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Tema: Trans-konfigūracijos riebalų rūgštys ir sveikata. Pavojų sveikatai ir esamų teisės 
aktų apžvalga. Dr. Alexandra Krettek, dr. Stefan Thorpenberg, prof. Göran 
Bondjers. Šiaurės visuomenės sveikatos (angl. Nordic School of Public Health) 
mokykla. Europos Parlamento Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
komiteto užsakytas tyrimas (IP/A/ENVI/ST/2008-19)

1. Bendrasis klausimas 

Ar Komisija sutinka su pagrindiniais minėtojo tyrimo rezultatais ir ar ji svarsto galimybę 
uždrausti naudoti trans-konfigūracijos riebalų rūgštis visose žmogui vartoti skirtuose 
ingredientuose?

2. Išsamūs klausimai 

a) Europos Parlamento narys Satu Hassi

Ar Komisija sutinka su tyrimo autoriais dėl to, kad nebegalioja pagrindinė maisto produktuose 
esančių trans-konfigūracijos riebalų rūgščių vartojimo priežastis, nes „šaldymas 
transportuojant ir saugojimas pagerėjo, be to, esama alternatyvų“? Atsižvelgiant į tai, ar 
Komisija žino, kad, remiantis 2006 m. Danijoje atlikto tyrimo rezultatais, pramoniniu būdu 
pagamintų trans-konfigūracijos riebalų rūgščių kiekis tos pačios prekybos grandinės tose 
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pačiose greito maisto porcijose svyravo nuo 1 g iki 24g?

Ar Komisija sutinka su tyrimo autoriais, kad dėmesio atkreipimas į pramoniniu būdu 
pagamintų trans-konfigūracijos riebalų rūgščių vartojimą būtų svarbus visuomenės sveikatos 
klausimas?

Ar Komisija sutinka su tyrimo autoriais dėl to, kad, siekiant apsaugoti itin mažas pajamas 
gaunančias grupes nuo per didelio trans-konfigūracijos riebalų rūgščių vartojimo, nepakanka 
tik ženklinti trans-konfigūracijos riebalų rūgštis? 

b) Europos Parlamento narys Jens Holm

Šiaurės visuomenės sveikatos mokyklos ataskaitoje teigiama: „2004 m. nuomonėje Europos 
maisto saugos tarnyba padarė išvadą, kad trans-konfigūracijos riebalų rūgštys gali būti 
susijusios su didesniu pavojumi susirgti širdies ligomis. Nuo tada pateikiama kitų įrodymų ir 
epidemiologinis trans-konfigūracijos riebalų rūgščių ir širdies ligų ryšys dabar turi būti 
laikomas stipriu.“

Pranešime taip pat nurodomas kitas didelis pavojus sveikatai, kuris, remiantis atliktais 
tyrimais, gali būti susijęs su trans-konfigūracijos rienbalų rūgščių vartojimu. 

Pranešimo 21 puslapyje padaroma išvada, kad „Remiantis įvairių šalių persvarstymo 
strategijomis, kuriomis siekiama išspręsti trans-konfigūracijos riebalų rūgščių vartojimo 
problemą, paaiškėja, kad tinkamiausias būdas – pradėti taikyti draudimą.“

2003 m. Danija pradėjo taikyti teisės aktus, pagal kuriuos gaminant žmonėms vartoti 
skiriamus maisto produktus draudžiama naudoti riebalus ir aliejus, kuriuose daugiau kaip 
2 proc. pramoniniu būdu pagamintų trans-konfigūracijos riebalų rūgščių. Vėliau tais pačiais 
metais dvi Danijos bendrovės pateikė skundą Europos Komisijai, kuriame teigiama, kad 
Danijos teisės aktai prieštarauja ES taisyklėms dėl laisvo prekių judėjimo. Šis klausimas dar 
neišspręstas. 

Ar Europos Komisija svarsto galimybę pateikti pasiūlymą dėl trans-konfigūracijos 
riebalų rūgščių draudimo Europos Sąjungoje? Jeigu taip, kada Komisija ketina pateikti 
tokį pasiūlymą? Jeigu ne, ar Komisija galėtų paaiškinti, kodėl?

Ar, Komisijos nuomone, pažeidžiamos laisvo prekių judėjimo taisyklės, jeigu viena 
valstybė narė nusprendžia uždrausti trans-konfigūracijos riebalų rūgštis?
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