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Europa-Parlamentets beslutning om udkast til Kommissionens forordning om 
henholdsvis godkendelse og afvisning af visse sundhedsanprisninger af fødevarer, der 
henviser til børns udvikling og sundhed

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. 
december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer, 

– der henviser til udkastet til Kommissionens forordning om henholdsvis godkendelse og 
afvisning af visse sundhedsanprisninger af fødevarer, der henviser til børns udvikling og 
sundhed,

– der henviser til artikel 5a, stk. 3, litra b), i Rådets afgørelse af 28. juni 1999 om 
fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der 
tillægges Kommissionen1,

– der henviser til forretningsordenens artikel 88, stk. 2 og stk. 4, litra b),

A. der henviser til, at anprisninger, der henviser til børns udvikling og sundhed i forbindelse 
med mærkning af fødevarer, kan godkendes i overensstemmelse med proceduren i artikel 
15, 16, 17 og 19 i forordning (EF) nr. 1924/2006, forudsat at de opfylder de krav, der 
bl.a. er fastsat i artikel 3, 5 og 6 i nævnte forordning, 

B. der henviser til, at fødevarer, der markedsføres med anprisninger, som forklaret i 
betragtning 10 i forordning (EF) nr. 1924/2006, af forbrugerne kan opfattes som 
ernæringsmæssigt, fysiologisk eller på anden måde sundhedsmæssigt fordelagtige i 
forhold til andre produkter, hvor der ikke er tilsat sådanne næringsstoffer og andre stoffer, 
og dette kan tilskynde forbrugerne til at foretage valg, der direkte påvirker deres samlede 
indtag af enkeltnæringsstoffer eller andre stoffer på en måde, der er i modstrid med den 
videnskabelige rådgivning,

C. der henviser til, at det af betragtning 14 i forordning (EF) nr. 1924/2006 fremgår, at det 
må sikres, at den gavnlige ernæringsmæssige eller fysiologiske virkning af de stoffer, der 
er omfattet af en anprisning, er dokumenteret; der henviser til, at det af betragtning 17 i 
samme forordning ligeledes fremgår, at anprisninger bør dokumenteres videnskabeligt 
under hensyntagen til alle tilgængelige videnskabelige oplysninger og med afvejning af 
den samlede evidens,

D. der henviser til, at betragtning 23 i forordning (EF) nr. 1924/2006 gør det klart, at 
sundhedsanprisninger kun bør godkendes til anvendelse i Fællesskabet, når der er 
gennemført en videnskabelig vurdering af den højest mulige standard,
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E. der henviser til, at kravene i bl.a. artikel 3, 5 og 6 i forordning (EF) nr. 1924/2006 er 
pålagt til fremme af disse mål; der henviser til, at den procedure, der bl.a. er fastlagt i 
artikel 17 i forordning (EF) nr. 1924/2006, har til formål at sikre, at de eksisterende krav 
er opfyldt, 

F. der henviser til, at punkt (a) i artikel 3 i forordning (EF) nr. 1924/2006 foreskriver, at 
ernærings- og sundhedsanprisninger ikke må være vildledende,

G. der henviser til, at artikel 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006 foreskriver, at det næringsstof 
eller andet stof, anprisningen vedrører, skal have en gavnlig ernæringsmæssig eller 
fysiologisk virkning, som er dokumenteret med almindeligt anerkendt videnskabelig 
evidens; der henviser til, at artikel 5 i samme forordning foreskriver, at ernærings- og 
sundhedsanprisninger skal være baseret på og dokumenteret ved almindeligt anerkendte 
videnskabelige data,

H. der henviser til, at Kommissionen i medfør af artikel 17, stk. 1, når den træffer afgørelse 
om en anprisning i EU's liste over tilladte sundhedsanprisninger, skal tage hensyn til Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets (EFSA) udtalelse, relevante bestemmelser i 
EU-retten og andre faktorer af relevans for den pågældende sag, 

I. der henviser til, at udkastet til Kommissionens forordning om henholdsvis godkendelse 
og afvisning af visse sundhedsanprisninger af fødevarer, der henviser til børns udvikling 
og sundhed, fastsætter de sundhedsanprisninger, der er fastsat i bilag I, som skal tilføjes 
EU's liste over tilladte sundhedsanprisninger, der er vedføjet forordning (EF) nr. 
1924/2006 som bilag,

J. der henviser til, at sundhedsanprisningen "indtagelse af docosahexaensyre (DHA) 
bidrager til den normale udvikling af synet hos spædbørn op til 12 måneder" er blandt de 
anprisninger, der skal tilføjes EU's liste over tilladte anprisninger i henhold til udkastet til 
Kommissionens forordning, 

K. der henviser til, at almindeligt anerkendt videnskabelig evidens viser, at DHA i 
modermælk bidrager til spædbørns synsudvikling,

L. der henviser til, at det syntetiserede DHA, der tilsættes modermælkserstatninger og andre 
fødevarer bestemt til spædbørn, imidlertid er i et andet biologisk miljø end modermælk, 
som er et artsspecifikt levende stof med coenzymer og cofaktorer, som giver fedtstofferne 
mulighed for at virke optimalt, 

M. der henviser til, at det af udtalelser fra EFSA til Kommissionen fremgår, at panelet ikke 
kunne have nået frem til den konklusion, at der er en årsagssammenhæng mellem 
indtagelsen af modermælkserstatninger og tilskudsblandinger tilsat DHA og 
synsfunktionen, uden at have taget de undersøgelser, som ansøgeren havde angivet som 
værende omfattet af ejendomsrettigheder, i betragtning1,

                                               
1 EFSA Journal (2009) 941, s. 3-14.
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N. der henviser til, at EFSA ikke fik forelagt nogen undersøgelser af virkningerne af DHA-
tilskud på synsfunktionen fra seksmånedersalderen hos spædbørn, der fra fødslen havde 
fået modermælkserstatning uden tilsat DHA1,

O. der henviser til, at den systematiske gennemgang af dokumentationen vedrørende DHA 
og den neurologiske udvikling hos spædbørn, som blev offentliggjort af Cochrane 
Library i 20082, påviste, at det ikke havde nogen dokumenteret virkning på syn, kognition 
eller fysisk vækst at give spædbørn, der var født til tiden, modermælkserstatning beriget 
med DHA og andre lignende langkædede fedtsyrer,

P. der henviser til, at den rapport, der blev offentliggjort i British Medical Journal af Kathy 
Kennedy et al i juni 20103, konkluderede, at piger, der havde have fået DHA-beriget 
modermælkserstatning, i gennemsnit var tykkere og havde højere blodtryk ti år senere,

Q. der henviser til, at der er behov for mere forskning i de mulige konsekvenser, både 
gavnlige og skadelige, af DHA-tilskud, før brugen af DHA i tilskudsblandinger og 
overgangskost til spædbørn kan anprises som gavnlig,

R. der henviser til, at sundhedsanprisningen af DHA og synsudvikling som omhandlet i 
udkastet til Kommissionens forordning derfor kan være vildledende og således i strid 
med artikel 3, punkt (a) i forordning (EF) nr. 1924/2006 i lyset af de opstillede mål i 
betragtning 10 i samme forordning,   

S. der henviser til, at der ikke er en klar videnskabelig konsensus om effekten af 
DHA-beriget modermælkserstatning på spædbørn, hvilket er i modstrid med kravene i 
artikel 5 og 6 i forordning (EF) nr. 1924/2006 i lyset af de mål, der er fastsat i betragtning 
10, 14, 17 og 23 i nævnte forordning,

1. mener, at udkastet til Kommissionens forordning om henholdsvis godkendelse og 
afvisning af visse sundhedsanprisninger af fødevarer, der henviser til børns udvikling og 
sundhed, ikke er foreneligt med formålet med og indholdet af forordning (EF) nr. 
1924/2006;

2. modsætter sig vedtagelsen af udkast til Kommissionens forordning;

3. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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