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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas ragina patvirtinti augalą steviją (lot. Stevia Rebaudiana Bertoni) kaip 
maisto produktuose naudoti skirtą saldiklį. Peticijos pateikėjas atkreipia dėmesį į tai, kad 
stevija, priešingai nei kiti saldikliai (pvz., aspartamas), neturi jokio žalingo šalutinio poveikio. 
Šis saldiklis net naudingas organizmui. Peticijos pateikėjas mano, kad stevija Europoje 
uždrausta farmacijos pramonei ir cukraus gamintojams atstovaujančių lobistų pastangomis. 
Peticijos pateikėjas klausia, ar pagrįstai draudžiama vartoti augalą, turintį teigiamą poveikį 
žmonėms, kai yra leidžiama vartoti dirbtinius cheminius saldiklius, kurie yra akivaizdžiai 
kenksmingi.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. rugsėjo 11 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. gruodžio 19 d.

„Stevija yra saulėgrąžų (lot. Asteraceae) šeimos maždaug 240 žolinių ir krūminių augalų 
gentis, natūraliai auganti subtropinėse ir tropinėse Pietų Amerikos ir Centrinės Amerikos 
dalyse. Jos rūšis Stevia rebaudiana Bertoni, žinoma kaip medaus žolė, saldžioji stevija arba 
tiesiog stevija, yra plačiai auginama dėl jos saldžių lapų. Stevijos lapai yra 30–45 kartus 
saldesni už sacharozę (įprastą cukrų). Kaip saldiklio ir cukraus pakaitalo, stevijos skonis 
lėčiau atsiskleidžia ir ilgiau išlieka nei cukraus, nors tam tikri jos ekstraktai esant didelei 
koncentracijai gali turėti kartų arba lakricos poskonį.
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Peticijos pateikėjas ragina patvirtinti Stevia rebaudiana Bertoni kaip saldiklį. Šiuo atžvilgiu 
reikia priminti, kad steviolio glikozidus, t. y. iš stevijos augalų lapų išskirtos itin stiprios 
saldinamosios medžiagos išgrynintą formą, EFSA pripažino saugia. Todėl steviolio glikozidai 
(E 960) pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto 
priedų1 yra pripažinti saldikliais.

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 258/97 dėl naujų maisto produktų2 Stevia rebaudiana Bertoni 
(augalai ir džiovinti lapai) yra naujas maisto produktas, nes prieš įsigaliojant šiam reglamentui 
Europos Sąjungoje šis produktas reikšmingu lygiu nebuvo vartojamas žmonių mitybai. 
Sprendimu 2000/196/EB3 Komisija nusprendė, kad Stevia rebaudiana Bertoni augalai ir 
džiovinti lapai negali būti parduodami Bendrijos rinkoje kaip maisto produktas arba maisto 
sudedamoji dalis. Šis sprendimas priimtas po Belgijos pareiškėjo prašymo, kuriam ir buvo 
skirtas šis sprendimas. Sprendimas buvo pagrįstas pirminiu Belgijos įvertinimu ir papildomu 
Maisto mokslinio komiteto (angl. SCF) vertinimu4. SCF padarė išvadą, kad pareiškėjo 
pateiktų duomenų nepakanka, kad būtų galima pritarti dėl saugaus šių produktų naudojimo 
maisto produktų sudėtyje. 

Vokietijos kompetentinga naujų maisto produktų institucija, Federalinė vartotojų apsaugos ir 
maisto saugos tarnyba (vok. BVL), 2007 m. rugpjūčio 10 d. iš EUSTAS (Europos stevijos 
asociacija) priėmė naują paraišką dėl Stevia rebaudiana augalų ir džiovintų lapų naudojimo 
kaip maisto arba maisto sudedamosios dalies pagal Reglamento (EB) Nr. 258/97 4 straipsnį. 
BVL teigimu, pareiškėjo pateiktų duomenų užteko saugai įrodyti. Specialiai paprašius BVL 
pareiškėjui, įvertinimas nuo tada sustabdytas. 
Galiausiai reikia pažymėti, kad priešingai, nei mano peticijos pateikėjas, Komisija neturi 
įgaliojimų savo iniciatyva leisti parduoti Stevia rebaudiana augalus ir džiovintus lapus.

Išvada

Stevia rebaudiana Bertoni esantys steviolio glikozidai jau yra pripažintas saldiklis (maisto 
priedas E 960).

Dėl naujų maisto produktų, už naujo maisto produkto rizikos įvertinimą yra atsakingos 
valstybių narių maisto vertinimo institucijos. Tačiau Komisija pasiteiravo apie vykstančio 
darbo eigą ir apie tai, kada galėtų būti paskelbtos jo išvados, ir buvo informuota, kad 
pareiškėjas paprašė, kad Vokietijos institucija (BVL) tyrimą pristabdytų. Joks kitas maisto 
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2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (OL 

L 354, 2008 12 31, p. 16).

2 1997 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 258/97 dėl naujų maisto produktų ir 

naujų maisto komponentų (OL L 43, 1997 2 14, p. 1).

3 2000 m. vasario 22 d. Komisijos sprendimas dėl atsisakymo leisti teikti į rinką Stevia rebaudiana Bertoni

(augalus ir džiovintus lapus) kaip naujus maisto produktus arba naujas maisto sudedamąsias dalis pagal Europos 

Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 258/97 (OL L 61, 2000 3 8, p. 14).

4 Europos maisto saugos tarnybos (EMST) pirmtakas
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tvarkymo subjektas paraiškos dėl Stevia rebaudiana Bertoni pardavimo ES rinkoje kaip 
maisto produkto nepateikė.“


