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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
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Ερώτηση για την Ώρα των Ερωτήσεων σε επιτροπή 2009/01
σύμφωνα  με το άρθρο  187 του Κανονισμού
από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, όπως 
αποφασίσθηκε από τους συντονιστές στις 12 Ιανουαρίου  2008.

Θέμα: Τρανσλιπαρά Οξέα και Υγεία: Μελέτη των Κινδύνων για την Υγεία και Ισχύουσα 
Νομοθεσία - Δρ. Alexandra Krettek, Δρ. Stefan Thorpenberg, Καθηγητής. Göran
Bondjers - Σκανδιναβική Σχολή Δημόσιας Υγείας/Μελέτη που ζήτησε η 
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (IP/A/ENVI/ST/2008-19)

1. Γενική ερώτηση

Συμμερίζεται η Επιτροπή τα κύρια πορίσματα της ως άνω αναφερθείσας μελέτης και εξετάζει 
το ενδεχόμενο απαγόρευση της τρανσλιπαρών οξέων από όλα τα τρόφιμα που προορίζονται 
για ανθρώπινη κατανάλωση; 

2. Επιμέρους ερωτήσεις

α) Satu Hassi ΒΕΚ

Συμφωνεί η Επιτροπή με τους συντάκτες της μελέτης ότι το σκεπτικό για την χρήση των 
τρανσλιπαρών οξέων στα είδη διατροφής δεν ισχύει πλέον, " εφόσον η ψύξη κατά τη 
διάρκεια της μεταφοράς και της αποθήκευσης έχει βελτιωθεί και υφίστανται εναλλακτικές 
λύσεις";  Στο πλαίσιο αυτό: τελεί η Επιτροπή εν γνώσει του ότι, σύμφωνα με μελέτη που 
εκπονήθηκε στη Δανία το 2006, η περιεκτικότητα σε βιομηχανικά παραγόμενα τρανσλιπαρά
οξέα στην ίδια μερίδα ταχυφαγείου της ίδιας εμπορικής αλυσίδας κυμαίνεται μεταξύ του 1
και των 24 γραμμαρίων; 
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Συμφωνεί η Επιτροπή με τους συντάκτες της μελέτης ότι το να δοθεί προσοχή στην 
κατανάλωση  των βιομηχανικά παραγόμενων τρανσλιπαρών οξέων αποτελεί σημαντικό θέμα 
δημόσιας υγείας;

Συμφωνεί η Επιτροπή με τους συντάκτες της μελέτης ότι προκειμένου να προφυλαχθούν 
ιδιαίτερα οι ομάδες του πληθυσμού με χαμηλά εισοδήματα από την υπερβολική πρόσληψη 
τρανσλιπαρών οξέων, δεν επαρκεί η επισήμανση των τρανσλιπαρών οξέων στην ετικέτα; 

β)  Jens Holm ΒΕΚ

Στην έκθεση που συνέταξε η Σκανδιναβική Σχολή Δημόσιας Υγείας  αναφέρεται ότι: "Στην 
γνωμοδότησή της του 2004, η ΕΕΑΤ συμπεραίνει ότι τα τρανσλιπαρά οξέα μπορούν να 
συνδέονται με την αύξηση του κινδύνου καρδιακής ασθένειας. Έκτοτε, παρουσιάσθηκαν και 
άλλα στοιχεία και θα πρέπει να θεωρηθούν πλέον σοβαρά τα επιδημιολογικά στοιχεία για μία 
σχέση μεταξύ της πρόσληψης τρανσλιπαρών οξέων και του κινδύνου για καρδιακή ασθένεια."

Η έκθεση αναφέρει επίσης αριθμό άλλων σοβαρών κινδύνων για την υγεία που, σύμφωνα με 
τις μελέτες, αφήνουν υπόνοιες ότι θα μπορούσαν να έχουν κάποια σχέση με την κατανάλωση 
τρανσλιπαρών οξέων.

Στη σελίδα 21 της έκθεσης, συμπεραίνεται ότι "Λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτικές που 
εγκρίθηκαν από διάφορα κράτη για την αντιμετώπιση της κατανάλωσης τρανσλιπαρών οξέων, 
είναι σαφές ότι η πλέον αποτελεσματική προσέγγιση είναι  η απαγόρευση."

Το 2003, η Δανία θέσπισε νομοθεσία που απαγορεύει τη χρήση στα τρόφιμα που 
προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση των λιπών και των ελαίων που περιέχουν 
περισσότερο από 2% βιομηχανικά παραχθέντα τρανσλιπαρά οξέα.  Αργότερα μέσα στο 
χρόνο, δύο δανέζικες εταιρείες προσέφυγαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ισχυριζόμενες ότι η 
νομοθεσία της Δανίας έρχεται σε αντίθεση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των προϊόντων. Αυτή η περίπτωση δεν έχει ακόμη ρυθμισθεί.

Σκοπεύει  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει απαγόρευση των τρανσλιπαρών οξέων 
και, στην περίπτωση αυτή, πότε σκοπεύει να το πράξει; Στην αντίθετη περίπτωση, θα 
μπορούσε να εξηγήσει τους λόγους της η Επιτροπή; 

Θα θεωρούσε η Επιτροπή ότι ένα κράτος μέλος δεν σέβεται τους κανόνες για την 
ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων εάν αποφάσιζε να θεσπίσει μόνο του την απαγόρευση 
των τρανσλιπαρών οξέων;
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