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STRESZCZENIE

Komisja Europejska wystąpiła do Panelu ds. produktów dietetycznych, zywienia i a\ergii z
wnioskiem o ocenę i wskazówki odnośnie do wartości referencyjnych spozycia
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (WNKT) z rodziny n-3 i n-6 do celów
etykietowania.

Proponowane wartości referencyjne spożycia WNKT n-3 i n-6 do celów etykietowania'
podane przez Komisję w Zakresie wniosku mają przedstawiać typowe zalecane dzienne
spozycie dla osoby dorosłej. Wartości te mogą byc wykorzystywane do etykietowania
zywności, aby ułatwić porównanie zawartości WNKT w różnych produktach żywnościowych
oraz uwidocznic wzg|ędną przydatność danego środka żywnościowego jako żrodła WNKT w
codziennej diecie, a takŻe mogą służyc do wyznaczenia odpowiednich warunków stosowania
oświadczeń zdrowotnych dotyczących WNKT' Do celów praktycznych dla kaŻdego składnika
odŻywczego ustala się jedną wartość referencyjną spozycia, zaokrągloną w ce|u ułatwienia
obliczeń.

Wniosek o opinię w zakresie wartości referencyjnych spożycia do celów etykietowania
obejmuje następujące WNKT: kwas cr-linolenowy (ALA) naleŻący do rodziny n-3,
długołańcuchowe WNKT z rodziny n-3 (w szczegolności kwas eikozapentaenowy (EPA) i
dokozaheksaenowy (DHA)) oraz WNKT z todziny n-6 (w szczególności kwas linolowy
(LA)).
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Komisj i Europejskiej dotycząca waftości referencyjnych spożycia do celów
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych zrodziny n-3 i n-6. Dziennik EF9A (2009) l176,

O Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności,2009



EFSA
Wańości referencyjne spoŻycia do celów etykietowania dla wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z
rodziny n-3 i n-6

Wartości referencyjne Spożycia WNKT do celów etykietowania mogą być ustalane na

podstawie Wznaczonych naukowo wartości zalecanego spożycia dla populacji ogólnej,
określonych przez organy krajowe lub międzynarodowe w oparciu o faktyczne spożycie
danego składnika w populacji. W przypadku ww. WNKT za|ecane spożycie dla populacji
ogólnej może odpowiadać ilości zapobiegającej objawom niedoborów, ale częściej ustalane
jest na podstawie udowodnionych zaleŻności pomiędzy spozyciem danego składnika a
rozwojem układu nerwowego i/lub prawidłowym funkcjonowaniem układu Sercowo-

naczyniowego. Krajowe normy dotyczące zalecanych wartości spożycia WNKT dla populacji
ogólnej są różne w różnych krajach UE, co odzwierciedla różnice w kryteriach stanowiących
ich podstawę.

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny n-3

Najczęściej spotykanym w żywności kwasem tłuszczowym z rodziny n-3 jest ALA.
Proponowana wartość referencyjna spożycia do celów etykietowania dla ALA (2 g) mieści się
w górnym zakresie średniego spozycia tego składnika u osób dorosłych w niektórych krajach
europejskich (0'7 - 2,3 gldzien lub -0,4-0,8 yoB). Zalecanę spożycie ALA z uwagi na

profilaktykę chorób sercowo-naczyniowych i prawidłowy rozwój układu nerwowego wynosi
około l ońE, co odpowiada2-3 g ALA dziennie przy spoŻyciu energii wynoszącym 1800-

2700 kca| dziennie. Zdaniem Panelu proponowana wartośc referencyjna spożycia do celów
etykietowania dla WNKT n-3 ALA (2 g) jest zgodna z za|ecanym spożyciem tego składnika
dla populacji ogólnej w niektórych krajach europejskich z uwagi na profilaktykę chorób
sercowo-naczyniowych.

Długolańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny n-3

Najważniejszymi pod względem ilościowym długołańcuchowymi WNKT n-3 w diecie
człowieka sąEPA i DHA.

Najnowsze badania wykazują ujemną korelację pomiędzy spożyciem EPA plus DHA a

ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych za|eŻnie od dawki do poziomu około 250 mgldzień
(l-2 porcje tłustej ryby tygodniowo) w zdrowej populacji. Proponowana wartość referencyjna
spożycia do celów etykietowania dla długołańcuchowych WNKT z rodziny n-3 (200 mg) jest

niŻsza od ww. wartości' podobnie jak faktyczne średnie spożycie EPA plus DHA u osób
dorosłych w niektórych krajach europejskich, które waha się w przedziale 80-420 mgldzien.

Panel proponuje zmianę wartości referencyjnej spożycia do celów etykietowania dla
długołańcuchowych WNKT z rodziny n-3 EPA plus DHA na 250 mgldzien, co jest zgodne z
najnowszymi wynikami badań w zakresie zależności między spożyciem ww. kwasów
tłuszczowych a prawidłowym funkcjonowaniem układu Sercowo-naczyniowego w zdrowych
populacjach.

Wielonien asy cone kwasy tłuszczowe z r odziny n-6

Do WNKT z rodziny n-6 zaliczamy przede wszystkim LA oraz w mniejszym stopniu kwas
arachidonowy (ARA).

Proponowana wartość referencyjna spożycia do celów etykietowania dla WNKT z rodziny n-

6 (6 gjest niższa niz średnie spożycie w Europie' które waha się od 7 do 19 g dziennie, oraz
niŻsza niż dolna granica za|ecanego spożycia dla osób w populacji ogólnej ustalona przez
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niektóre organy krajowe i międzynarodowe z vwagi na prawidłowe funkcjonowanie układu
Sercowo-naczyniowego (4 yoE', co odpowiada 8-12 gldzień dla osoby dorosłej).

Panel proponuje Zmianę wartości referencyjnej spożycia do celów etykietowania dla WNKT z
rodziny n-6 LA na l0 g' co jest zgodne z zalecarrym spożyciem dla osób dorosłych w
populacji ogólnej w krajach europejskich z uwagi na prawidłowe funkcjonowanie układu
sercowo-naczyniowego.

Słowa kluczowe: wartości referencyjne spożycia do celów etykietowania, wielonienasycone
kwasy tłuszczowe z rodziny n-3' wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny n-6,
niezbędne kwasy tłuszczowe, kwas cr-linolenowy, kwas linolowy, długołancuchowe
wielonienasycone kwasy tłuszczowe, kwas eikozapentaenowy, kwas dokozaheksaenowy,
zalec ane warto ś c i refe re ncyj n e, za\ ecenia żyw i eni o we.
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SPIS TREŚCI

Dziennik EFSA (2009) I116



EFSA
WartoŚci referencyjne spożycia do cęlów etykietowania dla wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z
rodziny n-3 i n-6

INFORMACJE OGOLNE PRZEKAZANE PRZEZ KE

W ramach udzielania Zezwo|eń na oświadczenia Zdrowotne na podstawle rozporządzenia
(WE) nr 192412006, dn. 20 lutego 2009 r. na posiedzeniu Stałego Komitetu ds. Łańcucha
ZywnoŚciowego i Zdrowia Zwierząt państwa członkowskie rozpatrywały pierwszą grupę
wniosków o udzielenie zezwoleń na oświadczenia zdrowotne i głosowały nad ich
udzieleniem.

W tym celu państwa członkowskie oraz Komisja poddały pod dyskusję pewne wątpliwości
zgłoszone przez niektóre państwa członkowskie w związku z warunkami stosowania
oświadczeń zdrowotnych dotyczących niezbędnych kwasów tłuszczowych (kwasu Cl-

linolenowego i kwasu linolowego) a prawidłowym wzrostem i rozwojem u dzieci.

Państwa członkowskie i Komisja uzgodniły, Że do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa
Zywności (EFSA) zostanie skierowany wniosek o udzielenie ogólnych wskazówek
dotyczących wartości referencyjnych do celów oznaczania zawartości kwasów tłuszczowych
na etykietach. Umożliwi to weryfikację warunków stosowania oświadczeń zdrowotnych
stanowiących przedmiot dyskusji oraz, co równie waŻne, pozwoli na określenie odpowiednich
warunków stosowania innych przewidywanych oświadczeń zdrowotnych dotyczących
kwasów tłuszczowych. w odniesieniu zarówno do oświadczeń zdrowotnych na podstawie art.

|4 rozporządzenia (WE) nr 192412006, jak i na podstawie art' l3 ww. rozporządzenia.

Urząd udzielił juŻ wskazówek dotyczących oświadczeń Żywieniowych dla kwasów
tłuszczowych omega-3 oraz tłuszczów jednonienasyconych' wielonienasyconych i
nienasyconych (EFSA-Q-2004-l073), wydał komentarz dotyczący Zalecanego Dziennego
Spożycia (Recommended Nutritional Intake RNI) niezbędnych kwasów tłuszczowych oraz
za|ecił rozroŻnienie wartości RNI dla kwasu cl-linolenowego na poziomie 2 gldzień dla osób
dorosłych oraz RNI dla długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów tłuszczovłych z
rodziny n-3, w szczególności kwasu eikozapentaenowego (EPA) otaz kwasu
dokozaheksaenowego (DHA)' dla których zalecane dzienne spożycie r-riezbędne do uzyskania
ochrony przed chorobami serca wynosi 200-500 mg.

W l993 r. Komitet Naukowy ds. Zywności (SCF) vłyznaczył wartość wzorcowego spozycia
dla grupy (Population Reference Intake PRI) dla wielonienasyconych kwasów tłuszczowych
omega-6 (WNKT n-6) na pozionrie 2 yoE, co odpowiada spożyciu WNKT n-6 na poziomie
4,5 gldzien dla kobiet i 6 gldzień dla męŻczyzn. Z uwagi na fakt, że wartością odniesienia
przyjętą w opinii Urzędu dla kwasów tłuszczowych omega-3 jest dzienne spożycie dla
dorosłego męŻczyzny, w Zakresie wniosku uwzg|ędniono wartość 6 gldziennie.

ZAKRES WNIOSKU KE

Na podstawie art. 29 ust. l lit. a) rozporządzenia (WE) nr 17812002 Komisja składa do
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Zywności wniosek o wydanie opinii naukowej w
odniesieniu do następuj ących zagadnien:

zawartości niezbędnych kwasów tłuszczowych na etykietach.

W tym celu Urząd ma W szczegolności ocenić zasadnośc następujących wartości:
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'r 6 g dla kwasów tłuszczowych omega-6

OCENA

l. Wstęp

Proponowane wańości referencyjne SpoŻycia do celów etykietowania dla wieIonienasyconych
kwasów tłuszczowych (WNKT) z rodziny n-3 i n-6, podane przez Komisję w Zakresie
wniosku mają przedstawiac typowe zalecane dzienne spożycie dla osoby dorosłej' Wartości te
mogą być wykorzystywane do etykietowania Zywności, aby ułatwió porównanie zawańości
WNKT w róŹnych produktach żywnościowych oraz uwidocznić względną przydatność
danego środka Źywnościowego jako źrodła WNKT w codziennej diecie, a także mogą służyć
do wyznaczenia odpowiednich warunków stosowania oświadczeń zdrowotnych dotyczących
WNKT. Do celów praktycznych dla każdego składnika odŻywczego ustala sięjedną wartość
referencyjną spozycia, zaokrągloną w celu ułatwienia obliczeń.

Wniosek o opinię w zakresie wańości referencyjnych spożycia do celów etykietowania
obejmuje następujące WNKT: kwas cr-linolenowy (ALA) naleŻący do rodziny n-3.
długołańcuchowe WNKT z rodziny n-3 (w szczególności kwas eikozapentaenowy (EPA) i
dokozaheksaenowy (DHA)) oraz WNKT z rodziny n-6 (w szczegolności kwas linolowy
(LA)). Wartości referencyjne spoŹycia WNKT do celów etykietowania mogą byc ustalane na
podstawie Wznaczonych naukowo wartości zalecanego spozycia dla populacji ogólnej,
określonychprzez organy krajowe lub międzynarodowe (DoH, 199l; GR' 2006, NNR, 2004;
AFSSA, 2001;' DACH, 2008; Eurodiet, 20001. WHO, 2003, USDA, 2005) w oparciu o
faktyczne spozycie danego składnika w populacji. W przypadku ww. WNKT za|ecanę
spożycie dla populacji ogólnej moze odpowiadac ilości zapobiegającej objawom niedoborów'
ale częściej ustalane jest na podstawie udowodnionych za|eŻności pomiędzy spoŻyciem
danego składnika a rozwojem układu nerwowego i/lub prawidłowym funkcjonowaniem
układu Sercowo-naczyniowego. Krajowe normy dotyczące za|ecanych wartości spozycia
WNKT dla populacji ogólnej są rózne w różnych krajach UE' co odzwierciedla różnice w
kryteriach stanowiących ich podstawę (tabela l ).

W tabeli 2 zestawiono dzienne spożycie WNKT z rodziny n-3 i n-6 u osób dorosłych na
podstawie ostatnich wyników ankiet zywieniowych przeprowadzonych w niektórych krajach
europejskich. Wyniki z większości krajów europejskich pokazują spozycie WNKT ogółem'
niektóre tylko przedstawiają oddzielnie dane dotyczące WNKT n-6 i/lub LA oraz WNKT n-3
i/lub ALA, EPA i DHA.
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Tabela l. Proponowane wartości referencyjne spożycia do celów etykietowania dla WNKT z
rodziny n-3 i n-6 oraz za|ecane dzienne spozycie wg organów krajowych i
międzynarodowych (dorośli).

WNKT n-3 ALA EPA + DHA WNKT n-6
(słównie LA)

oń

enersi i

gldzień %
enerqii

!dzieit o/o

energll
mgldzie

ń

o/o

energil
gldzień

Waftośc referencyjna
spozycia podana w
Zakresie wniosku

2 200 6

scF, r993 0,5 2

wHo.2003 t-2 5-8
Z.iednoczone Kró l ęstwo

DoH. l99l >0,2 >l

sAcN,2004 450

Eurodiet.2000 2 200 4-8
Holandia
(GR.200r i2006)

I 450 2

Kraje skandynawskie
(NNR,2004) I I 450 >4

Francja, (AFSSA,2001)
dorośli meŻczvżni 0.8 2 0.2 500 4
dorosłe kobietv 0,8 l.ó 0,2 400 4

usA (FNB,2002)
dorośli męŻczyźni
dorosłe kobieW

0,6-1,2
1,6

t.l

5- r0
t4
il

t7
t2

Niemcy, Austria,
Szwajcaria
(D-A-CH,2008)

0,5 )5
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EFSA

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa ZywnoŚci
2. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe

Dziennik EFSA (2009) 1176, 1-11

2.l. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny n-3

Najczęściej spotykanym w żywności kwasem tłuszczowym z rodziny n-3 jest ALA. ALA jest
uwaŻany za niezbędny składnik odżywczy, poniewaŻ odgrywa specyficzną rolę jako
prekursor długołańcuchowych WNKT n-3 EPA i DHA.

Proponowana wartośc ref-erencyjna spozycia do celów etykietowania dla ALA (2 g) mieści się
w górnym zakresie średniego spożycia tego składnika u osób dorosłych w niektórych krajach
europejskich (0,7 - 2,3 g/dzień lub -0,4-0,8 ońE) (tabela 2). Zalecane spozycie ALA waha się
od co najmniej 0,2 %E (zapobieganie objawom niedoboru) do około l %E' (profilaktyka
chorób Sercowo-naczyniowych) (tabela 1). Wartość 1 %E odpowiada 2-3 e ALA dziennie
przy spoŻyciu energii wynoszącym 1800 kcal dziennie dla kobiet l 2700 kcal dziennie dla
męŻczyzn (EFSA,2005)'

Panel uwaŻa, Ze proponowana wartość referencyjna spoŻycia do celów etykietowania dla
WNKT n-3 ALA (2 g) .iest zgodna z zalecanym spożyciem tego składnika dla populacji
ogólnej w krajach europejskich z uwagi na profilaktykę chorób Sercowo-naczyniowych.

2.2. Dlugolańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny n-3

W diecie większości populacji europejskich najwaŻniejszymi długołańcuchowymi WNKT n-3
pod względem ilościowym są EPA i DHA. Do długołańcuchowych WNKT n-3 obecnych w
diecie naIeŻy również DPA. Długołańcuchowe WNKT n-3 mogą byc wytwarzane z ALA w
tkankach zwierzęcych poprzez sekwencyjne działanie enzymów, do których naleŻą
desaturazy i elongazy. Wraz z WNKT z rodziny n-6, długołańcuchowe WNKT z rodziny n-3
stanowią istotny budulec błon komórkowych i przyczyniają się do ich prawidłowego
funkcjonowania. EPA jest równiez prekursorem eikozanoidów.

Zalecane wańości spoŻycia EPA i DHA zostały opracowanę przez krajowe i

międzynarodowe organy na podstawie odwrotnej zaleŻności pomiędzy spoŻyciem ww.
długołańcuchowych WNKT z rodziny n-3 (pochodzących głównie z ryb i olejów rybnych) a
mniejszym ryzykiem wystąpienia choroby wieńcowej. Zalecane spoŻycie waha się od 200 nrg
do 500 mg dziennie (tabela 1; EFSA, 2005). Według najnowszych dowodów naukowych z
metaana|izy randomizowanych badań i dużych badań prospektywnych w przypadku osób
zdrowych istnieje ujemna korelacja pomiędzy spozyciem EPA plus DHA a ryzykiem chorób
Sercowo-naczyniowych za|eŻnie od dawki do poziomu około 250 mgldziennie (1-2 porcje
tłustej ryby tygodniowo), przy czym dalsze zwiększenie spożycia nie wykazuje istotnych
korzyści (Mozaffarian i Rimm. 2006;' Mozaffarian, 2008; Harris i wsp', 2008, 2009a oraz
2009b). Proponowana wartość referencyjna spozycia do celów etykietowania dla
długołańcuchowych WNKT zrodziny rr-3 (200 mg) jest niŻsza od ww' wartości, podobnie jak
faktyczne średnie spoŻycie EPA plus DHA u osób dorosłych w niektórych krajach
europejskich, które waha się w przedziale 80-420 mgldzień (tabela 2).

Panel proponuje zmianę wartości referencyjnej spozycia do celów etykietowania dla
długołańcuchowych WNKT z rodziny n-3 EPA plus DHA na250 mgldzień, co jest zgodne z
najnowszymi wynikami badań w zakresie zalęŻności między spożyciem ww. kwasów
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tłuszczowych a prawidłowym funkcjonowaniem układu sercowo-naczyniowego w zdrowych
populacjach.

2.3. Wielonienasycone kwasy tluszczowe z rodziny n-6

Do WNKT z rodziny n-6 zaliczamy przede wszystkim LA oraz w mniejszym stopniu kwas
arachidonowy (ARA). Sciśle rzeczbiorąq tylko LA jest składnikiem niezbędnym. PoniewaŻ
synteza ARA z LA w organizmie człowieka powyżej 6 miesiąca Życia przy obecnych
zvłyczapch Żywieniowych oraz stylu Źycia wydaje się wystarcza1ąca, nie wznacza się norm
zywieniowych dla zawartości gotowego ARA. Wbudowany w ceramidy skóry kwas linolowy
jest niezbędny do utrzymywania prawidłowej przepuszczalności wodnej skóry. co zapobiega
nadmiernej utracie wody pruez naskórek oraz związanym Z tym stratom energii poprzez
parowanie wody. ARA jest prekursorem prostanoidów serii 2 i leukotrienów serii 4.

Srednie spożycie cis WNKT n-6 waha się w Europie od 3,8 ońE do prawie 6 ońE'. Dane
dotyczące rozkładu spożycia są dostępne tylko dla Holandii, gdzie dla 5. i 95. percentyla
mamy odpowiednio 2,6 i 9,8 %rE. oraz dla Zjednoczonego Królestwa, gdzie d|a 2,5. i 97,5.
percentyla mamy odpowiednio 1'9 i l0,5 ońE. PonieważLAjest podstawowyn WNKT z
rodziny n-6, jego spożycie moze być tylko nieznacznie niŻsze niŻłączne spozycie wszystkich
WNKT n-6. W niektórych krajach europejskich średnie spoŻycie LA u osób dorosłych waha
się od prawie 7 gldzień do około 19 gldzień, co odpowiada3,9-6,5 %oE (tabe|a}).

Brak jest norm żywieniowych dotyczących zalecanego spozycia ARA przez osoby dorosłe.
Zalecanę spożycie LA waha się od co najmniej l %E (w celu zapobiegania objawonr
niedoboru) do około 4-10 %E' (z uwagi na profilaktykę chorób sercowo-naczyniowych oraz
faktyczne średnie spozycie składnika w zdrowych popu|acjach), co odpowiada 2-3 i 8-30 g
LA dziennie przy spożyciu energii wynoszącym 1800-2700 kcal dziennie. Dolna granica
zalecanego spozycia ustalona z uwagi na prawidłowe funkcjonowanie układu Sercowo-
naczyniowego oraz faktyczne średnie spożycie w zdrowych populacjach wynosi 4 ońE, co
odpowiada 8-12 gldzień (tabela 2).

Proponowana wartośc referencyjna spożycia do celów etykietowania (ó g) została obliczona
na podstawie wzorcowego spozycia dla grupy (PRI) dla WNKT n-6 (głównie LA)
określonego przez SCF w 1993 r. na poziomie 2 %oE. Wartość 2 %E była oparta na
przyb|iżonych szacunkach z badań żywieniowych niemowląt' ekstrapolowanych do
referencyjnego spoŻycia energii wynoszącego 2700kca|ldzien (dorosły męŻczyzna). Wartośc
ta jest niŻsza niz średnie spożycie w Europie' które waha się od 7 do 19 g dziennie, oraz
niŻsza niż zalecane spożycie dla osób w populacji ogólnej ustalone przez niektóre władze
krajowe i międzynarodowe z uwagi na prawidłowe funkcjonowanie układu sercowo-
naczyniowego (4 %oE, co odpowiada 8-l2 gldzień dla osób dorosłych) (tabela l ).

Panel proponuje zmianę wartości referencyjnej spozycia do celów etykietowania dla WNKT z
rodziny n-6 LA na l0 g, co jest zgodne zzalecanym spożyciem dla osób w populacji ogó|nej
w krajach europejskich z uwagi na prawidłowe funkcjonowanie układu sercowo-
naczyniowego.

WNIOSKI:
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Wnioski z prac Panelu są następujące:

o Proponowana wartość referencyjna spozycia do celów etykietowania dla WNKT
n-3 ALA (2 g) jest zgodna z zalecanym spożyciem tego składnika dla osób w
populacji ogólnej w krajach europejskich z uwagi na prawidłowe funkcjonowanie
układu sercowo-naczyniowego.

o Panel proponuje zmianę wartości referencyjnej spożycia do celów etykietowania
dla długołańcuchowych WNKT zrodziny n-3 EPA plus DHA na250 mg/dzień' co
jest zgodne z naJnowszymi wynikami badań w zakresie za|eŻności między
spożyciem ww. kwasów tłuszczowych a prawidłowym funkcjonowaniem układu
sercowo-naczyniowego w zdrowych populacjach.

. Panel proponuje zmianę wartości referencyjnej spozycia do celów etykietowania
dla WNKT zrodziny n-6 LA na l0 g, co jest zgodne zzalecanym spożyciem dla
osób w populacji ogólnej w krajach europejskich z uwagi na prawidłowe
funkcj onowan ie układu Sercowo-naczyniowe go'
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Szanowni Państwo,

chcielibyśmy skierować Państwa uwagę na prawdopodobny błąd w oryginalnym dokumencie'

o Punkt 2.2 (drugi akapit) - the inverse relationship observed between the consumption of these

long-chain n-3 PUFAs and ą lower risk of coronary artery disease _ prawdopodobnie chodzi

ttl o ,,zaleŻność pomiędzy spoĄciem ww. długołancuchowych WNKT z rodziny n-3 a

ryzykiem wysĘlienia choroby wieńcowej''.

W tłumaczeniu zachowaliśmy zgodność z oryginałem' onlaczając v,tyżEj wymieniony fragment

kolorem ŻóĘm.
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