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Aihe: Transrasvat ja terveys: katsaus terveysuhkiin ja nykyiseen lainsäädäntöön –
Tohtori Alexandra Krettek, tohtori Stefan Thorpenberg, professori. Göran 
Bondjers – Nordic School of Public Health / Euroopan parlamentin ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan tilaama tutkimus 
(IP/A/ENVI/ST/2008-19)

1. Yleinen kysymys

Jakaako komissio edellä mainitun tutkimuksen tärkeimmät tulokset ja harkitseeko komissio 
transrasvojen kieltämistä kaikissa ihmisravinnoksi tarkoitetuissa elintarvikkeiden ainesosissa? 

2. Yksityiskohtaiset kysymykset

a) Parlamentin jäsen Satu Hassi

Yhtyykö komissio tutkimuksen tekijöiden käsitykseen, jonka mukaan alkuperäinen syy 
käyttää transrasvoja elintarvikkeissa ei enää päde, koska elintarvikkeiden jäähdytys 
kuljetuksen ja varastoinnin aikana on nykyään tehokkaampaa ja muitakin vaihtoehtoja on 
olemassa? Onko komissio tähän liittyen tietoinen siitä, että Tanskassa vuonna 2006 tehdyn 
tutkimuksen mukaan teollisesti valmistettujen transrasvojen määrä vaihteli yhdestä 24:ään 
grammaan saman kauppaketjun samassa pikaruoka-annoksessa?

Yhtyykö komissio tutkimuksen tekijöiden käsitykseen, jonka mukaan kansanterveyden 
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kannalta olennaisinta olisi keskittyä teollisesti tuotettujen transrasvojen saantiin?

Yhtyykö komissio tutkimuksen tekijöiden käsitykseen, jonka mukaan transrasvojen liiallisen 
saannin ehkäisemiseksi on erityisesti pientuloisten tapauksessa riittämätöntä huolehtia siitä, 
että transrasvat on mainittu pakkausmerkinnöissä? 

b) Parlamentin jäsen Jens Holm

Nordic School of Public Health -laitoksen julkistamassa raportissa todetaan 
Elintarviketurvallisuusviraston päätelleen vuonna 2004 antamassaan lausunnossa, että 
transrasvat voidaan ehkä yhdistää sydäntautiriskien kasvamiseen. Raportin mukaan tämän 
jälkeen todistusaineisto on kasvanut ja transrasvojen saannin ja sydäntautiriskin välistä 
epidemiologista yhteyttä on nyt pidettävä voimakkaana.

Raportissa luetellaan myös lukuisia muita vakavia terveysuhkia, jotka saattavat tutkimusten 
mukaan olla yhteydessä transrasvojen saantiin.

Raportin sivulla 21 esitetään johtopäätös, jonka mukaan eri maiden transrasvojen saantiin 
puuttumiseksi toteuttamien politiikkojen arvioinnin perusteella on selvää, että tehokkain 
menetelmä on transrasvoja koskevan kiellon käyttöönotto. 

Tanskassa otettiin vuonna 2003 käyttöön laki, jolla kiellettiin yli 2 prosenttia teollisesti 
valmistettuja transrasvoja sisältävien rasvojen ja öljyjen käyttö ihmisravinnoksi tarkoitetuissa 
elintarvikkeissa. Kaksi tanskalaista yhtiötä jättivät myöhemmin samana vuonna Euroopan 
komissiolle valituksen, jonka mukaan Tanskan lainsäädäntö rikkoo tavaroiden vapaata 
liikkuvuutta koskevia EU:n sääntöjä. Tätä valitusta ei vielä ole käsitelty loppuun.

Harkitseeko Euroopan komissio transrasvojen EU:n laajuisen kiellon ehdottamista, ja 
jos harkitsee, milloin komissio aikoo antaa kyseisen ehdotuksen? Jos komissio ei tätä 
harkitse, voiko se kertoa, miksei se pidä ehdotusta tarpeellisena?

Pitäisikö komissio tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien sääntöjen vastaisena sitä, 
jos yksittäinen jäsenvaltio päättäisi kieltää transrasvat?
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