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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0041/2013, którą złożył Jos Eisberg (Niemcy), w sprawie zatwierdzenia 
stosowania stewii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wzywa do zatwierdzenia rośliny o nazwie Stevia Rebaudiana Bertoni jako 
środka słodzącego w żywności. Składający petycję wskazuje, że w przeciwieństwie do innych 
środków słodzących (np. aspartamu) stewia nie powoduje żadnych szkodliwych działań 
ubocznych. Ten środek słodzący ma nawet korzystny wpływ na organizm. Składający petycję 
twierdzi, że za zakazem stosowania stewii w Europie stoi przemysł farmaceutyczny i lobby 
cukrowe. Składający petycję zastanawia się, czy uzasadnione jest wprowadzanie zakazu 
spożywania rośliny, która ma dobroczynny wpływ na organizm człowieka, a jednocześnie 
dopuszczanie stosowania ewidentnie szkodliwych, sztucznie uzyskiwanych chemicznych 
środków słodzących.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 września 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 19 grudnia 2013 r.

Stewia to rodzaj ok. 240 gatunków ziół i krzewów z rodziny słonecznikowatych (Asteraceae), 
naturalnie występujących na subtropikalnych i tropikalnych obszarach Ameryki Południowej 
i Ameryki Środkowej. Gatunki Stevia rebaudiana Bertoni, znane w języku potocznym jako 
„słodki liść”, „liść cukrowy” lub po prostu „stewia”, są hodowane ze względu na słodycz 
liści. Liście stewii są od 30 do 45 razy słodsze niż sacharoza (czyli cukier kuchenny). Stewia, 
stosowana jako środek słodzący i substytut cukru, ma bardziej opóźnione i dłuższe działanie 
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niż cukier, przy czym niektóre wyciągi, przy dużym stężeniu, mogą mieć gorzkawy lub 
lukrecjowy posmak.

Składający petycję wzywa do zatwierdzenia rośliny o nazwie Stevia rebaudiana Bertoni jako 
środka słodzącego. Należy w tym kontekście przypomnieć, że glikozydy stewiolowe, tj. 
bardzo intensywne substancje słodzące wyodrębnione z liści stewii w postaci oczyszczonej 
zostały ocenione przez EFSA jako bezpieczne. W związku z powyższym glikozydy 
stewiolowe (E 960) są dozwolonym środkiem słodzącym zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności1.

Stevia rebaudiana Bertoni (roślina i suszone liście) to nowa żywność w rozumieniu 
rozporządzenia (WE) nr 258/97 w sprawie nowej żywności2, ponieważ przed wejściem 
w życie tego rozporządzenia nie była w Unii Europejskiej przeznaczona do spożycia przez 
ludzi na szeroką skalę. W decyzji 2000/196/WE3 Komisja zadecydowała, że „Stevia 
rebaudiana Bertoni: rośliny i suszone liście” nie może być wprowadzona na rynek 
wspólnotowy jako żywność lub składnik żywności. Decyzja ta została podjęta w następstwie 
wniosku wnioskodawcy z Belgii, którego dotyczy ta decyzja. Podstawą tej decyzji była 
wstępna ocena dokonana przez Belgię oraz dodatkowa ocena dokonana przez Komitet 
Naukowy ds. Żywności4. Komitet Naukowy ds. Żywności uznał, że dane przedstawione przez 
wnioskodawcę nie są wystarczające, aby dowieść bezpiecznego stosowania tych produktów 
jako składników żywności.

Właściwy organ niemiecki zajmujący się kwestiami nowej żywności, Federalny Urząd 
Ochrony Konsumentów i Bezpieczeństwa Żywności (BVL), zaakceptował nowe 
zastosowanie roślin i suszonych liści Stevia rebaudiana jako żywności lub składnika 
żywności na mocy art. 4 rozporządzenia (WE) nr 258/97 na wniosek EUSTAS (European 
Stevia Association) dnia 10 sierpnia 2007 r. W opinii BVL dane przekazane przez 
wnioskodawcę były niewystarczające, aby dowieść bezpieczeństwa. Na wyraźną prośbę 
wnioskodawcy zwracającego się do BVL ewaluację wstrzymano.
Należy wreszcie zauważyć, że w przeciwieństwie do tego, co zakłada składający petycję, 
Komisja nie ma uprawnień, aby z własnej inicjatywy zezwolić na obrót roślinami i suszonymi 
liśćmi Stevia rebaudiana.

Wniosek

Glikozydy stewiolowe (oczyszczone), występujące w roślinie Stevia rebaudiana Bertoni, są 
dopuszczonym środkiem słodzącym (dodatek do żywności E 960).
                                               
1

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 

dodatków do żywności (Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 16).

2 Rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczące nowej 

żywności i nowych składników żywności (Dz.U. L 43 z 14.2.1997, s. 1).

3 Decyzja Komisji z dnia 22 lutego 2000 r. w sprawie odmowy zezwolenia na wprowadzenie do obrotu „Stevii 

rebaudiany Bertoni: roślin i suszonych liści” jako nowej żywności lub nowego składnika żywności zgodnie 

z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 61 z 8.3.2000, s. 14).

4 Poprzednik Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).
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Jeżeli chodzi o nową żywność, to za wstępną ocenę ryzyka odpowiadają organy ds. oceny 
żywności poszczególnych państw członkowskich. Komisja zadała pytanie dotyczące postępu 
trwających prac oraz terminu ewentualnego zakończenia prac i dowiedziała się, że 
wnioskodawca, który zgłosił się do organu niemieckiego (BVL), poprosił o wstrzymanie 
ewaluacji. Żaden inny podmiot sektora żywności nie złożył wniosku o wprowadzenie rośliny 
Stevia rebaudiana Bertoni jako żywności na rynek UE.


