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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kéri a Stevia Rebaudiana Bertoni növény élelmiszer-édesítőszerként 
történő alkalmazásának engedélyezését. A petíció benyújtója rámutat, hogy más 
édesítőszerekkel (például az aszpartámmal) ellentétben a jázminpakócának nincsenek káros 
mellékhatásai. Sőt, ez az édesítőszer jótékony hatást gyakorol a szervezetre. A petíció 
benyújtója úgy véli, a jázminpakóca európai tilalma mögött a gyógyszeripar és a cukorlobbi 
áll. A petíció benyújtója felteszi a kérdést, vajon indokolt-e tiltani egy olyan növény 
fogyasztását, amely pozitívan hat az emberi szervezetre, és egyidejűleg engedélyezni olyan 
mesterséges, kémiai édesítőszerek alkalmazását, amelyek bizonyítottan károsak.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. szeptember 11. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. december 19.

A sztívia elnevezés mintegy 240, Dél-Amerika szubtrópusi és trópusi vidékén, valamint 
Közép-Amerikában honos, az őszirózsafélék (Asteraceae) nemzetségébe tartozó fajt ölel fel. 
A jázminpakócát, azaz Stevia rebaudiana Bertonit, amely általánosan édesfű, édeslevél vagy 
egyszerűen sztívia néven ismert, édes leveléért termesztik.  A jázminpakóca leveleinek 
édessége 30–45-szöröse a szacharóznak (a rendes asztali cukornak). Az édesítőként és 
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cukorhelyettesítőként használt jázminpakóca íze lassabban jelenik meg és tovább tart, mint a 
cukoré, ám a belőle készült egyes kivonatoknak nagy koncentrációban kesernyés vagy 
édesgyökérszerű utóíze lehet.

A petíció benyújtója kéri a Stevia Rebaudiana Bertoni édesítőszerként történő engedélyezését. 
Ezzel összefüggésben ismét meg kell említeni, hogy a szteviol glikozidokat, azaz a 
jázminpakóca növény leveleiből kivont igen intenzív édesítőanyagokat az EFSA tisztított 
formában biztonságosnak ítélte meg. Ennek nyomán a szteviol glikozidokat (E 960) az 
élelmiszer-adalékanyagokról szóló 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel1

összhangban édesítőszerként engedélyezték.

A Stevia rebaudiana Bertoni (a növények és azok szárított levelei) az új élelmiszerekről szóló 
258/97/EK rendelet2 értelmében új élelmiszernek minősül, mivel e rendelet hatálybalépése 
előtt az Európai Unióban nem használták jelentős mértékben emberi fogyasztásra. A 
Bizottság a 2000/196/EK határozatban3 úgy határozott, hogy a Stevia rebaudiana Bertoni
növényeket és azok szárított leveleit a Közösség piacán tilos élelmiszerként vagy élelmiszer-
összetevőként forgalmazni. E határozat egy belgiumi kérelmező kérése nyomán született, aki 
a határozat a címzettje. E határozat egy Belgium által készített első értékelésen és az 
élelmiszerügyi tudományos bizottság (SCF)4 által készített kiegészítő értékelésen alapult. Az 
SCF arra a következtetésre jutott, hogy a kérelmező által benyújtott adatok nem elégségesek 
annak alátámasztására, hogy e termékek élelmiszer-összetevőként biztonságosan 
felhasználhatók. 

Az új élelmiszerekkel foglalkozó illetékes német hatóság, a Szövetségi Fogyasztóvédelmi és 
Élelmiszer-biztonsági Hivatal (BVL) 2007. augusztus 10-én elfogadta az EUSTAS (Európai 
Steviaegyesület) arra vonatkozó új kérelmét, hogy a Stevia rebaudiana növényeket és azok 
szárított leveleit a 258/97/EK rendelet 4. cikke szerinti élelmiszerként vagy élelmiszer-
összetevőként lehessen felhasználni. A BVL szerint a kérelmező által benyújtott adatok nem 
voltak elégségesek a biztonságosság igazolásához. A kérelmező BVL-hez intézett kifejezett 
kérésére az értékelést azóta függőben tartják. 
Végezetül meg kell jegyezni, hogy azzal ellentétben, amit a petíció benyújtója a jelek szerint 
feltételez, a Bizottságnak nincs hatásköre arra, hogy a Stevia rebaudiana növények és azok 
szárított leveleinek forgalmazását saját kezdeményezésére engedélyezze.

Következtetés

                                               
1

Az Európai Parlament és a Tanács 1333/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az élelmiszer-

adalékanyagokról (HL L 354., 2008.12.31., 16. o.).

2 Az Európai Parlament és a Tanács 258/97/EK rendelete (1997. január 27.) az új élelmiszerekről és az új 

élelmiszer-összetevőkről (HL L 43., 1997.2.14., 1. o.).

3 A Bizottság 2000. február 22-i határozata a "„Stevia rebaudiana Bertoni: növények és szárított levelek”

258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében vett új élelmiszerként vagy új élelmiszer-

összetevőként való forgalomba helyezése engedélyezésének megtagadásáról (HL L 61., 2000.3.8., 14. o.).

4 Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) elődje.



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

HU

A Stevia rebaudiana Bertoni növényben található szteviol glikozidokat (tisztított formában) 
édesítőszerként már engedélyezték (E 960 élelmiszer-adalékanyagként).

Ami az új élelmiszereket illeti, az új élelmiszerekre vonatkozó első kockázatértékelés 
elvégzése a tagállami élelmiszer-értékelő testületek feladata. A Bizottság ugyanakkor 
tájékozódott a folyamatban lévő munkáról és a munka lehetséges lezárásának időzítéséről, és 
arról tájékoztatták, hogy a kérelmező arra kérte a német hatóságot (BVL), hogy az értékelést 
tartsa függőben. Egyetlen más üzleti szereplő sem nyújtott be arra irányuló kérelmet, hogy a 
Stevia rebaudiana Bertonit az uniós piacon forgalomba hozza.


