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Parlamendikomisjoni infotunni küsimus 2009/01
mille on vastavalt kodukorra artiklile 187
esitanud keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon koordinaatorite 12. jaanuari 
2008. aasta otsuse alusel

Teema: Transrasvhapped ja tervis: Ülevaade terviseriskidest ja kehtivatest õigusaktidest –
dr Alexandra Krettek, dr Stefan Thorpenberg, prof Göran Bondjers – Nordic 
School of Public Health / Euroopa Parlamendi keskkonna-, rahvatervise- ja 
toiduohutuse komisjoni tellitud uurimus (IP/A/ENVI/ST/2008-19)

1. Üldküsimus 

Kas komisjon jagab eespool nimetatud uurimuse peamisi järeldusi ja kaalub transrasvhapete 
keelamist kõikides inimtoiduks ette nähtud koostisainetes? 

2. Üksikasjalikud küsimused 

a) parlamendiliige Satu Hassi

Kas komisjon nõustub uurimuse autoritega väitega, et toiduainetes transrasvhapete kasutamise 
algne põhjendus enam ei kehti, sest jahutamine veo ja ladustamise ajal on paranenud ja 
alternatiivid on olemas? Sellega seoses: kas komisjon on teadlik sellest, et Taanis 2006. aastal 
läbi viidud uurimuse kohaselt varieerus tööstuslikult toodetud transrasvhapete sisaldus sama 
kaubandusketi samas kiirtoiduportsjonis ühest kuni 24 grammini?

Kas komisjon nõustub uurimuse autorite väitega, et rahvatervise seisukohast oleks eriti 
oluline keskenduda tööstuslikult toodetud transrasvhapete tarbimisele?
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Kas komisjon nõustub uurimuse autorite väitega, et transrasvhapete liigse tarbimise 
vältimiseks eriti madala sissetulekuga rühmades ei piisa ainult transrasvhapete märgistamisest 
pakendil? 

b) parlamendiliige Jens Holm

Nordic School of Public Health koostatud aruandes on öeldud: „Euroopa Toiduohutusamet 
jõudis oma 2004. aasta arvamuses järeldusele, et transrasvhappeid võib ehk seostada 
südamehaiguste suurenenud riskiga. Sellest ajast alates on esitatud uusi tõendeid ning nüüd 
peetakse transrasvhapete ja südamehaiguste riski vahelise seose epidemioloogilisi tõendeid 
väga veenvateks.“

Aruandes nimetatakse ka teisi tõsiseid terviseriske, mis uurimuste kohaselt võivad olla seotud 
transrasvhapete tarbimisega. 

Aruande 21. leheküljel esitatakse järeldus, et eri riikide transrasvhapete tarbimise poliitikate 
ülevaate järgi on selge, et kõige tõhusam meetod on transrasvhapete keelu kehtestamine. 

Taani võttis 2003. aastal vastu seaduse, millega keelatakse inimtoiduks mõeldud toiduainetes 
rasvade ja õlide kasutamine, mis sisaldavad üle 2% tööstuslikult toodetud transrasvhappeid. 
Sama aasta lõpupoole esitasid kaks Taani äriühingut kaebuse Euroopa Komisjonile, väites, et 
Taani seadused on vastuolus ELi kaupade vaba liikumise eeskirjadega. Selles asjas ei ole 
otsust veel tehtud. 

Kas Euroopa Komisjon kaalub ELis transrasvhapete keelu esitamist ja kui kaalub, 
millal kavatseb komisjon seda teha? Kui ei, kas komisjon võiks põhjendada, mis ta ei 
pea ettepaneku esitamist vajalikuks?

Kui üksik liikmesriik otsustab kehtestada transrasvahapete keelu, kas komisjon peab 
seda kaupade vaba liikumise eeskirjadega vastuolus olevaks?
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