Sladidlo glykozidy steviolu

Podľa nariadenia 1131/2011 je Stevia rebaudiana Bertonia povolená len ako prídavná
látka, sladidlo, pod názvom a označením E 960 glykozidy steviolu do potravín uvedených
v danom nariadení, prípadne vo forme stolového sladidla. Európsky úrad pre bezpečnosť
potravín stanovil prijateľný denný príjem pre glykozidy steviolu, vyjadrený ako ekvivalenty
steviolu, na 4 mg/kg telesnej hmotnosti na deň. Uvedená hodnota predstavuje maximálny
bezpečný príjem glykozidov steviolu, pochádzajúcich z konzumácie všetkých potravín
obsahujúcich glykozidy steviolu za deň.
Na základe uvedeného, sú v nariadení 1131/2011 stanovené najvyššie prípustné
množstvá glykozidov steviolu vo vybraných druhoch potravín na kilogram, prípadne liter ich
hmotnosti.
To znamená, že rozhodnutie Komisie č. 2000/196/ES z 22. februára 2000, ktorým sa
odmieta uvedenie na trh Stevia rebaudiana Bertoni: rastlín a sušených listov ako potraviny
alebo novej zložky potravín v zmysle nariadenia (ES) č. 258/97 Európskeho parlamentu
a Rady o nových potravinách a nových zložkách potravín, podľa ktorého nesmú byť rastliny
a sušené listy Stevia rebaudiana Bertoni uvedené na trh Európskeho spoločenstva ako
potravina alebo zložka, zostáva s výnimkou použitia gykozidov steviolu ako sladidla
v platnosti.
Zároveň dopĺňame, že sladidlo E 960 musí vyhovovať požiadavkám špecifikácie
uvedenej v nariadení Komisie (EÚ) č. 231/2012 z 9. marca 2012, ktorým sa ustanovujú
špecifikácie prídavných látok uvedených v prílohách II a III k nariadeniu Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008.
V prípade stolových sladidiel, tieto sa musia náležite označiť podľa požiadaviek
článku 23 nariadenia EP a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných
látkach v potravinách .
Podľa nariadenia 1333/2008, výrobcovia stolových sladidiel vhodným spôsobom
sprístupnia potrebné informácie, aby spotrebitelia mohli výrobky bezpečne používať.
V súčasnosti neexistujú žiadne zdravotné tvrdenia, týkajúce sa sladidla E 960
glykozidy steviolu, ktoré by boli legislatívne povolené, resp. by sa na ich použitie vzťahovalo
prechodné obdobie, takže sa v ich označovaní, prezentácii a reklame nesmú žiadne uvádzať.

Zákon 152/1995 Z.z. o potravinách
§ 28 ods. 2c)
Orgán úradnej kontroly potravín uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi
pokutu od 100 Eur do 100 000 Eur, ak v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými
predpismi, vyrába alebo umiestňuje na trh potraviny, na ktorých výrobu boli použité
nepovolené zložky alebo zakázané zložky okrem prídavných látok, aróm a technologických
pomocných látok

