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az eljárási szabályzat 88. cikkének (2) bekezdése alapján

Glenis Willmott, Daciana Sarbu, Nessa Childers és Karin Kadenbach

az élelmiszerekkel kapcsolatos, a gyermekek fejlődéséről és egészségéről 
szóló, egészségre vonatkozó egyes állítások engedélyezéséről, illetve 
engedélyezésének elutasításáról szóló bizottsági rendelettervezetről,
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
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Az Európai Parlament határozata az élelmiszerekkel kapcsolatos, a gyermekek 
fejlődéséről és egészségéről szóló, egészségre vonatkozó egyes állítások engedélyezéséről, 
illetve engedélyezésének elutasításáról szóló bizottsági rendelettervezetről,

Az Európai Parlament,

– tekintettel az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó 

állításokról szóló, 2006. december 20-i 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendeletre, 

– tekintettel az élelmiszerekkel kapcsolatos, a gyermekek fejlődéséről és egészségéről 

szóló, egészségre vonatkozó egyes állítások engedélyezéséről, illetve engedélyezésének 

elutasításáról szóló bizottsági rendelet tervezetére,

– tekintettel a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó 

eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat1 5a. 

cikke (3) bekezdésének b) pontjára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 88. cikkének (2) bekezdésére és (4) bekezdése b) pontjára,

A. mivel a gyermekek fejlődéséről és egészségéről szóló, az élelmiszerek címkéin 

feltüntetett állítások engedélyezése az 1924/2006/EK rendelet 15., 16., 17. és 19. 

cikkében megállapított eljárásoknak megfelelően történhet, feltéve, hogy megfelelnek 

az egyebek között az e rendelet 3., 5. és 6. cikkében foglalt követelményeknek, 

B. mivel az 1924/2006/EK rendelet (10) preambulumkezdése kifejti, hogy az ilyen 

állításokkal reklámozott élelmiszerekről a fogyasztók azt gondolhatják, hogy 

táplálkozási, élettani vagy más egészségügyi szempontból előnyösebb 

tulajdonságokkal bírnak a hasonló vagy egyéb olyan termékekhez képest, amelyekhez 

nem adtak hozzá ilyen tápanyagokat vagy egyéb anyagokat, és ez arra ösztönözheti a 

fogyasztókat, hogy olyan döntéseket hozzanak, amelyek közvetlenül befolyásolják 

egyes tápanyagok és egyéb anyagok bevitelét a szervezetükbe a tudományos 

javaslattal ellentétes módon,

                                               
1 HL L 184., 1999.7.17., 23. o.
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C. mivel az 1924/2006/EK rendelet (14) preambulumkezdése rámutat, hogy biztosítani 

kell azt, hogy az állítások tárgyát képező anyagok bizonyítottan jótékony táplálkozási 

vagy élettani hatással bírnak; mivel a rendelet 17. preambulumkezdése ezzel 

összefüggésben kijelenti, hogy egy állítást tudományosan igazolni kell valamennyi 

rendelkezésre álló tudományos adat figyelembevételével, és a bizonyítékok 

mérlegelésével,

D. mivel az 1924/2006/EK rendelet 23. preambulumkezdése egyértelművé teszi, hogy az 

egészségre vonatkozó állítások alkalmazásának a Közösség területén történő 

engedélyezését meg kell hogy előzze a lehető legmagasabb normáknak megfelelő 

tudományos értékelés,

E. mivel az 1924/2006/EK rendeletnek többek között a 3., 5. és 6. cikkében 

meghatározott követelményeket éppen e célok előmozdítása érdekében írták elő; mivel 

a 1924/2006/EK rendeletnek többek között a 17. cikkében előírt eljárások célja annak 

biztosítása, hogy az adott követelmények teljesüljenek, 

F. mivel az 1924/2006/EK rendelet 3. cikke előírja, hogy a tápanyag-összetételre és 

egészségre vonatkozó állítások nem lehetnek félrevezetőek,

G. mivel az 1924/2006/EK rendelet 3. cikke kiköti, hogy az állítás tárgyát képező 

tápanyagnak vagy egyéb anyagnak bizonyítottan jótékony táplálkozási vagy élettani 

hatással kell bírnia, és ezt általánosan elfogadott tudományos adatoknak kell 

igazolniuk mivel a rendelet 6. cikke előírja, hogy a tápanyag-összetételre és 

egészségre vonatkozó állításokat általánosan elfogadott tudományos bizonyítékokra 

kell alapozni és azokkal kell igazolni,

H. mivel a 17. cikk (1) bekezdése megköveteli, hogy amikor a Bizottság úgy határoz, 

hogy egy állítást esetlegesen belefoglal az egészségre vonatkozó, engedélyezett 

állítások uniós jegyzékébe, vegye figyelembe az Európai Élelmiszerbiztonsági 

Hatóság (EFSA) véleményét, az uniós jog idevágó előírásait és a szóban forgó ügy 

szempontjából lényeges egyéb indokolt tényezőket, 

I. mivel az élelmiszerekkel kapcsolatos, a gyermekek fejlődéséről és egészségéről szóló, 

egészségre vonatkozó egyes állítások engedélyezéséről, illetve engedélyezésének 
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elutasításáról szóló bizottsági rendelet tervezete az I. mellékletében meghatározott, 

egészségre vonatkozó állításoknak az egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások 

1924/2006/EK rendelethez mellékelt uniós listájához való hozzáadásáról rendelkezik,

J. mivel az az egészségre vonatkozó állítás, hogy „A dokozahexaénsav (DHA) 

fogyasztása hozzájárul a legfeljebb 12 hónapos csecsemők látásának megfelelő 

fejlődéshez.” a bizottsági rendelet tervezete szerint szerepel az engedélyezett állítások 

uniós listájához hozzáadandó állítások között, 

K. mivel általánosan elfogadott tudományos bizonyíték azt mutatja, hogy az anyatejben 

lévő DHA hozzájárul a csecsemők látásának fejlődéshez,

L. mivel azonban a tápszerekhez és a csecsemőknek szánt egyéb élelmiszerekhez adott 

szintetikus DHA eltérő biológiai környezetben van, mint az anyatej, amely 

fajspecifikus, élő anyag olyan koenzimekkel és kofaktorokkal, amelyek lehetővé 

teszik a zsírok optimális működését, 

M. mivel az EFSA által a Bizottságnak megküldött vélemények szerint a szakértői 

bizottság nem tudott volna arra a következtetésre jutni, hogy ok-okozati összefüggés 

van a a DHA-val dúsított anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek 

fogyasztása és a látási funkció között, ha nem vett volna figyelembe olyan 

tanulmányokat, amelyekre vonatkozóan a kérelmező védelmet kért,1,

N. mivel az EFSA-val nem ismertettek olyan tanulmányokat, amelyek a DHA-val történő 

dúsítás látási funkcióra gyakorolt hatását vizsgálják hat hónapos kortól kezdve olyan 

csecsemőkben, akik születésüktől kezdve a nem dúsított tápszert kapják2,

O. mivel a DHA-val és a csecsemők neurológiai fejlődésével kapcsolatos bizonyíték3

Cochrane Library által 2008-ban közzétett módszeres felülvizsgálata azt mutatta, hogy 
az időben született csecsemők DHA-val vagy egyéb hasonló hosszú láncú zsírsavakkal 
dúsított tápszerrel történő táplálása nem jár bizonyíthatóan kedvező hatással a látás, az 
értelem vagy a fizikai növekedés szempontjából,

                                               
1 Az EFSA lapja (2009) 941., 3–14. o.
2 Az EFSA lapja (2009) 941., 11–14. o.
3 Simmer K, Patole S, Rao S,. ‘Longchain polyunsaturated fatty acid supplementation in infants born at term’ 
(„Hosszú láncú, többszörösen telítetlen zsírsavval való kiegészítés időben született csecsemőknél”), Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2008, 1. kötet 
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P. mivel a British Medical Journal-ben Kathy Kennedy és mások által 2010 júniusában 

közzétett jelentés1 úgy találta, hogy tíz évvel azután, hogy DHA-val dúsított tápszerrel 

táplálták őket, a lányok átlagosan nagyobb súlyúak voltak és magasabb volt a 

vérnyomásuk,

Q. mivel jobban meg kell vizsgálni a DHA-val történő dúsítás lehetséges kedvező és 

káros hatásait, mielőtt azt lehet állítani, hogy a DHA anyatej-kiegészítő tápszerekben 

és csecsemőknek készülő élelmiszerekben való használata kedvező hatással jár,

R. mivel a DHA-val és a látás fejlődésével kapcsolatban a bizottsági rendelet 

tervezetében szereplő, egészségre vonatkozó állítás ezért félrevezető lehet és így 

ellentétben állhat az 1924/2006/EK rendelet 3. cikkének a) pontjával, az említett 

rendelet (10) preambulumbekezdésében kitűzött célok fényében;   

S. mivel nem alakult ki egyértelmű egységes tudományos álláspont a DHA-val dúsított 

tápszernek a csecsemőkre gyakorolt hatásairól, ami ellentétben áll az 1924/2006/EK 

rendelet 5. és 6. cikkében foglalt követelményekkel, figyelembe véve az említett 

rendelet (10), (14), (17) és (23) preambulumbekezdésében említett célokat,

1. úgy ítéli meg, hogy az élelmiszerekkel kapcsolatos, a gyermekek fejlődéséről és 

egészségéről szóló, egyes egészségre vonatkozó állítások engedélyezéséről, illetve 

engedélyezésének elutasításáról szóló bizottsági rendelet tervezete nem 

összeegyeztethető az 1924/2006/EK rendelet céljával és tartalmával;

2. ellenzi a bizottsági rendelet tervezetének elfogadását;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 

valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

                                               
1 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’ 
(„Hosszú láncú, többszörösen telítetlen zsírsavval való kiegészítés véletlenszerű mintájának 10 éven át történő 
nyomon követése koraszülött csecsemőknél: a növekedésre és vérnyomásra gyakorolt hatás”, Arch Dis Child 
2010 95: 588-595. o., eredetileg on-line formában jelent meg 2010. június 1-jén.


