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PREDLOG RESOLUCIJE
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ki ga vlagajo Glenis Willmott, Daciana Sarbu, Nessa Childers in Karin 
Kadenbach

o osnutku Uredbe Komisije o odobritvi in zavrnitvi odobritve nekaterih 
zdravstvenih trditev na živilih, ki se nanašajo na razvoj in zdravje otrok

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
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Resolucija Evropskega parlamenta o osnutku Uredbe Komisijeo odobritvi in zavrnitvi 
odobritve nekaterih zdravstvenih trditev na živilih, ki se nanašajo na razvoj in zdravje 
otrok

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1924/2006 z dne 20. 

decembra 2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih, 

– ob upoštevanju osnutka Uredbe Komisije o odobritvi in zavrnitvi odobritve nekaterih 

zdravstvenih trditev na živilih, ki se nanašajo na razvoj in zdravje otrok,

– ob upoštevanju člena 5a(3)(b) Sklepa Sveta z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za 

uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil1,

– ob upoštevanju člena 88(2) svojega poslovnika,

A. ker se lahko pri označevanju živil trditve o razvoju in zdravju otrok odobrijo v skladu 

s postopkom iz členov 15, 16, 17 in 19 Uredbe (ES) št. 1924/2006, če med drugim 

izpolnjujejo zahteve iz členov 3, 5 in 6 te uredbe, 

B. ker, kot razlaga uvodna izjava 10 Uredbe (ES) št. 1924/2006, bi lahko potrošniki 

razumeli, da imajo živila, ki se oglašujejo s trditvami, v primerjavi s podobnimi ali 

drugimi izdelki, ki jim taka hranila ali druge snovi niso dodana, hranilne, fiziološke ali 

druge prednosti za zdravje, to pa bi jih lahko navedlo na tako izbiro, ki bi neposredno 

vplivala na celotno vsebnost posameznih hranil ali drugih snovi v celotni prehrani na 

način, ki ne ustreza znanstvenim priporočilom,

C. ker uvodna izjava 14 Uredbe (ES) št. 1924/2006 navaja, da je treba zagotoviti, da je za 

snovi, na katere se nanaša trditev, dokazan pozitiven hranilni ali fiziološki učinek; ker 

uvodna izjava 17 te uredbe ravno tako navaja, da mora biti trditev znanstveno 

utemeljena ob upoštevanju vseh razpoložljivih znanstvenih podatkov in tehtanju 

dokazov,

                                               
1 UL L 184, 17.7.1999, str. 23
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D. ker uvodna izjava 23 Uredbe (ES) št. 1924/2006 jasno pravi, da bi morale biti 

znanstvene trditve za uporabo v Skupnosti odobrene samo na osnovi znanstvene ocene 

na najvišji ravni,

E. ker so zahteve med drugim iz členov 3, 5 in 6 Uredbe (ES) št. 1924/2006 določene v 

podporo tem ciljem; ker je namen postopka, med drugim določenega v členu 17 

Uredbe (ES) št. 1924/2006, zagotoviti izpolnitev teh zahtev, 

F. ker člen 3(a) Uredbe (ES) št. 1924/2006 določa, da prehranske in zdravstvene trditve 

ne smejo biti zavajajoče,

G. ker člen 5 Uredbe (ES) št. 1924/2006 določa, da ima hranilo ali druga snov, za katero 

je podana trditev, dokazan ugoden hranilni ali fiziološki učinek glede na splošno 

sprejete znanstvene dokaze; ker člen 6 te uredbe določa, da prehranske in zdravstvene 

trditve temeljijo na ali so utemeljene s splošno sprejetimi znanstvenimi dokazi,

H. ker mora Komisija v skladu s členom 17(1) pri odločanju o morebitni uvrstitvi trditve 

na seznam Unije dovoljenih zdravstvenih trditev upoštevati mnenje Evropske agencije 

za varnost hrane, vse zadevne določbe prava Skupnosti in druge zakonite dejavnike, 

pomembne za obravnavano zadevo, 

I. ker osnutek uredbe Komisije o odobritvi in zavrnitvi odobritve nekaterih zdravstvenih 

trditev na živilih, ki se nanašajo na razvoj in zdravje otrok, določa, da se zdravstvene 

trditve iz priloge I dodajo na seznam Unije dovoljenih zdravstvenih trditev v prilogi 

Uredbe (ES) št. 1924/2006,

J. ker je glede na osnutek uredbe Komisije med zdravstvenimi trditvami, ki naj se dodajo 

na seznam Unije dovoljenih trditev, tudi trditev, da "vnos dokozaheksaenojske kisline 

(DHA) pomaga pri normalnem razvoju vida pri dojenčkih do 12. meseca starosti," 

K. ker splošno sprejeti znanstveni dokazi kažejo, da DHA v materinem mleku prispeva k 

razvoju vida pri dojenčkih,

L. ker se sintetizirana DHA, dodana mlečnim formulam in drugi hrani za dojenčke, 

nahaja v drugačnem biološkem okolju, kot pa je materino mleko, ki je živa snov, 
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specifična glede na vrsto, s koencimi in kofaktorji, ki omogočajo optimalno delovanje 

maščob, 

M. ker Evropska agencija za varnost hrane v svojih mnenjih, ki jih je posredovala 

Komisiji, navaja, da odbor ni mogel doseči soglasja, da obstaja vzročno-posledična 

povezava med vnosom začetne in nadaljevalne formule z dodano DHA ter razvojem 

vida pri dojenčkih drugače kot z obravnavo študij, za katere je vlagatelj zahteval 

zakonsko zaščito podatkov1,

N. ker Evropski agenciji za varnost hrane niso bile predložene študije o učinkih dodajanja 

DHA na razvoj vida od šestega meseca starosti naprej pri dojenčkih, ki so od rojstva 

dobivali formulo brez dodatka2,

O. ker je sistematičen pregled dokazov o DHA in nevrološkem razvoju pri dojenčkih, ki 

ga je leta 2008 objavila Cochrane Library3, pokazal, da za hranjenje donošenih 

dojenčkov z mlečno formulo, obogateno z DHA in z drugimi podobnimi 

dolgoverižnimi maščobnimi kislinami, ni dokazanih koristi za vid, kognitivni ali 

telesni razvoj,

P. ker poročilo Kathy Kennedy in drugih, objavljeno v British Medical Journal junija 

20104, navaja, da so deklice deset let po uživanju formule z dodano DHA v povprečju 

težje in imajo višji krvni pritisk,

Q. ker je potrebnih več raziskav o možnih koristnih in škodljivih učinkih dodajanja DHA, 

preden je mogoče uporabo DHA v nadaljevalnih formulah in hrani za dojenčke 

razglasiti za koristno,

R. ker je zato zdravstvena trditev o DHA in razvoju vida, navedena v osnutku uredbe 

Komisije, lahko zavajajoča in v nasprotju s členom 3(a) Uredbe (ES) št. 1924/2006 

glede na cilje iz uvodne izjave 10 te uredbe,   

                                               
1 The EFSA Journal (2009) 941, str. 3-14.
2 The EFSA Journal (2009) 941, str. 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, št. 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 
Dis Child. 2010. 95: 588-595. prvotno objavljeno na spletu 1. junija 2010.
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S. ker ni jasnega znanstvenega soglasja o učinku formul z dodano DHA na dojenčke, kar 

je v nasprotju z zahtevami iz členov 5 in 6 Uredbe (ES) št. 1924/2006 glede na cilje iz 

uvodnih izjav 10, 14, 17 in 23 te uredbe,

1. meni, da osnutek uredbe Komisije o odobritvi in zavrnitvi odobritve nekaterih 

zdravstvenih trditev na živilih, ki se nanašajo na razvoj in zdravje otrok, ni v skladu s 

ciljem in vsebino Uredbe (ES) št. 1924/2006;

2. nasprotuje sprejetju osnutka uredbe Komisije;

3. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, vladam in 
parlamentom držav članic.


