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Usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Komise o schválení a zamítnutí 
schválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, která se týkají vývoje 
a zdraví dětí

Evropský parlament,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 
20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin, 

– s ohledem na návrh nařízení Komise o schválení a zamítnutí schválení určitých 
zdravotních tvrzení při označování potravin, která se týkají vývoje a zdraví dětí,

– s ohledem na čl. 5a odst. 3 písm. b) rozhodnutí Rady ze dne 28. června 1999 o postupech 
pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi1,

– s ohledem na čl. 88 odst. 2 a odst. 4 písm. b) jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že tvrzení při označování potravin, která se týkají vývoje a zdraví dětí, 
mohou být schvalována postupem uvedeným v článcích 15, 16, 17 a 19 nařízení (ES) 
č. 1924/2006, pokud splňují požadavky stanovené mimo jiné v článcích 3, 5 a 6 
uvedeného nařízení, 

B. vzhledem k tomu, že v bodě odůvodnění 10 nařízení (ES) č. 1924/2006 je uvedeno, že 
potraviny, které jsou propagovány pomocí těchto tvrzení, mohou spotřebitelé vnímat jako 
produkty, které jsou ve srovnání s podobnými nebo jinými produkty, do nichž se tyto 
živiny a jiné látky nepřidávají, z výživového, fyziologického nebo jiného zdravotního 
hlediska hodnotnější, a to by mohlo spotřebitele vést k rozhodnutím, která přímo ovlivní 
jejich celkový příjem jednotlivých živin nebo jiných látek způsobem, který by byl 
v rozporu s vědeckými podklady,

C. vzhledem k tomu, že podle bodu odůvodnění 14 nařízení (ES) č. 1924/2006 je nutno 
zajistit, aby u látek, které jsou předmětem tvrzení, bylo prokázáno, že mají příznivý 
výživový nebo fyziologický účinek; vzhledem k tomu, že v bodě odůvodnění 17 
uvedeného nařízení se v tomto ohledu uvádí, že tvrzení by měla být vědecky zdůvodněna 
s přihlédnutím ke všem dostupným vědeckým údajům a po zvážení důkazů,

D. vzhledem k tomu, že v bodě odůvodnění 23 nařízení (ES) č. 1924/2006 se jednoznačně 
stanoví, že použití zdravotních tvrzení by mělo být ve Společenství schváleno až po 
provedení vědeckého hodnocení na nejvyšší možné úrovni,

E. vzhledem k tomu, že k dosažení těchto cílů přispívají požadavky stanovené mimo jiné 
v článcích 3, 5 a 6 nařízení (ES) č. 1924/2006; vzhledem k tomu, že postup uvedený 
mimo jiné v článku 17 nařízení (ES) č. 1924/2006 má zajistit, aby byly příslušné 
požadavky naplňovány, 

                                               
1 Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
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F. vzhledem k tomu, že podle čl. 3 druhého odstavce písm. a) nesmějí být výživová 
a zdravotní tvrzení klamavá,

G. vzhledem k tomu, že v článku 5 nařízení (ES) č. 1924/2006 se uvádí, že musí být na 
základě všeobecně uznávaných vědeckých poznatků prokázáno, že živina nebo jiná látka, 
k níž se tvrzení vztahuje, má příznivý výživový nebo fyziologický účinek; vzhledem 
k tomu, že článek 6 uvedeného nařízení stanoví, že výživová a zdravotní tvrzení musí být 
založena na všeobecně uznávaných vědeckých poznatcích a jejich prostřednictvím 
zdůvodněna,

H. vzhledem k tomu, že čl. 17 odst. 1 ukládá Komisi povinnost, aby při rozhodování 
o případném doplnění určitého tvrzení do unijního seznamu schválených zdravotních 
tvrzení zohlednila stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), 
veškeré příslušné právní předpisy Unie a další opodstatněné faktory důležité z hlediska 
posuzované záležitosti, 

I. vzhledem k tomu, že v návrhu nařízení Komise o schválení a zamítnutí schválení určitých 
zdravotních tvrzení při označování potravin, která se týkají vývoje a zdraví dětí, je 
stanoveno, že zdravotní tvrzení uvedená v příloze I uvedeného nařízení budou doplněna 
do unijního seznamu schválených zdravotních tvrzení, který tvoří přílohu nařízení (ES) 
č. 1924/2006,

J. vzhledem k tomu, že mezi zdravotní tvrzení, jež mají být podle návrhu nařízení Komise 
doplněna do unijního seznamu schválených tvrzení, patří i tvrzení, že „příjem kyseliny 
dokosahexaenové (DHA) přispívá k normálnímu vývoji zraku kojenců do 12 měsíců 
věku“, 

K. vzhledem k tomu, že z všeobecně uznávaných vědeckých poznatků vyplývá, že DHA 
v mateřském mléce skutečně přispívá k vývoji zraku kojenců,

L. vzhledem k tomu, že syntetická DHA přidaná do mléčné kojenecké výživy a dalších 
potravin určených kojencům však působí v jiném biologickém prostředí, než je mateřské 
mléko, jež je druhově specifickou, živou látkou obsahující koenzymy a další faktory, 
které umožňují optimální účinek tuků, 

M. vzhledem k tomu, že ve svých stanoviscích předložených Komisi Evropský úřad pro 
bezpečnost potravin uvádí, že by nemohl dospět k závěru, že mezi příjmem počáteční 
a pokračovací výživy obohacené o DHA a vývojem zraku existuje příčinný vztah, 
nevyužil-li by studie, které žadatel prohlásil za své vlastnictví1, 

N. vzhledem k tomu, že Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin nebyly předloženy 
žádné studie, ve kterých by byly zkoumány účinky obohacování potravin kyselinou 
dokosahexaenovou na vývoj zraku kojenců od šesti měsíců věku, kterým byla od 
narození podávána neobohacená výživa2,

                                               
1 EFSA Journal (2009) 941, 3–14.
2 EFSA Journal (2009) 941, 11–14.
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O. vzhledem k tomu, že při systematickém přezkumu poznatků o DHA a neurologickém 
vývoji kojenců zveřejněném v databázi Cochrane Library v roce 20081 bylo zjištěno, že 
podávání mléčné výživy obohacené o DHA a podobné mastné kyseliny s dlouhým 
řetězcem kojencům narozeným v termínu nemá žádný prokázaný příznivý účinek na 
vývoj zraku nebo kognitivních funkcí či na fyzický růst, 

P. vzhledem k tomu, že ve zprávě, kterou zveřejnila v červnu 2010 v časopise British 
Medical Journal Kathy Kennedyová a kol.2, se uvádí, že po deseti letech byly u děvčat, 
jimž byla podávána výživa obohacená o DHA, zjištěny v průměru vyšší váha a vyšší 
krevní tlak,

Q. vzhledem k tomu, že aby bylo možné potvrdit přínos používání DHA v pokračovací 
výživě a potravinách pro kojence, je nutné provést další výzkum možných příznivých 
i nepříznivých účinků obohacování výživy touto kyselinou,

R. vzhledem k tomu, že zdravotní tvrzení o DHA a vývoji zraku uvedené v návrhu nařízení 
Komise by proto mohlo být klamavé, a tedy v rozporu s čl. 3 druhým odstavcem písm. a) 
nařízení (ES) č. 1924/2006 s ohledem na cíle stanovené v bodě odůvodnění 10 uvedeného 
nařízení, 

S. vzhledem k tomu, že ohledně účinků výživy obohacené o DHA na kojence nepanuje ve 
vědeckých kruzích jednoznačná shoda, což je v rozporu s požadavky uvedenými 
v článcích 5 a 6 nařízení (ES) č. 1924/2006 s ohledem na cíle stanovené v bodech 
odůvodnění 10, 14, 17 a 23 uvedeného nařízení, 

1. domnívá se, že návrh nařízení Komise o schválení a zamítnutí schválení určitých 
zdravotních tvrzení při označování potravin, která se týkají vývoje a zdraví dětí, není 
v souladu s cílem a obsahem nařízení (ES) č. 1924/2006;

2. staví se proti přijetí návrhu nařízení Komise;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům 
členských států.

                                               
1 Simmer K, Patole S, Rao S,. ‘Longchain polyunsaturated fatty acid supplementation in infants born at term’ 
(„Obohacování výživy kojenců narozených v termínu polynenasycenými mastnými kyselinami s dlouhým 
řetězcem“), Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, vydání 1. 
2 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’ 
(„Vyhodnocení randomizované studie obohacování výživy kojenců narozených před termínem o polynenasycené 
mastné kyseliny s dlouhým řetězcem po 10 letech: účinky na růst a krevní tlak“), Arch Dis Child 2010 95: 588–
595, původně zveřejněno online 1. června 2010.


