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Spørgsmål til spørgetiden i udvalgene 2009/01
jf. forretningsordenens artikel 187
af Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed på beslutning af koordinatorerne 
den 12. januar 2008.

Om: Transfedtsyrer og Sundhed: En Gennemgang af Sundhedsrisici og Eksisterende 
Lovgivning - Dr. Alexandra Krettek, Dr. Stefan Thorpenberg, Prof. Göran 
Bondjers - Nordisk Højskole for Folkesundhedsvidenskab / en undersøgelse, 
gennemført på anmodning af Europa-Parlamentets Udvalg om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (IP/A/ENVI/ST/2008-19)

1. Generelle spørgsmål

Deler Kommissionen hovedkonklusionerne i ovennævnte undersøgelse og overvejer den et 
forbud mod transfedtsyrer i alle ingredienser til brug i levnedsmidler?

2. Detaljerede spørgsmål

a) MEP Satu Hassi

Er Kommissionen enig med forfatterne til undersøgelsen i, at begrundelsen for at anvende 
transfedtsyrer i fødevarer ikke længere er gyldig, da køling under transport og opbevaring er 
blevet forbedret og der findes alternativer? I den forbindelse: Er Kommissionen bekendt med, 
at ifølge en undersøgelse foretaget i Danmark i 2006, varierede indholdet af industrielt 
fremstillede transfedtsyrer fra 1 g til 24 g i samme fast food-ret hos samme handelskæde?

Er Kommissionen enig med forfatterne til undersøgelsen i, at det brede folkesundhedsproblem 
burde være at koncentrere sig om indtagelsen af industrielt producerede transfedtsyrer?
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Er Kommissionen enig med forfatterne til undersøgelsen i, at for at forebygge især 
lavindkomstgruppers overdrevne indtag af transfedtsyrer, er mærkning med transfedtsyrer 
ikke tilstrækkeligt?

b) MEP Jens Holm

I rapporten fra den Nordiske højskole for folkesundhedsvidenskab hedder det, at i sin 
udtalelse fra 2004, konkluderede EFSA, at transfedtsyrer kan have sammenhæng med en øget 
risiko for hjerte-kar-sygdomme. Siden da er der fremkommet yderligere beviser, og det 
epidemiologiske bevis for en sammenhæng mellem indtagelsen af transfedtsyrer og risikoen 
for hjerte-kar-sygdomme må nu anses for stærkt.

Rapporten omtaler også et antal andre alvorlige sundhedsrisici, som den ifølge undersøgelser 
mener, kan have sammenhæng med indtagelsen af transfedtsyrer.

På side 21 konkluderer rapporten, at på baggrund af en gennemgang af politikker, gennemført 
af forskellige lande til at takle indtagelsen af transfedtsyrer, er det klart, at den mest effektive 
fremgangsmåde er at indføre et forbud.

I 2003 indførte Danmark lovgivning, der forbyder brugen af fedtstoffer og olier, der 
indeholder mere end 2 % industrielt fremstillede transfedtsyrer i fødevarer til konsum. Senere 
samme år indsendte to danske virksomheder en klage til Europa-Kommissionen, som lød på, 
at den danske lovgivning stred mod EU's regler om varernes frie bevægelighed. Denne sag er 
endnu ikke bliver afgjort.

Overvejer Europa-Kommissionen at foreslå et EU-forbud mod transfedtsyrer, og i så 
fald, hvornår planlægger Kommissionen at gøre det? Hvis ikke, vil Kommissionen da 
give en begrundelse?

Vil Kommissionen anse det for at være i strid med reglerne om varernes frie 
bevægelighed, hvis en enkelt medlemsstat beslutter at indføre et forbud mod 
transfedtsyrer?
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