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Otázka pro dobu vyhrazenou pro otázky ve výboru 2009/01
kterou podle článku 187 jednacího řádu
pokládá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, jak bylo 
rozhodnuto koordinátory dne 12. ledna 2008

Předmět: Trans-mastné kyseliny a zdraví: přehled zdravotních rizik a platných právních 
předpisů – dr. Alexandra Krettek, dr. Stefan Thorpenberg, prof. Göran Bondjers –
Nordic School of Public Health / Studie zadaná Výborem pro životní prostředí, 
veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu 
(IP/A/ENVI/ST/2008-19)

1. Obecná otázka 

Má Komise k dispozici hlavní závěry výše uvedené studie a uvažuje o zákazu trans-mastných 
kyselin ve všech složkách potravin určených k lidské spotřebě? 

2. Konkrétní otázky: 

a) Poslankyně EP Satu Hassiová

Sdílí Komise názor autorů této studie, že důvody pro používání trans-mastných kyselin 
v potravinových výrobcích již nejsou platné, jelikož chladící technologie využívané při 
přepravě potravin a způsoby jejich skladování jsou dnes dokonalejší a existují jiná řešení? 
V této souvislosti: Je si Komise vědoma toho, že podle studie vypracované v Dánsku roku 
2006 se obsah průmyslově vyrobených trans-mastných kyselin v téže porci rychlého 
občerstvení podávaného v rámci téhož obchodního řetězce pohyboval od 1 do 24 g?

Souhlasí Komise s autory této studie v tom, že v zájmu veřejného zdraví je třeba se zaměřit na 
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konzumaci průmyslově vyrobených trans-mastných kyselin?

Sdílí Komise rovněž jejich názor, že pouhým označováním trans-mastných kyselin nelze 
nadměrné konzumaci trans-mastných kyselin především u obyvatel s nízkými příjmy předejít? 

b) Poslanec EP Jens Holm

Ve zprávě, kterou vypracovala Nordic School of Public Health, se uvádí: „EFSA ve svém 
stanovisku z roku 2004 učinila závěr, že trans-mastné kyseliny mohou souviset se zvýšeným 
rizikem výskytu srdečních onemocnění. Od té doby byly předloženy další důkazy a nyní je 
třeba epidemiologická zjištění, která svědčí o souvislosti mezi příjmem trans-mastných kyselin 
a rizikem výskytu srdečního onemocnění, brát velmi vážně.“

V této zprávě se rovněž uvádí řada dalších závažných zdravotních rizik, u nichž podle 
provedených studií existuje možná souvislost s příjmem trans-mastných kyselin. 

Na straně 21 této zprávy se píše: „Pokud jde o revizi politik, které jednotlivé státy přijaly, aby 
řešily problém příjmu trans-mastných kyselin, je zjevné, že nejúčinnějším přístupem je tyto 
kyseliny zakázat.“

V roce 2003 zavedlo Dánsko právní předpis, který zakazuje, aby se v potravinách určených 
k lidské spotřebě používaly tuky a oleje obsahující více než 2 % průmyslově vyrobených 
trans-mastných kyselin. Později téhož roku se dvě dánské společnosti obrátily na Evropskou 
komisi s tím, že tento dánský předpis odporuje pravidlům EU o volném pohybu zboží. Případ 
dosud nebyl uzavřen. 

Uvažuje Evropská komise o tom, že navrhne v EU trans-mastné kyseliny zakázat 
a pokud ano, kdy tak hodlá učinit? Pokud tak učinit nechce, mohla by svůj postoj 
zdůvodnit?

Považovala by Komise zavedení zákazu trans-mastných kyselin ze strany jednoho 
členského státu za porušení pravidel volného pohybu zboží?
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