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Om: Transfedtsyrer 

Transfedtsyrer er umættede fedtstoffer, der forekommer i fødevarer baseret på drøvtyggere og i 
industrielt fremstillede, delvist hydrogenerede planteolier. Forbruget af industrielt fremstillede, delvist 
hydrogenerede planteolier er blevet kædet sammen med en forhøjet risiko for hjerte-kar-sygdomme. 
Et stort forbrug af transfedtsyrer er (mere end noget andet næringsstof pr. kalorie) navnlig en 
risikofaktor i forhold til udvikling af hjertekransåresygdom – en sygdom, som ud fra et konservativt 
skøn anslås at forårsage ca. 660 000 dødsfald om året i EU, dvs. ca. 14 % af den samlede 
dødelighed. 

Artikel 30, stk. 7, i forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne pålægger 
Kommissionen at aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om forekomsten af transfedtsyrer i 
fødevarer og i EU-befolkningens kost som helhed. Denne rapport skulle vurdere virkningerne af 
relevante metoder, der kunne sætte forbrugerne i stand til at vælge sundere mad og sundere kost i det 
hele taget, eller som kunne fremme udbuddet af sundere fødevaretilbud til forbrugerne, herunder bl.a. 
oplysning af forbrugerne om transfedtsyrer eller indførelse af restriktioner for deres anvendelse. 
Kommissionen skulle, "hvis det var relevant", lade rapporten ledsage af et lovgivningsforslag. 
Rapporten blev offentliggjort i december 2015, og Kommissionen gør heri status over situationen, 
ligesom den overvejer mulige tiltag (af lovgivningsmæssig og ikke-lovgivningsmæssig karakter) til 
begrænsning af forbruget af transfedtsyrer i EU sammen med en beskrivelse af nogle af de mulige 
følger af at indføre sådanne tiltag. Kommissionen undlod at fremsætte et lovgivningsforslag. 

På baggrund af ovenstående ville Rådet støtte lovgivningsmæssige tiltag med henblik på at eliminere 
transfedtsyrer fra EU's fødevareforsyningskæde over tid, enten gennem indførelsen af krav om 
obligatorisk angivelse af transfedtindhold i hele EU eller gennem en EU lovbefalet grænse for 
indholdet af industrielt fremstillet transfedt i alle fødevarer? 
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