdes, at steviol glykosider, dvs. 
den højintensive sødemiddelsubstans, som isoleres fra steviaplantens blade, i sin reneste form 
er blevet evalueret af EFSA som værende sikker.  Som resultat heraf er steviol glykosider (E 
960) godkendt som sødemiddel i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1333/2008 om fødevaretilsætningsstoffer1. 
Stevia rebaudiana Bertoni (planter og tørrede blade) er et nyt levnedsmiddel i forhold til 
forordning (EF) nr. 258/97 om nye levnedsmidler2, eftersom det ikke har været anvendt til 
menneskelig konsum i nogen særlig grad inden for Den Europæiske Union før denne 
forordnings ikrafttræden.  I beslutning 2000/196/EF3, har Kommissionen besluttet, at Stevia 
rebaudiana Bertoni: planter og tørrede blade ikke må introduceres i Fællesmarkedet som 
levnedsmiddel eller levnedsmiddelingrediens. Denne beslutning blev truffet efter anmodning 
fra en belgisk ansøger, som beslutningen er sendt til. Denne beslutning var baseret på den 
indledende vurdering fra Belgiens side og den supplerende vurdering fra EU-Kommissionens 
Videnskabelige Komité for Levnedsmidler4. Komiteen konkluderede, at ansøgerens 
oplysninger ikke var tilstrækkelige til at støtte sikker anvendelse af disse produkter som 
ingredienser i fødevarer. 
De kompetente tyske myndigheder for nye levnedsmidler, Forbundskontoret for 
forbrugerbeskyttelse og fødevaresikkerhed (BVL), accepterede en ny ansøgning om brug af 
Stevia rebaudiana planter og tørrede blade som levnedsmiddel eller levnedsmiddelingrediens 
i henhold til artikel 4 i forordning (EF) nr. 258/97 fra ansøgeren EUSTAS (Det Europæiske 
Steviaforbund) den 10. august 2007. Ifølge BVL var ansøgerens tilvejebragte informationer 
utilstrækkelige som bevis for sikkerheden.  På specifik anmodning fra ansøgeren til BVL, har 
evalueringen siden da været stillet i bero.  
Endelig skal det anføres, at Kommissionen i modsætning til, hvad andrageren måtte formode, 
ikke er bemyndiget til at godkende markedsføring af Stevia rebaudiana planter og tørrede 
blade på eget initiativ. 

Konklusion

De steviol glykosider (renfremstillet), som er indeholdt i Stevia rebaudiana Bertoni , er 
allerede godkendt som sødemiddel (tilsætningsstof E 960) 

Hvad angår nye levnedsmidler, ligger ansvaret for den indledende risikovurdering af et nyt 
levnedsmiddel hos medlemsstaternes vurderingsmyndigheder.  Kommissionen har imidlertid 
forhørt sig om udviklingen af det igangværende arbejde og timingen for en mulig konklusion 
på arbejdet og er blevet informeret om, at ansøgeren bad de tyske myndigheder (BVL) om at 

                                               
1

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om 

fødevaretilsætningsstoffer (EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16). 

2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye 

levnedsmiddelingredienser (EFT L 43 af 14.2.1997, s. 1).

3 Kommissionens beslutning af 22. februar 2000 om forbud mod markedsføring af "Stevia rebaudiana Bertoni: 

planter og tørrede blade" som nyt levnedsmiddel eller ny levnedsmiddelingrediens i henhold til Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (EFT L 61 af 8.3.2000, s. 14).

4 Forgængeren for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)
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sætte evalueringen i bero. Ingen anden fødevareaktør har lavet en ansøgning om at 
introducere Stevia rebaudiana Bertoni som fødevare på EU's marked.


