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K/7657_ számú írásbeli kérdésére a kővetkező tájékoztatást adom, .
Határozott álláspontunk a táplálkozás-egészségügyi szempontból kedvez ő összetételű
élelmiszerek fogyasztásának ösztönzése, valamint az egészséges választékba nem illeszthető
élelmiszerek, így az energiaitalok árusításának korlátozása- Ezt a célkit űzést szolgálja a
népegészségügyi termékadóról szóló 2011 . évi CIII . törvény is, amelynek segítségével a
bizonyítottan egészségügyi kockázatot hordozó élelmiszerek, így például a jelent ős koffein-
tartalmú illetve metil-xantint és taurint tartalmazó energiaitalok fogyasztását elsősorban a
leginkább érintett fogyasztói csoportokban, az iskolás gyermekek, serdül ők és fiatal felnő ttek
körében - kívánjuk visszaszorítani .
Ugyancsak e kormányzati cél érdekében, a már létező nemzetközi (dán, német, francia, norvég )
gyakorlatok mintájára megkezdtük - a fogyasztóvédelemrő l szóló 1997_ évi CLV_ törvényben a z
alkoholtartalmú italok 18 . életévüket be nem töltött személyek számára történő értékesítése
illetve kiszolgálása tilalmának mintájára - az energiaitalok 18 éven aluliak számára val ó
árusítása tilalmának jogszabályban való rögzítése el őkészítését . A jogszabályi szintű korlátozás
bevezetése az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Ön által is említett országos felmérésének
eredményei alapján, és arra figyelemmel is indokolt, mivel az energiaitalra, mint komple x
élelmiszerre vonatkozóan tudományos értékelés nem készült . Ezért a biztonságos szint nem
állapítható meg, a dózis-hatás összefüggés tisztázatlan, az egyes összetevők kölcsönhatását és a
bosszú távú hatásokat nem ismerjük, különösen nem gyermekeknél, illetve egyéb veszélyeztetet t
csoportokban, valamint nem ismerjük az alkohol, és egyes gyógyszerek és az energiaitalo k
kölcsönhatásait.
Külön köszönöm a kérdésében jelzett kampányra való felhívást, a jelenleg el őkészítés alatt álló
népegészségügyi kommunikációt fejlesztő projektben, mely a fiatalok körében fogja segíten i
többek között az egészséges táplálkozás elterjesztését is, az energiaitalok fogyasztásával járó
egészségkockázatokkal kapcsolatos figyelemfelhívás is szerepet kap .
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