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Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos reglamento dėl leidimo vartoti ir 
nesutikimo leisti vartoti tam tikrus teiginius apie maisto produktų sveikumą – susirgimo 
rizikos mažinimą ir vaikų vystymąsi bei sveikatą projekto

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 

Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą, 

– atsižvelgdamas į Komisijos reglamento dėl leidimo vartoti ir nesutikimo leisti vartoti tam 

tikrus teiginius apie maisto produktų sveikumą – susirgimo rizikos mažinimą ir vaikų 

vystymąsi bei sveikatą projektą,

– atsižvelgdamas į 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo, nustatančio Komisijos 

naudojimosi jai suteiktais vykdomaisiais įgaliojimais tvarką, 5a straipsnio 3 dalies b 

punktą1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnio 2 dalį ir 4 dalies b punktą,

A. kadangi teiginiai apie vaikų vystymąsi bei sveikatą ženklinant maisto pakuotes gali 

būti leidžiami pagal procedūrą, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 15, 16, 17 ir 

19 straipsniuose, jeigu šie teiginiai atitinka reikalavimus, nustatytus, inter alia,

minėtojo reglamento 3, 5 ir 6 straipsniuose, 

B. kadangi, Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 10 konstatuojamojoje dalyje teigiama, kad 

maisto produktus, kurių reklamoje yra teiginių, vartotojai gali palaikyti produktais, 

turinčiais mitybinių, fiziologinių ar kitų sveikatai naudingų privalumų palyginti su 

panašiais arba kitais produktais, kurie nėra papildyti tokiomis maistinėmis 

medžiagomis ir kitomis medžiagomis. Tai gali paskatinti vartotojus priimti 

sprendimus, tiesiogiai lemiančius tokį pavienių maistinių ar kitų medžiagų bendrą 

suvartojamą kiekį, kuris neatitiktų mokslininkų rekomenduojamo kiekio,

                                               
1 OL L 184, 1999 7 17, p. 23.
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C. kadangi Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 14 konstatuojamojoje dalyje teigiama, jog 

Būtina užtikrinti, kad medžiagų, apie kurias pateikiamas teiginys, naudingas mitybinis 

ar fiziologinis poveikis būtų įrodytas;  kadangi Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 17 

konstatuojamojoje dalyje atitinkamai teigiama, kad tokie teiginiai turėtų būti 

moksliškai pagrįsti, atsižvelgiant į turimų mokslinių duomenų visumą ir suteikiant

reikšmę įrodymams,

D. kadangi Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 23 konstatuojamojoje dalyje paaiškinama, 

jog vartoti teiginius apie sveikatingumą turėtų būti leidžiama tik atlikus aukščiausio 

įmanomo lygio mokslinį įvertinimą,

E. kadangi Reglamento (EB) Nr. 1924/2006, inter alia, 3, 5 ir 6 straipsnių reikalavimai 

nustatyti siekiant šių tikslų; kadangi Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 ir 17 straipsnyje 

nustatyta procedūra parengta siekiant užtikrinti, kad bus laikomasi šių reikalavimų, 

F. kadangi Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 3 straipsnio a punkte reikalaujama, kad 

teiginiai apie maistingumą ir sveikatingumą neturi būti klaidinantys,

G. kadangi Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 5 straipsnyje nustatyta, kad maistingosios ar 

kitos medžiagos, apie kurią pateikiamas teiginys, turi turėti naudingą maistinį arba 

fiziologinį poveikį, įrodytą visuotinai pripažintais moksliniais duomenimis; kadangi 

šio reglamento 6 straipsnyje nustatyta, kad teiginiai apie maistingumą ir 

sveikatingumą pagrindžiami ir įrodomi visuotinai pripažintais moksliniais įrodymais,

H. kadangi pagal 17 straipsnio 1 dalį reikalaujama, kad Komisija, priimdama sprendimą 

dėl teiginių įtraukimo į Sąjungos leistinų teiginių apie sveikatingumą sąrašą, 

atsižvelgtų į Europos maisto saugos tarnybos (EMST) nuomonę, į visas susijusias 

Sąjungos teisės aktų nuostatas ir į kitus su svarstomu atveju susijusius teisėtus 

veiksnius, 

I. kadangi Komisijos reglamento dėl leidimo vartoti ir nesutikimo leisti vartoti tam tikrus 

teiginius apie maisto produktų sveikumą – susirgimo rizikos mažinimą ir vaikų 

vystymąsi bei sveikatą projekto I priede nurodyti teiginiai įtraukiami į Sąjungos 

leistinų teiginių apie sveikatingumą sąrašą, pridedamą prie Reglamento (EB) Nr. 

1924/2006,
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J. kadangi teiginys apie sveikatingumą, kad dokozaheksaeno rūgšties (DHR) vartojimas 

padeda vystytis kūdikių iki 12 mėnesių amžiaus regėjimui yra vienas iš teiginių, kurie 

pagal Komisijos reglamento projektą turi būti įtraukti į Sąjungos leistinų teiginių apie 

sveikatingumą sąrašą,  

K. kadangi visuotinai pripažintais moksliniais duomenimis įrodyta, kad motinos piene 

esanti DHR padeda vytytis kūdikių regėjimui,

L. tačiau kadangi sintetinė DHR, dedama į pieno mišinius kūdikiams ir į kitą maistą 

kūdikiams, patenka į kitą biologinę aplinką nei motinos pieno aplinka, kuri yra gyva 

medžiaga, turinti rūšies požymius ir kurioje yra kofermentų ir kofaktorių, sudarančių 

galimybes puikiai veikti riebalams, 

M. kadangi EMST Komisijai pateiktoje nuomonėje teigiama, kad negalima daryti išvados, 

jog yra priežastinis ryšys tarp kūdikių ir vyresnių vaikų vartojamų DHR papildytų 

pieno mišinių ir regėjimo funkcijos, jeigu nebus neišnagrinėti moksliniai tyrimai, 

kuriais remiasi pareiškėjas, kuris yra ir savininkas1,

N. kadangi EMST nebuvo pateikta jokių mokslinių tyrimų apie DHR papildytų maisto 

produktų poveikį regėjimo funkcijai vaikų nuo šešių mėnesių amžiaus, kurie nuo 

gimimo gauna nepapildytus pieno mišinius kūdikiams2,

O. kadangi sisteminę duomenų, susijusių su DHR ir neurologiniu kūdikių vystymuisi, 

apžvalgą 2008 m. išleidusi Cochrane Library (Cochrano biblioteka)3 daro išvadas, kad 

maitinant kūdikius DHR ir kitomis panašiomis ilgagrandinėmis riebalų rūgštimis 

papildytu pienu nauda regėjimui, pažinimui ar fiziniam augimui neįrodyta,

P. kadangi 2010 m. birželio mėn. British Medical Journal publikuotame Kathy Kennedy 

tyrime4 įrodyta, kad DHR papildytu pieno mišiniu kūdikiams maitintos mergaitės 

buvo vidutiniškai apkūnesnės ir jų kraujospūdis buvo aukštesnis,

                                               
1 EMST leidinys (2009) 941, 3-14.
2 EMST leidinys (2009) 941, 11-14.
3 Simmer K, Patole S, Rao S,. ‘Longchain polyunsaturated fatty acid supplementation in infants born at term’, 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 1.
4 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 
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Q. kadangi prieš pradedant DHR naudoti pieno mišiniuose ir maiste kūdikiams ir prieš 

leidžiant teigti, kad ši rūgštis naudinga, reikia atlikti nuodugnesnius mokslinius 

tyrimus, kokį poveikį (ir teigiamą, ir neigiamą) gali DHR daryti,

R. kadangi Komisijos reglamente nurodytas teiginys apie sveikatingumą dėl DHR 

vartojimo ir regėjimo vystymosi gali būti klaidinantis, taigi atsižvelgiant į Reglamento 

(EB) Nr. 1924/2006 10 konstatuojamojoje dalyje nurodytus tikslus prieštarauja šio 

reglamento 3 straipsnio a punktui;   

S. kadangi nėra vieningų mokslinių duomenų apie DHR papildytų pieno mišinių 

kūdikiams poveikį, tai atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 10, 14, 17 ir 23 

konstatuojamosiose dalyse nurodytus tikslus prieštarauja 5 ir 6 straipsniuose 

išdėstytiems reikalavimams,

1. mano, kad Komisijos reglamento dėl leidimo vartoti ir nesutikimo leisti vartoti tam 

tikrus teiginius apie maisto produktų sveikumą – susirgimo rizikos mažinimą ir vaikų 

vystymąsi bei sveikatą projektas nesuderinamas su Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 

tikslu ir turiniu;

2. nepritaria Komisijos reglamento projekto patvirtinimui;

3. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių 

vyriausybėms ir parlamentams.

                                                                                                                                                  
Dis Child 2010 95: 588-595 psl. Pirmą kartą publikuota internete 2010 M. birželio 1 d.


