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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 
РЕЗОЛЮЦИЯ
внесено съгласно член 88, параграф 2 от Правилника на дейността

от Glenis Willmott, Daciana Sarbu, Nessa Childers и Karin Kadenbach

относно проекта на регламент на Комисията за разрешаване и отхвърляне 

на определени здравни претенции за храните, които се отнасят до 

развитието и здравето на децата;

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните
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Резолюция на Европейския парламент относно проекта на регламент на 
Комисията за разрешаване и отхвърляне на определени здравни претенции за 
храните, които се отнасят до развитието и здравето на децата;

Европейският парламент,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на 

Съвета от 20 декември 2006 г. относно хранителни и здравни претенции за храните, 

– като взе предвид проекта на регламент на Комисията за разрешаване и отхвърляне 

на определени здравни претенции за храните, които се отнасят до развитието и 

здравето на децата;

– като взе предвид член 5а, параграф 3, буква б) от Решение 1999/468/ЕО на Съвета 

от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на 

изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията1,

–  като взе предвид член 88, параграф 2 и параграф 4, буква б) от Правилника за 

дейността,

A. като има предвид, че претенции при етикетирането на храните, които се отнасят 

до развитието и здравето на децата, могат да бъдат разрешени по реда на 

процедурата, посочена в членове 15, 16, 17 и 19 от Регламент (ЕО) №1924/2006, 

при условие, че са изпълнени изискванията, посочени, наред с другото, в 

членове 3, 5 и 6 от този регламент, 

Б. като има предвид, както е разяснено в съображение 10 от Регламент (ЕО) № 

1924/2006, че храни, рекламирани с претенции, могат да бъдат възприети от 

потребителите като предоставящи хранителни, физиологични или други здравни 

предимства пред сходни или други продукти, в които такива хранителни 

вещества или други субстанции не са добавени, както и че това може да насърчи 

потребителите да направят избор, който пряко се отразява на общия им прием на 

                                               
1 ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр.23.
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отделни хранителни вещества или други субстанции, по начин, който ще бъде в 

противоречие с научните препоръки,

В. като има предвид, че в съображение 14 от Регламент (ЕО) №1924/2006 се 

посочва, че е необходимо да се гарантира, че веществата, за които са налице 

претенции, са с доказан благотворен хранителен или физиологичен ефект; като 

има предвид, че съображение 17 от този регламент съответно посочва, че 

претенциите следва да са научно обосновани като се взема предвид цялата 

научна информация и като се претеглят доказателствата, 

Г. като има предвид, че в съображение 23 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 ясно се 

посочва, че използването на здравни претенции следва да бъде разрешено в 

Общността едва след научна оценка на възможно най-високо равнище, 

Д. като има предвид, че изискванията, посочени наред с другото в членове 3, 5 и 6 

от Регламент (ЕО) № 1924/2006, са наложени вследствие на тези цели; като има 

предвид, че процедурата, посочена наред с другото в член 17 от Регламент (ЕО) 

№ 1924/2006, е предназначена да гарантира, че изискванията в този случай са 

изпълнени, 

Д. като има предвид, че в член 3, буква а) от Регламент (ЕО) №1924/2006 се 

посочва, че хранителните и здравните претенции не трябва да бъдат 

заблуждаващи,

Е. като има предвид, че член 5 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 предвижда, че 

хранителни вещества или други субстанции, по отношение на които има 

претенции, трябва да са с доказан благоприятен хранителен или физиологичен 

ефект, както е установено с общоприето научно доказателство; като има 

предвид, че член 6 от този регламент разпорежда, че хранителните и здравните 

претенции следва да се основават на и да са обосновани от общоприето научно 

доказателство,

Ж. като има предвид, че в член 17, параграф 1 се изисква Комисията, когато решава 

за възможното включване на претенции в списъка на Съюза с разрешени 

здравни претенции, да вземе предвид становището на Европейския орган за 
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безопасност на храните, всички релевантни разпоредби на правото на Съюза и 

други легитимни фактори, свързани с разглеждания въпрос, 

З. като има предвид, че проектът на регламент на Комисията за разрешаване и 

отхвърляне на определени здравни претенции за храните, които се отнасят до 

развитието и здравето на децата предвижда здравните претенции, посочени в 

приложение I към него, да бъдат включени в списъка на Съюза с разрешени 

здравни претенции, приложен към Регламент (ЕО) №1924/2006,

И. като има предвид, че здравната претенция „приемът на докозахексаенова 

киселина (DHA) допринася за нормалното развитие на зрителните функции на 

кърмачетата до дванайсетмесечна възраст” е част от претенциите, които 

съгласно проекта на регламент на Комисията ще бъдат добавени в списъка на 

Съюза с разрешени здравни претенции, 

Й. като има предвид, че общоприето научно доказателство сочи, че DHA в 

майчината кърма допринася за развитието на зрението на кърмачетата,

К. като има предвид обаче, че синтезираната DHA, добавена в мляко за кърмачета и 

други продукти, предназначени за кърмачета, се намира в биологична среда, 

различна от майчината кърма, която е жива и специфична за човешкия род 

субстанция с коензими и кофактори, които позволяват оптималното 

функциониране на мазнините, 

Л. като има предвид, че в становищата на Европейския орган за безопасност на 

храните до Комисията се заявява, че комисията не би могла да стигне до 

заключението, че е налице причинно-следствена връзка между приема на 

кърмачески и преходни храни, обогатени с DHA, и зрителните функции, без да 

се разгледат проучванията, заявени от заявителя в качеството му на собственик2,

М. като има предвид, че на Европейския орган за безопасност на храните не бяха 

предоставени проучвания, разглеждащи ефектите от обогатяването с DHA върху 

зрителните функции на кърмачетата след навършването на шестмесечна възраст, 

                                               
2 The EFSA Journal (2009 г.) 941, стр. 3-14.
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които, считано от момента на раждане, са получавали продукти, необогатени с 

DHA3,

Н. като има предвид, че систематичното преразглеждане на доказателствата 

относно DHA и неврологичното развитие на кърмачетата, публикувано от 

Cochrane Library през 2008 г.4 показва, че захранването на кърмачета до 

едногодишна възраст с мляко за кърмачета, обогатено с DHA и други сходни 

мастни киселини с дълга верига, няма доказана полза по отношение на зрението, 

когнитивните функции или физическия растеж,

О. като има предвид, че доклада, публикуван в British Medical Journal от Kathy 

Kennedy и екип през м. юни 2010 г.5, показва, че десет години, след като са били 

захранвани с мляко за кърмачета, обогатено с DHA, момичетата са с по-високо 

тегло и по-високо кръвно налягане от средните стойности,

П. като има предвид нуждата от повече изследвания относно възможните 

положителни и отрицателни ефекти от добавянето на DHA преди нейното 

използване в млякото и храните за кърмачета да може да бъде обявено за 

полезно,

Р. като има предвид, че здравната претенция относно DHA и развитието на 

зрението, посочена в проекта на регламент на Комисията, би могла следователно 

да бъде подвеждаща и поради тази причина в противоречие с член 3, буква а) от 

Регламент (ЕО) № 1924/2006 в светлината на целите, посочени в съображение 10 

от този регламент    

С. като има предвид, че не е налице ясен научен консенсус относно ефекта върху 

кърмачетата на обогатеното с DHA мляко за кърмачета, което противоречи на 

изискванията, посочени в членове 5 и 6 от Регламент (ЕО) №1924/2006 в 

светлината на целите, посочени в съображения 10, 14, 17 и 23 от този регламент,

                                               
3 The EFSA Journal (2009 г.) 941, стр. 11-14.
4 Simmer K, Patole S, Rao S,. ‘Longchain polyunsaturated fatty acid supplementation in infants born at term’, 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 1. 
5 Kathy Kennedy, Sarah Ross, Elizabeth B Isaacs, et al., ‘The 10-year follow-up of a randomised trial of long-
chain polyunsaturated fatty acid supplementation in preterm infants: effects on growth and blood pressure’, Arch 
Dis Child 2010 95: 588-595, първоначално публикувано на 1 юни 2010 г..
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1. счита, че проектът на регламент на Комисията за разрешаване и отхвърляне на 

определени здравни претенции за храните, които се отнасят до развитието и 

здравето на децата не е съвместим с целта и съдържанието на Регламент (ЕО) 

№1924/2006;

2. противопоставя се на приемането на проекта на регламент на Комисията;

3. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на 

държавите-членки.


