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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
(01/2009)

Въпрос за времето за въпроси в комисиите 2009/01
внесен съгласно член 187 от правилника
от комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните по решение 
на координаторите на 12 януари 2008 г.

Относно: Трансмастните киселини и здравето: Преглед на опасностите за здравето 
и действащото законодателство - д-р Alexandra Krettek, д-р Stefan Thorpenberg, 
професор Göran Bondjers - Nordic School of Public Health / Изследване, поискано от 
комисията на Европейския парламент по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните 
(IP/A/ENVI/ST/2008-19)

1. Общ въпрос 

Комисията споделя ли основните констатации на гореспоменатото изследване и 
предвижда ли забрана на трансмастните киселини във всички хранителни продукти, 
предназначени за консумация от човека? 

2. Подробни въпроси 

а) Satu Hassi, член на ЕП

Комисията съгласна ли е с авторите на изследваенто, че използването на трансмастни 
киселини в хранителни продукти вече не е оправдано, „тъй като хладилното 
оборудване, използвано при транспортиране и складиране, се е подобрило и 
съществуват алтернативи”? В този контескт: Комисията отчита ли факта, че според 
изследване, проведено в Дания през 2006 г., съдържанието на промишлено произведени 
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трансмастни киселини варира от 1 гр. до 24 гр. в еднакви порции „бърза храна”от една 
и съща търговска верига?

Комисията съгласна ли е с авторите на изследването, че разглеждането на проблема с 
консумацията на промишлено произведени трансмастни киселини е важен въпрос за 
общественото здраве?

Комисията съгласна ли е с авторите на изследването, че обозначаването при 
етикетиране на съдържанието на трансмастни киселини не е достатъчно, за да предпази 
по-специално групите с ниски доходи от прекомерна консумация на трансмастни 
киселини ? 

б) Jens Holm, член на ЕП

В доклада, изготвен от Nordic School of Public Health, се посочва: „В становището си , 
представено през 2004 г., Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) 
заключи, че трансмастните киселини могат да бъдат свързани с увеличаване на риска 
от сърдечни заболявания. Впоследствие бяха представени други аргументи и 
епидемиологичното доказателство за връзка между консумацията на трансмастни 
киселини и риска от сърдечни заболявания трябва да се разглежда като сериозно.”

В доклада се отбелязват също така определен брой други сериозни рискове за здравето, 
които, според изследванията, навеждат на мисълта, че може да съществува връзка с 
консумацията на трансмастни киселини. 

На страница 21 от доклада се заключава: „Като се има предвид прегледът на 
политиките на различните държави в отговор на проблема с консумацията на 
трансмастни киселини, става ясно, че най-ефективният подход е въвеждането на 
забрана”. 

През 2003 г. Дания въведе законодателни разпоредби, забраняващи използването в 
храни, предназначени за консумация от човека, на мазнини и масла, съдържащи над 20 
% промишлено произведени трансмастни киселини. По-късно през същата година две 
датски предприятия подадоха жалба до Европейската комисия, твърдейки, че датското 
законодателство противоречи на нормите на ЕС относно свободното движение на 
стоки. Този случай все още не е разрешен. 

Европейската комисия възнамерява ли да предложи забрана на трансмастните 
киселини в ЕС и ако е така, кога Комисията е планирала да го направи? В 
противния случай би ли могла Комисията да посочи своите основания?

Комисията би ли счела, че ако отделна държава-членка въведе забрана на 
трансмастните киселини, това е в нарушение на нормите относно свободното 
движение на стоки?
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