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Aktualizovaná príručka: ako pripravovať žiadosti o autorizáciu zdravotných tvrdení
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín aktualizoval jeho odporúčania k príprave
a prezentácii žiadostí o autorizáciu zdravotných tvrdení. Príručka predstavuje
štandardizovaný formát pre správne štruktúrovanú žiadosť a zároveň poukazuje na tie
informácie a dáta, ktoré majú žiadatelia poskytnúť pre podporu ich tvrdení.
Príručka aplikuje zdravotné tvrdenia týkajúce sa druhu potraviny, potravinovej kategórie
a zložiek potraviny. Aktualizácia bola pripravená v súlade so všeobecnými vedeckými
odporúčaniami úradu EFSA z roku 2016, ktoré zvýrazňujú proces hodnotenia
a žiadateľom poskytujú lepšie porozumenie hodnotiacim kritériám. Vedúci jednotky
výživy úradu EFSA Valeriu Curtui povedal: ,,Po privyknutí si žiadateľov na nový formát
žiadostí, očakávame zvýšenie účinnosti hodnotenia zdravotných tvrdení od aktualizovanej
príručky.
Nový formát k súčasným dátam
Žiadateľom je odporúčané využívať štandardizovaný formát v príprave a prezentácii ich
žiadostí o autorizáciu ich zdravotných tvrdení. Okrem požadovaných administratívnych
a technických informácií musí ešte žiadosť obsahovať nasledovné:
 Dáta o charakterizácii potraviny a zložky potraviny, pre ktoré je tvrdenie
pripravené
 Informácie umožňujúce charakterizáciu proklamovaných účinkov
 Dáta – publikované a nepublikované – zdôvodnenie zdravotného tvrdenia
Príručka ďalej objasňuje, ako prezentovať tieto informácie s využitím stanoveného
poriadku typu dát a návrhov štúdií, ktoré možno uplatniť v jednotlivých žiadostiach.
Tento dokument zároveň identifikuje kľúčové záležitosti, ktoré majú byť rozpracované pri
zdôvodňovaní zdravotného tvrdení.
Príspevky zainteresovaných strán
Nová príručka predstavuje aktualizáciu predošlej verzie z roku 2011, pričom zahŕňa
náhľady a poznatky získané z niekoľkoročných skúseností. Vstupné údaje získané od
zainteresovanýcn strán počas 8-týždňového verejného pripomienkovania v lete 2016 bolo
hodnotné najmä pre stvárňovanie príručky.
Právny základ
Ustanovenia, ktorými sa riadia autorizácie zdravotných tvrdení o potravinách v EÚ sú
zakotvené v Nariadení (ES) 1924/2006. Podľa tohto nariadenia môžu byť zdravotné
tvrdenia autorizované v rámci EÚ len po vykonaní vedeckého preskúmania Európskym
úradom pre bezpečnosť potravín. Pre bližšie vysvetlenie práce úradu EFSA so
zdravotnými tvrdeniami je možné navštíviť webovú stránku venovanú tejto problematike.
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