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Uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Komisie o povolení a 
zamietnutí povolenia určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na 
vývoj a zdravie detí,

Európsky parlament,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. 
decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách, 

– so zreteľom na návrh nariadenia Komisie o povolení a zamietnutí povolenia určitých 
zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na vývoj a zdravie detí,

– so zreteľom na článok 5a ods. 3 písm. b) rozhodnutia Rady z 28. júna 1999, ktorým sa 
ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu1,

– so zreteľom na článok 88 ods. 2 a ods. 4 písm. b) rokovacieho poriadku,

A. keďže tvrdenia, ktoré odkazujú na vývoj a zdravie detí v označovaní potravín, sa môžu 
povoliť v súlade s postupom stanoveným v článkoch 15, 16, 17 a 19 nariadenia (ES) č. 
1924/2006 za predpokladu, že spĺňajú požiadavky stanovené okrem iného v článkoch 3, 5 
a 6 tohto nariadenia, 

B. keďže, ako je vysvetlené v odôvodnení 10 nariadenia (ES) č. 1924/2006, potraviny, ktoré 
sú propagované prostredníctvom tvrdení, môžu spotrebitelia vnímať ako potraviny s 
výživovými, fyziologickými alebo inými zdravotnými výhodami v porovnaní s 
podobnými alebo inými výrobkami, do ktorých sa takéto živiny a iné látky nepridávajú, 
a to môže spotrebiteľov viesť k rozhodnutiam, ktoré priamo ovplyvnia ich celkový príjem 
jednotlivých živín alebo iných látok spôsobom, ktorý by odporoval vedeckým 
odporúčaniam,

C. keďže v odôvodnení 14. nariadenia (ES) č. 1924/2006 sa uvádza, že treba zabezpečiť, aby 
sa pri látkach, o ktorých sa vydávajú tvrdenia, preukázal ich priaznivý výživový alebo 
fyziologický účinok; keďže v odôvodnení 17 tohto nariadenia sa tiež uvádza, že tvrdenie 
by malo byť vedecky odôvodnené s prihliadnutím na všetky dostupné vedecké údaje a so 
zvážením dôkazov, 

D. keďže v odôvodnení 23 nariadenia (ES) č. 1924/2006 je vysvetlené, že používanie 
zdravotných tvrdení na trhu Spoločenstva by sa malo povoliť až po uskutočnení 
vedeckého hodnotenia na najvyššej možnej úrovni,

E. keďže požiadavky stanovené okrem iného v článkoch 3, 5 a 6 nariadenia (ES) č. 
1924/2006 sa ukladajú na podporu týchto cieľov; keďže postup stanovený okrem iného 
v článku 17 nariadenia (ES) 1924/2006 je určený na to, aby sa zabezpečilo, že príslušné 
požiadavky budú splnené, 

                                               
1 Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.
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F. keďže v bode a) článku 3 nariadenia (ES) č. 1924/2006 sa uvádza, že tvrdenia o výžive 
a zdraví nesmú byť zavádzajúce,

G. keďže v článku 5 nariadenia (ES) 1924/2006 sa stanovuje, že musí byť preukázané, že 
živina alebo iná látka, na ktorú sa tvrdenie vzťahuje, má pozitívny výživový alebo 
fyziologický účinok potvrdený všeobecne uznávanými vedeckými údajmi; keďže v článku 
6 tohto nariadenia sa uvádza, že výživové a zdravotné tvrdenia sa zakladajú na všeobecne 
uznávaných vedeckých údajoch a sú nimi podložené,

H. keďže v článku 17 ods. 1 sa od Komisie vyžaduje, aby pri rozhodovaní o možnom 
zaradení tvrdenia do zoznamu povolených zdravotných tvrdení Únie zohľadnila 
stanovisko Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín a všetky relevantné ustanovenia 
právnych predpisov Únie a a ostatné legitímne faktory týkajúce sa posudzovanej 
záležitosti, 

I. keďže návrh nariadenia Komisie o povolení a zamietnutí povolenia určitých zdravotných 
tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na vývoj a zdravie detí umožňuje pridanie 
zdravotných tvrdení uvedených v jeho prílohe I do zoznamu povolených zdravotných 
tvrdení Únie, ktorý tvorí prílohu nariadenia (ES) č. 1924/2006,

J. keďže zdravotné tvrdenie, podľa ktorého „príjem kyseliny dokosahexaenovej (DHA) 
prispieva k normálnemu vývoju zraku u detí do veku 12 mesiacov“, patrí k tým tvrdeniam, 
ktoré sa majú pridať do zoznamu povolených tvrdení Únie podľa návrhu nariadenia 
Komisie, 

K. keďže podľa všeobecne prijatých vedeckých dôkazov DHA v materskom mlieku prispieva 
k vývoju zraku u dojčiat,

L. keďže však syntetická DHA, ktorá sa pridáva do dojčenského mlieka a iných potravín 
určených pre dojčatá, pôsobí v inom biologickom prostredí ako materské mlieko, ktoré je 
živou látkou špecifickou pre každý druh s koenzýmami a ďalšími faktormi, ktoré 
umožňujú optimálne pôsobenie tukov, 

M. keďže v stanoviskách, ktoré Komisii predložil Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, sa 
uvádza, že odborná komisia nemohla dospieť k záveru, že medzi príjmom dojčenskej a 
následnej dojčenskej výživy s pridanou DHA a funkciou zraku u dojčiat existuje príčinná 
súvislosť bez toho, aby zohľadnila štúdie, ktoré žiadateľ uvádza ako svoje vlastníctvo2 ,

N. keďže Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín neboli predložené žiadne štúdie, ktoré 
by skúmali účinky doplnku DHA na funkciu zraku od šiestich mesiacov veku u detí, ktoré 
prijímali dojčenskú výživu bez doplnku od narodenia3,

O. keďže systematickým preskúmaním dôkazov týkajúcich sa DHA a neurologického vývoja 
u dojčiat, ktorý bol zverejnený v databáze organizácie Clochrane Library v roku 20084, sa 

                                               
2 Vestník EFSA (2009) 941, 3 – 14.
3 Vestník EFSA (2009) 941, 11 – 14.
4 Simmer K, Patole S, Rao S,. „Longchain polyunsaturated fatty acid supplementation in infants born at term“ 
(Obohacovanie výživy donosených dojčiat polynenasýtenými mastnými kyselinami s dlhým reťazcom), databáza 
systematických preskúmaní Cochrane Library 2008, vydanie 1. 
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zistilo, že kŕmenie donosených dojčiat mliečnou výživou obohatenou o DHA a iné 
podobné mastné kyseliny s dlhým reťazcom nemá dokázaný priaznivý účinok na zrak, 
vnímanie alebo fyzický rast,

P. keďže v správe, ktorú v júni 2010 zverejnila v časopise British Medical Journal Kathy 
Kennedyová a kol.5, sa uvádza, že u dievčat, ktoré boli ako dojčatá kŕmené výživou 
obohatenou o DHA, bola o desať rokov neskôr zistená v priemere vyššia váha a vyšší 
krvný tlak,

Q. keďže pred tým, ako sa používanie DHA v následnej výžive a potrave pre dojčatá bude 
môcť vyhlásiť za prospešné, je nevyhnutné uskutočniť ďalší výskum možných 
pozitívnych aj negatívnych účinkov doplnku DHA,

R. keďže zdravotné tvrdenie o DHA a vývoji zraku, ktoré sa uvádza v návrhu nariadenia 
Komisie, by preto mohlo byť zavádzajúce a teda v rozpore s článkom 3 písm. a) 
nariadenia (ES) č. 1924/2006 vzhľadom na ciele stanovené v jeho odôvodnení 10,

S. keďže vedci sa jednoznačne nezhodujú, pokiaľ ide o účinok výživy obohatenej o DHA na 
dojčatá, čo je v rozpore s požiadavkami stanovenými v článkoch 5 a 6 nariadenia (ES) č. 
1924/2006 vzhľadom na ciele vymedzené v jeho odôvodneniach 10, 14, 17 a 23,

1. domnieva sa, že návrh nariadenia Komisie o povolení a zamietnutí povolenia určitých 
zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na vývoj a zdravie detí, nie je 
zlučiteľný s cieľom a obsahom nariadenia (ES) č. 1924/2006;

2. nesúhlasí s prijatím návrhu nariadenia Komisie;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii, ako aj vládam 
a parlamentom členských štátov.

                                               
5 Kathy Kennedy, Sarah Ross, Elizabeth B Isaacs, a kolektív., „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: (Vyhodnotenie randomizovanej štúdie obohacovania výživy nedonosených dojčiat o 
polynenasýtené mastné kyseliny s dlhým reťazcom po 10 rokoch: účinky na rast a krvný tlak) 588-595 pôvodne 
zverejnené na internete 1. júna 2010.


