
CM\1015893SK.doc PE527.902v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 – 2014

19.12.2013

OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0041/2013, ktorú predkladá Jos Eisberg, nemecký štátny občan, 
o povolení stévie

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície žiada o povolenie rastliny Stevia rebaudiana Bertoni ako umelého 
sladidla do potravín. Predkladateľ petície poukazuje na to, že na rozdiel od iných umelých 
sladidiel (napríklad aspartamu) stévia nemá žiadne škodlivé vedľajšie účinky. Toto sladidlo 
má dokonca účinky prospešné pre telo. Predkladateľ petície sa domnieva, že za európskym 
zákazom stévie stojí farmaceutický priemysel a lobovanie cukrovarov. Predkladateľ petície 
kladie otázku, či je odôvodnené zakázať spotrebu rastliny s účinkom prospešným pre človeka, 
a zároveň povoliť umelé chemické sladidlá, ktoré sú preukázateľne škodlivé.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 11. septembra 2013. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 19. decembra 2013)

Stévia je rod asi 240 druhov rastlín a kríkov v čeľadi astrovitých rastlín (Asteraceae) 
s prirodzeným výskytom v subtropických a tropických oblastiach Južnej a Strednej Ameriky. 
Druh Stevia rebaudiana Bertoni, všeobecne známy ako sladký list, cukrový list alebo 
jednoducho stévia, sa vo veľkom rozsahu pestuje pre svoje sladké listy. Listy stévie obsahujú 
30 – 45-krát viac sladkosti ako sacharóza (bežný stolový cukor). Chuť stévie ako sladidla 
a náhrady cukru účinkuje pomalšie a dlhšie ako chuť cukru, hoci niektoré jej výťažky môžu 
mať pri vysokých koncentráciách horkú alebo sladkému drievku podobnú pachuť.
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Predkladateľ petície žiada o povolenie rastliny Stevia rebaudiana Bertoni ako sladidla. V tejto 
súvislosti je potrebné pripomenúť, že glykozid steviolu, t. j. vysoko intenzívna sladká 
substancia izolovaná z listov stévie, bol vo svojej purifikovanej forme vyhodnotený 
Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA) ako bezpečný. Na základe toho je 
glykozid steviolu (E 960) povolený ako sladidlo v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o prídavných látkach v potravinách1.

Stevia rebaudiana Bertoni (rastlina a sušené listy) je novou potravinou v zmysle nariadenia 
(ES) č. 258/97 o nových potravinách2, keďže pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia 
sa v rámci Európskej únie nepoužívala vo významnej miere na ľudskú spotrebu. V rozhodnutí 
2000/196/ES3 Komisia rozhodla, že Stevia rebaudiana Bertoni vo forme rastlín a sušených 
listov nesmie byť umiestnená na trhu Spoločenstva ako potravina alebo zložka potravín. Toto 
rozhodnutie bolo prijaté po žiadosti belgického žiadateľa, ktorému je rozhodnutie adresované. 
Rozhodnutie bolo založené na pôvodnom hodnotení Belgickom a na dodatočnom hodnotení 
Vedeckého výboru pre potraviny4. Vedecký výbor pre potraviny rozhodol, že údaje 
poskytnuté žiadateľom dostatočne nepotvrdzujú bezpečnosť použitia týchto produktov ako 
prísad do potravín.

Príslušný nemecký orgán pre nové potraviny, Federálny úrad pre ochranu spotrebiteľa 
a bezpečnosť potravín (BVL), prijal 10. augusta 2007 novú žiadosť o použitie rastlín 
a sušených listov Stevia rebaudiana ako potraviny alebo zložky potravín podľa článku 4 
nariadenia (ES) č. 258/97 od žiadateľa EUSTAS (Európske združenie stévie). Podľa BVL 
údaje poskytnuté žiadateľom neboli dostatočné na potvrdenie bezpečnosti. Na konkrétnu 
žiadosť žiadateľa adresovanú Federálnemu úradu pre ochranu spotrebiteľa a bezpečnosť 
potravín bolo hodnotenie od toho času dočasne pozastavené. 
Napokon je potrebné poznamenať, že v protiklade s očividným predpokladom predkladateľa 
petície Komisia nie je oprávnená zo svojej vlastnej iniciatívy povoliť umiestnenie rastlín 
a sušených listov Stevia rebaudiana na trhu.

Záver

Glykozidy steviolu (purifikované), ktoré obsahuje rastlina Stevia rebaudiana Bertoni, sú už 
povolené ako sladidlo (prídavná látka do potravín E 960).

Čo sa týka nových potravín, prvotné hodnotenie rizika novej potraviny je zodpovednosťou 
kontrolných orgánov členských štátov. Komisia si však napriek tomu vyžiadala informáciu 
o pokroku v tejto veci a o predpokladanom čase jej uzavretia a bola informovaná, že žiadateľ 
                                               
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach 

v potravinách (Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 16).

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 z 27. januára 1997 o nových potravinách a nových 

prídavných látkach (Ú. v. EÚ L 43. 14.2.1997, s. 1).

3 Rozhodnutie Komisie z 22. februára 2000 o zamietnutí žiadosti o vydanie povolenia na uvedenie „Stevia 

rebaudiana Bertoni: rastliny a sušené listy“ na trh ako novej potraviny alebo novej prídavnej látky v súlade 

s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (Ú. v. EÚ L 61, 8.3.2000, s. 14).

4 Predchodca Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA).
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požiadal nemecký orgán (BVL) o dočasné pozastavenie hodnotenia. Žiadny ďalší 
prevádzkovateľ potravinárskeho podniku nepožiadal o umiestnenie rastliny Stevia rebaudiana
Bertoni ako potraviny na trhu EÚ.


