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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs aicina apstiprināt augu Stevia Rebaudiana Bertoni par pārtikas 
produktos izmantojamu saldinātāju. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka atšķirībā no citiem 
saldinātājiem (piemēram, no aspartāma) stevijai nav kaitīgas blakusiedarbības. Šis saldinātājs 
pat sniedz labumu organismam. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka farmācijas nozares un 
cukura nozares lobijs ir tas, kas Eiropā ir panācis stevijas aizliegumu. Lūgumraksta 
iesniedzējs vēlas uzzināt, vai ir pamatoti aizliegt lietot augu, kas rada pozitīvu ietekmi uz 
cilvēka organismu, un vienlaikus atļaut mākslīgi radītus ķīmiskos saldinātājus, kas ir 
acīmredzami kaitīgi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 11. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 19. decembrī

Asteraceae dzimtas Stevia ģintī ir apmēram 240 sugu augu un krūmu, kas savvaļā aug 
Dienvidamerikas un Centrālamerikas subtropiskā un tropiskā klimata zonā. Saldo lapu dēļ 
plaši tiek audzēta suga Stevia rebaudiana Bertoni, ko pazīst ar nosaukumiem saldlapa, 
meduslapa, cukurlapa vai vienkārši stevija. Stevijas auga lapu saldums ir 30-45 reizes lielāks 
par saharozes (parastā galda cukura) saldumu. Stevijas kā saldinātāja un cukura aizstājēja 
garša iestājas un izzūd lēnāk nekā cukura garša, turklāt dažiem tās ekstraktiem paaugstinātās 
koncentrācijās var būt rūgtena vai lakricai līdzīga pēcgarša.
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Lūgumraksta iesniedzējs aicina apstiprināt Stevia rebaudiana Bertoni kā saldinātāju. Šajā 
sakarībā jāatgādina, ka steviolglikozīdus attīrītā veidā, t.i., saldinātāju ar ļoti intensīvu saldu 
garšu, kas izdalīts no stevijas auga lapām, Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) ir 
atzinusi par nekaitīgu. Tādēļ steviolglikozīdi (E 960) ir atļauti kā saldinātājs saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr 1333/2008 par pārtikas piedevām1.

Regulas (EK) Nr. 258/97 par jaunu pārtiku2 nozīmē Stevia rebaudiana Bertoni (augi un 
kaltētas lapas) ir jauna pārtika, jo Eiropas Savienībā cilvēku uzturam būtiskā apjomā nav 
izmantoti pirms minētās regulas stāšanās spēkā. Komisija ar Lēmumu 2000/196/EK3

noteikusi, ka Stevia rebaudiana Bertoni augus un kaltētas lapas nedrīkst laist Kopienas tirgū 
kā jaunu pārtiku vai pārtikas sastāvdaļu. Minētais lēmums pieņemts pēc pieteikuma 
iesniedzēja no Beļģijas iniciatīvas, kuram šis lēmums ir adresēts. Minētais lēmums pamatojās 
uz Beļģijas veikto sākotnējo novērtējumu un papildu novērtējumu, ko veica Pārtikas 
zinātniskā komiteja (SCF)4. SCF secināja, ka pieteikuma iesniedzēja sniegtie dati nav 
pietiekami, lai pamatotu, ka šo produktu kā pārtikas sastāvdaļu lietošana ir nekaitīga. 

Vācijas kompetentā iestāde jaunās pārtikas jautājumos — Federālais patērētāju aizsardzības 
un pārtikas nekaitīguma birojs (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, 
BVL) no Eiropas Stevijas asociācijas (ESTAS) 2007. gada 10. augustā saņēmusi jaunu 
pieteikumu atļaujas saņemšanai Stevia rebaudiana augu un kaltētu lapu lietojumam par 
pārtiku vai pārtikas sastāvdaļu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 258/97 4. pantu, un šo pieteikumu 
BVL ir akceptējusi. BVL uzskata, ka pieteikuma iesniedzēja sniegtie dati nav pietiekami 
nekaitīguma apstiprināšanai. Pēc pieteikuma iesniedzēja īpaša lūguma BVL novērtējumu līdz 
šim ir apturējusi. 
Visbeidzot jāatzīmē, ka pretstatā tam, kā šķiet lūgumraksta iesniedzējam, Komisijai nav 
pilnvaru pēc pašas iniciatīvas atļaut Stevia rebaudiana augu un kaltētu lapu tirdzniecību.

Secinājums

Steviolglikozīdi (attīrīti), ko satur Stevia rebaudiana Bertoni, jau ir atļauti kā saldinātājs 
(pārtikas piedeva E 960).

Attiecībā uz jauno pārtiku tās sākotnējā riska novērtējuma veikšana ir dalībvalstu par pārtikas 
produktu novērtēšanu atbildīgo iestāžu pienākums. Taču Komisija ir interesējusies par šā 
darba virzību un iespējamo pabeigšanas termiņu, un ir informēta, ka pieteikuma iesniedzējs 

                                               
1

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1333/2008 (2008. gada 16. decembris) par pārtikas piedevām 

(OV L 354, 31.12.2008., 16. lpp.).

2 Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 27. janvāra Regula (EK) Nr. 258/97, kas attiecas uz jauniem 

pārtikas produktiem un jaunām pārtikas produktu sastāvdaļām (OV L 43, 14.2.1997., 1. lpp.)

3 Commission Decision of 22 February 2000 refusing the placing on the market of Stevia rebaudiana Bertoni: 

plants and dried leaves as a novel food or novel food ingredient under Regulation (EC) No 258/97 of the 

European Parliament and of the Council (OV L 61, 8.3.2000, 14. lpp.).

4 Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) priekštece.
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lūdzis Vācijas iestādei (BVL) apturēt novērtēšanu. Neviens cits uzņēmējs, kas iesaistīts 
pārtikas apritē, nav iesniedzis pieteikumu atļaujas saņemšanai Stevia rebaudiana Bertoni laist 
ES tirgū kā pārtiku.


