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Ref.: Petiția nr. 0041/2013, adresată de Jos Eisberg, de cetățenie germană, privind 
aprobarea plantei stevia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită aprobarea plantei Stevia Rebaudiana Bertoni ca îndulcitor pentru 
produsele alimentare. Petiționarul subliniază că, spre deosebire de alți îndulcitori (de 
exemplu, aspartamul), stevia nu are efecte secundare dăunătoare. Îndulcitorul are chiar efecte 
benefice asupra organismului. Petiționarul consideră că industria farmaceutică și lobby-ul 
zahărului se află în spatele interdicției europene privind stevia. Petiționarul se întreabă dacă 
este justificat să se interzică consumul unei plante cu efecte pozitive asupra oamenilor, iar în 
același timp să fie permiși îndulcitorii chimici despre care s-a demonstrat că sunt dăunători.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 septembrie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 decembrie 2013

Stevia este un gen conținând aproape 240 de specii de ierburi aromatice și arbuști din familia 
din care face parte floarea-soarelui (Asteraceae), originară din regiunile tropicale și 
subtropicale ale Americii Centrale și de Sud. Specia Stevia rebaudiana Bertoni, care poate fi 
cunoscută sub denumirea de frunză dulce, frunză de zahăr sau pur și simplu stevia, este 
cultivată la scară largă pentru frunzele sale dulci. Frunzele plantei stevia sunt de 30-45 de ori 
mai dulci decât zaharoza (zahărul de masă obișnuit). În calitate de îndulcitor și de substitut al 
zahărului, gustul steviei are efecte mai lente și o durată mai îndelungată decât cel al zahărului, 
cu toate că unele dintre extractele sale, în concentrații ridicate, pot avea un gust rezidual 
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amărui sau dulce-amărui.

Petiționarul solicită aprobarea plantei Stevia rebaudiana Bertoni ca îndulcitor. În acest 
context, trebuie reamintit faptul că glicozidele derivate din steviol, adică substanța 
îndulcitoare foarte intensivă izolată din frunzele plantei stevia a fost evaluată, în forma sa 
purificată, de EFSA ca fiind sigură. Ca urmare, glicozidele derivate din steviol (E 960) sunt 
autorizate ca îndulcitor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului 
European și al Consiliului privind aditivii alimentari1.

Stevia rebaudiana Bertoni (plante și frunze uscate) este un aliment nou în sensul 
Regulamentului (CE) nr. 258/97 privind alimentele noi2 întrucât nu a fost utilizat pentru 
consumul uman în mod semnificativ pe teritoriul Uniunii Europene înaintea intrării în vigoare 
a respectivului regulament. În Decizia 2000/196/CE3, Comisia a decis că „Stevia rebaudiana
Bertoni: plante și frunze uscate” nu poate fi introdusă pe piața Comunității ca aliment sau 
ingredient alimentar. Decizia respectivă a fost luată în urma unei cereri adresate de către un 
solicitant belgian căruia i se dresează decizia. Această decizie s-a bazat pe evaluarea inițială a 
autorităților belgiene și pe evaluarea Comitetului științific pentru alimentație (SCF)4. SCF a 
concluzionat că datele furnizate de solicitant sunt insuficiente pentru a sprijini utilizarea în 
siguranță a acestor produse ca ingrediente alimentare. 

Autoritatea competentă germană pentru alimente noi, Oficiul Federal pentru Protecția 
Consumatorului și Siguranță Alimentară (BVL), a acceptat, la 10 august 2007, o nouă cerere 
de utilizare a „Stevia rebaudiana: plante și frunze uscate” ca aliment sau ingredient alimentar 
în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 258/97, cerere depusă de EUSTAS 
(Asociația Europeană pentru Stevia). Conform BVL, datele furnizate de solicitant au fost 
insuficiente pentru demonstrarea siguranței. De la momentul respectiv, la cererea expresă a 
solicitantului adresată BVL, evaluarea a fost suspendată. 
În final, trebuie precizat că, contrar supozițiilor petiționarului, Comisia nu este abilitată să 
autorizeze, din proprie inițiativă, comercializarea de plante și de frunze uscate ale plantei 
Stevia rebaudiana.

Concluzie

Glicozidele derivate din steviol (purificate) conținute în Stevia rebaudiana Bertoni sunt 
autorizate deja ca îndulcitor (aditivul alimentar E 960).

În ceea ce privește statutul de aliment nou, evaluarea inițială a riscurilor pentru un aliment 
nou este responsabilitatea organismelor de evaluare a alimentelor din statelor membre. Cu 
toate acestea, Comisia a solicitat clarificări cu privire la stadiul lucrărilor în curs și la data 

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind 

aditivii alimentari (JO L 354, 31.12.2008, p. 16).
2 Regulamentul (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 ianuarie 1997 privind 

alimentele și ingredientele alimentare noi (JO L 43, 14.2.1997, p. 1).
3 Decizia 2000/196/CE a Comisiei din 22 februarie 2000 privind refuzul autorizării introducerii pe piață a 

„Stevia rebaudiana Bertoni: plante și frunze uscate” în calitate de nou aliment sau de nou ingredient alimentar 

conform Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 61, 8.3.2000, p. 14).
4 Predecesorul Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA).
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eventualei finalizări a lucrărilor și a fost informată că solicitantul a cerut autorității germane 
(BVL) să mențină suspendată evaluarea. Niciun alt operator comercial din domeniul alimentar 
nu a depus o cerere de introducere pe piața UE a plantei Stevia rebaudiana Bertoni în calitate 
de aliment.


