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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί να λάβει το φυτό Stevia Rebaudiana Bertoni έγκριση ως γλυκαντική ουσία 
για τρόφιμα. Ο αναφέρων επισημαίνει ότι η stevia, σε αντίθεση με άλλες γλυκαντικές ουσίες 
(για παράδειγμα, την ασπαρτάμη) δεν έχει βλαβερές παρενέργειες. Μάλιστα, η γλυκαντική 
ουσία έχει ευεργετικά αποτελέσματα στο σώμα. Ο αναφέρων πιστεύει ότι πίσω από την 
απαγόρευση της stevia στην Ευρώπη βρίσκονται οι φαρμακοβιομηχανίες και η ομάδα πίεσης 
για τη ζάχαρη. Ο αναφέρων διερωτάται εάν είναι δικαιολογημένο να απαγορεύεται η 
κατανάλωση ενός φυτού με θετικές επιδράσεις στον άνθρωπο και ταυτόχρονα να επιτρέπεται 
η χρήση τεχνητών χημικών γλυκαντικών ουσιών που είναι αποδεδειγμένα βλαβερές.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Σεπτεμβρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Δεκεμβρίου 2013

H Στέβια είναι ένα γένος με περίπου 240 είδη βοτάνων και θάμνων στην οικογένεια του 
ηλιάνθου (Asteraceae), ιθαγενές στην υποτροπική και τροπική Νότια Αμερική και Κεντρική 
Αμερική. Το είδος Stevia rebaudiana Bertoni, κοινώς γνωστό με την εμπορική ονομασία 
sweetleaf, sweet leaf, sugarleaf, ή απλώς στέβια, καλλιεργείται ευρέως για τα γλυκά φύλλα 
του. Τα φύλλα του φυτού στέβια έχουν 30–45 φορές τη γλυκύτητα της σακχαρόζης (κοινή 
επιτραπέζια ζάχαρη). Ως γλυκαντική ουσία και υποκατάστατο της ζάχαρης, η στέβια έχει 
γεύση που εκδηλώνεται βραδύτερα και διαρκεί περισσότερο από εκείνη της ζάχαρης, 



PE527.902v01-00 2/3 CM\1015893EL.doc

EL

μολονότι μερικά εκχυλίσματά της μπορεί σε υψηλές συγκεντρώσεις να έχουν επίγευση πικρή 
ή παρόμοια με της γλυκύρριζας.

Ο αναφέρων ζητεί να λάβει το φυτό Stevia Rebaudiana Bertoni έγκριση ως γλυκαντική 
ουσία. Εν προκειμένω χρειάζεται να επαναλάβει κανείς ότι οι γλυκοζίτες στεβιόλης, ήτοι η 
πολύ έντονη γλυκαντική ουσία που απομονώνεται από τα φύλλα του φυτού στέβια έχει 
αξιολογηθεί στην χωρίς προσμείξεις μορφή της ως ασφαλής από την Ευρωπαϊκή Αρχή για 
την Ασφάλεια των Τροφίμων. Ως αποτέλεσμα οι γλυκοζίτες στεβιόλης (E 960) επιτρέπονται 
ως γλυκαντική ουσία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων1.

Το Stevia rebaudiana Bertoni (φυτά και αποξηραμένα φύλλα) είναι νέο τρόφιμο κατά την 
έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 σχετικά με τα νέα τρόφιμα2 καθόσον δεν έχει 
χρησιμοποιηθεί για ανθρώπινη κατανάλωση σε σημαντικό βαθμό εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης πριν από την έναρξη ισχύος του ως άνω κανονισμού. Με την απόφαση 
2000/196/ΕΚ3 η Επιτροπή αποφάσισε ότι το Stevia rebaudiana Bertoni: φυτά και 
αποξηραμένα φύλλα δεν επιτρέπεται να κυκλοφορήσει στην κοινοτική αγορά ως τρόφιμο ή 
συστατικό τροφίμου. Αυτή η απόφαση ελήφθη μετά το αίτημα που διατύπωσε ένας αιτών από 
το Βέλγιο προς τον οποίον απευθύνεται η απόφαση. Αυτή η απόφαση βασιζόταν στην αρχική 
αξιολόγηση στην οποία είχε προβεί το Βέλγιο και την πρόσθετη αξιολόγηση από την 
Επιστημονική Επιτροπή Τροφίμων (SCF)4 Η SCF κατέληγε στο συμπέρασμα ότι τα δεδομένα 
που παρείχε ο αιτών δεν αρκούσαν για να στηρίξουν την ασφαλή χρήση αυτών των 
προϊόντων ως συστατικών σε τρόφιμο. 

Η γερμανική αρμόδια αρχή για τα νέα τρόφιμα, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας των 
Καταναλωτών και Ασφάλειας τροφίμων (BVL), έκανε δεκτή νέα αίτηση για χρήση φυτών 
και αποξηραμένων φύλλων Stevia rebaudiana ως τροφίμου ή συστατικού τροφίμου δυνάμει 
του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 την οποία υπέβαλε η EUSTAS (European 
Stevia Association) στις 10 Αυγούστου 2007. Σύμφωνα με την BVL τα δεδομένα που παρείχε 
ο αιτών δεν αρκούσαν για να αποδειχθεί η ασφάλεια. Κατόπιν ειδικού αιτήματος του 
αιτούντος προς την BVL η αξιολόγηση έχει έκτοτε τεθεί σε αναμονή. 
Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι, σε αντίθεση προς ό,τι φαίνεται να υποθέτει ο αναφέρων, η 
Επιτροπή δεν έχει εξουσία να επιτρέψει την εμπορία φυτών και αποξηραμένων φύλλων 
Stevia rebaudiana με δική της πρωτοβουλία.

Συμπέρασμα

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 

2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων (ΕΕ L 354, 31.12.2008, σ. 16).

2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 1997 

σχετικά με τα νέα τρόφιμα και τα νέα συστατικά τροφίμων

3
Απόφαση της Επιτροπής, της 22ας Φεβρουαρίου 2000, σχετικά με την απόρριψη της διάθεσης στην αγορά 

«Stevia rebaudiana Bertoni:  φυτά και αποξηραμένα φύλλα» ως νέου τροφίμου ή νέου συστατικού τροφίμων 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 61, 

8.3.2000, σ. 14)

4 Προκάτοχος της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)
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Οι γλυκοζίτες στεβιόλης (χωρίς προσμείξεις) που περιέχονται στο Stevia rebaudiana Bertoni
ήδη επιτρέπονται ως γλυκαντική ουσία (πρόσθετο τροφίμων E 960).

Όσον αφορά το νέο τρόφιμο, η αρχική αποτίμηση κινδύνου ενός νέου τροφίμου αποτελεί 
αρμοδιότητα των φορέων αποτίμησης τροφίμων των κρατών μελών. Ωστόσο η Επιτροπή έχει 
ζητήσει πληροφορίες σχετικά με το πώς προχωρούν οι εν εξελίξει εργασίες και με το πόσον 
χρόνο μπορεί να χρειάζονται οι εργασίες για να καταλήξουν σε συμπέρασμα και της έχει 
γνωστοποιηθεί ότι ο αιτών ζήτησε από την γερμανική αρχή (BVL) να κρατήσει την 
αξιολόγηση σε αναμονή. Ουδείς άλλος υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων έχει υποβάλει 
αίτηση για να θέσει το Stevia rebaudiana Bertoni ως τρόφιμο στην αγορά της ΕΕ.


