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Kumitat għall-Petizzjonijiet

19.12.2013

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0041/2013, imressqa minn Jos Eisberg, ta’ ċittadinanza
Ġermaniża, dwar l-approvazzjoni tal-istevja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jitlob għall-approvazzjoni tal-pjanta Stevia Rebaudiana Bertoni bħala sustanza 
li tagħti l-ħlewwa għall-prodotti tal-ikel. Il-petizzjonant jirrimarka li għall-kuntrarju ta’ 
sustanzi oħra li jagħtu l-ħlewwa (pereżempju, l-aspartame), l-istevja ma għandha l-ebda effetti 
sekondarji ta’ ħsara. Din is-sustanza li tagħti l-ħlewwa saħansitra għandha effetti ta’ 
benefiċċju fuq il-ġisem. Il-petizzjonant jemmen li wara l-projbizzjoni Ewropea tal-istevja 
hemm l-industrija farmaċewtika u l-lobby favur iz-zokkor. Il-petizzjonant jistaqsi jekk huwiex 
iġġustifikat jew le li jiġi pprojbit il-konsum ta’ pjanta b’effett pożittiv fuq il-bnedmin u fl-
istess ħin jiġi permess l-użu ta’ sustanzi kimiċi artifiċjali li jagħtu l-ħlewwa li ntwera li huma 
ta’ ħsara.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-11 ta’ Settembru 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Diċembru 2013

L-istevja hija ġeneru ta’ madwar 240 speċi ta’ ħxejjex aromatiċi u arbuxelli fil-familja tal-
ġirasol (Asteraceae), indiġena għall-Amerika ta’ Isfel u l-Amerika Ċentrali subtropikali u 
tropikali. L-ispeċi Stevia rebaudiana Bertoni, magħrufa komunement bħala l-werqa l-ħelwa, 
il-werqa taz-zokkor, jew sempliċiment stevja, titkabbar ħafna għall-weraq ħelu tagħha. Il-
weraq tal-pjanta stevja huwa ħelu 30-45 darba aktar mis-sukrożju (iz-zokkor tal-mejda 
normali). Bħala sustanza li tagħti l-ħlewwa u sostitut għaz-zokkor, it-togħma tal-istevja tibda 
aktar tard u ddum aktar minn dik taz-zokkor, għalkemm xi ftit mill-estratti tagħha jistgħu 
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jħallu togħma morra jew tixbah lil dik tas-sugu f’konċentrazzjonijiet għoljin.

Il-petizzjonant jitlob għall-approvazzjoni ta’ Stevia rebaudiana Bertoni bħala sustanza li 
tagħti l-ħlewwa. F’dan il-kuntest jeħtieġ li ninnutaw li l-glikosidi tal-istevjol, jiġifieri s-
sustanza li tagħti l-ħlewwa intensiva ħafna iżolata mill-weraq tal-pjanta stevja, fil-forma 
ppurifikata tagħha, ġiet evalwata bħala sikura mill-EFSA. B’riżultat ta’ dan il-glikosidi tal-
istevjol (E 960) huma awtorizzati bħala sustanza li tagħti l-ħlewwa skont ir-Regolament (KE) 
Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-addittivi tal-ikel1.

Stevia rebaudiana Bertoni (pjanti u weraq niexef) huwa ikel ġdid fis-sens tar-Regolament 
(KE) Nru 258/97 dwar l-ikel il-ġdid2 peress li ma ntużax għall-konsum mill-bniedem f’livell 
sinifikanti fl-Unjoni Ewropea qabel id-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament. Fid-
Deċiżjoni 2000/196/KE3, il-Kummissjoni ddeċidiet li Stevia rebaudiana Bertoni: pjanti u 
weraq niexef ma jistgħux jitqiegħdu fis-suq tal-Komunità bħala ikel jew ingredjenti tal-ikel. 
Din id-Deċiżjoni ttieħdet wara t-talba ta’ applikant mill-Belġju li għalih hija indirizzata d-
Deċiżjoni. Din id-Deċiżjoni kienet ibbażata fuq il-valutazzjoni inizjali mill-Belġju u fuq il-
valutazzjoni addizzjonali mill-Kumitat Xjentifiku dwar l-Ikel (SCF)4. L-SCF ikkonkluda li d-
dejta pprovduta mill-applikant ma kinitx suffiċjenti biex tappoġġa l-użu sikur ta’ dawn il-
prodotti bħala ingredjenti fl-ikel.  

L-awtorità kompetenti Ġermaniża għall-ikel il-ġdid, l-Uffiċċju Federali tal-Protezzjoni tal-
Konsumatur u s-Sikurezza fl-Ikel (BVL), aċċettat applikazzjoni ġdida għall-użu tal-pjanti u l-
weraq niexef ta’ Stevia rebaudiana bħala ikel jew ingredjenti tal-ikel skont l-Artikolu 4 tar-
Regolament (KE) Nru 258/97 mill-applikant EUSTAS (l-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Istevja) 
fl-10 ta’ Awwissu 2007. Skont il-BVL id-dejta pprovduta mill-applikant kienet insuffiċjenti 
biex tagħti prova tas-sikurezza. Fuq talba speċifika tal-applikant lill-BVL, l-evalwazzjoni ilha 
sospiża minn dakinhar. 
Fl-aħħar nett, għandu jiġi nnutat li għall-kuntrarju ta’ dak li mid-dehra qed jassumi l-
petizzjonant, il-Kummissjoni ma għandhiex is-setgħa li tawtorizza l-kummerċjalizzazzjoni ta’ 
pjanti u weraq niexef ta’ Stevia rebaudiana fuq inizjattiva proprja tagħha.

Konklużjoni

Il-glikosidi tal-istevjol (ippurifikati) li jinsabu fi Stevia rebaudiana Bertoni diġà huma 
awtorizzati bħala sustanza li tagħti l-ħlewwa (l-addittiv tal-ikel E 960).

                                               
1 Ir-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar l-

addittivi tal-ikel (ĠU L 354, 31.12.2008, p. 16).

2 Ir-Regolament (KE) Nru 258/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Jannar 1997 dwar l-ikel il-ġdid 

u l-ingredjenti tal-ikel il-ġdid (ĠU L 43, 14.2.1997, p.1)

3 Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta’ Frar 2000 li tirrifjuta t-tqegħid fis-suq ta’ Stevia rebaudiana Bertoni:

pjanti u weraq niexef bħala ikel ġdid jew ingredjent tal-ikel ġdid skont ir-Regolament (KE) Nru 258/97 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 61, 8.3.2000, p.14)

4 il-predeċessur tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA)
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Fir-rigward tal-Ikel il-Ġdid, il-valutazzjoni tar-riskju inizjali ta’ ikel ġdid hija r-responsabbiltà 
tal-korpi għall-valutazzjoni tal-ikel tal-Istati Membri. Madankollu, il-Kummissjoni staqsiet 
dwar il-progress fix-xogħol li għaddej u dwar iż-żmien ta’ konklużjoni possibbli tax-xogħol u 
ġiet infurmata li l-applikant talab lill-Awtorità Ġermaniża (BVL) biex tissospendi l-
evalwazzjoni. L-ebda operatur tan-negozju tal-ikel ieħor ma għamel applikazzjoni biex Stevia 
rebaudiana Bertoni titqiegħed bħala ikel fis-suq tal-UE.


