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Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja saskaņā ar koordinatoru 
2008. gada 12. janvāra lēmumu

Temats:  Hidroģenētās taukskābes un veselība. Pārskats par veselības riska faktoriem un 
spēkā esošajiem tiesību aktiem. Dr. Alexandra Krettek, Dr. Stefan Thorpenberg, 
Prof. Göran Bondjers – Nordic School of Public Health. Eiropas Parlamenta 
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas pieprasīts pētījums 
(IP/A/ENVI/ST/2008-19)

1. Vispārējs jautājums 

Vai Komisija ir vienisprātis ar galvenajiem minētā pētījuma secinājumiem un apsver iespēju 
aizliegt hidroģenēto taukskābju izmantošanu visās sastāvdaļās, kas paredzētas cilvēku 
pārtikai? 

2. Konkrētāki jautājumi 

a) EP deputāte Satu Hassi

Vai Komisija piekrīt pētījuma autoriem, ka pamatojums par hidroģenēto taukskābju 
izmantošanu pārtikas produktos vairs nav spēkā, „jo ir uzlabojusies saldēšana un uzglabāšana 
transportēšanas laikā”? Šajā sakarībā rodas jautājums: vai Komisijai ir zināms fakts, kas 
minēts Dānijā 2006. gadā veiktā pētījumā, proti, rūpnieciski ražotu hidroģenēto taukskābju 
saturs vienas un tās pašas tirdzniecības ķēdes ātrās ēdināšanas porcijās svārstās no 1 līdz 24 g?

Vai Komisija piekrīt pētījuma autoriem, ka tas būtu vispārējs sabiedrības veselības 
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jautājums — pievērst uzmanību organismā uzņemtajām rūpnieciski ražotajām hidroģenētajām 
taukskābēm?

Vai Komisija piekrīt pētījuma autoriem, ka par maz ir marķēt hidroģenētās taukskābes, lai 
novērstu pārmērīgu šo taukskābju patēriņu, it īpaši iedzīvotāju grupās ar zemiem 
ienākumiem? 

b) EP deputāts Jens Holm

Augstskolas Nordic School of Public Health ziņojumā teikts: “Eiropas Pārtikas nekaitīguma 
iestāde savā 2004. gada atzinumā ir secinājusi, ka hidroģenētās taukskābes varētu būt saistītas 
ar sirds slimību paaugstinātu risku. Kopš tā laika ir sniegti jauni pierādījumi, un tagad 
nopietni jāņem vērā epidemioloģiskie pierādījumi par to, ka hidroģenēto taukskābju 
uzņemšana ir saistīta ar sirds slimību iespējamību.”

Šajā ziņojumā ir minēti daudzi citi būtiski veselības riska faktori, kas, kā teikts pētījumos, liek 
domāt, ka, iespējams, pastāv saistība ar hidroģenēto taukskābju uzņemšanu. 

Ziņojuma 21. lappusē secināts: „Pamatojoties uz to politisko nostādņu pārskatu, kuras 
pieņēmušas dažādas valstis, lai risinātu hidroģenēto taukskābju patēriņu, kļūst skaidrs, ka 
visefektīvākā pieeja ir noteikt aizliegumu”. 

Dānija 2003. gadā pieņēma tiesību aktus, kas aizliedz pārtikas produktos izmantot cilvēku 
patēriņam paredzētas taukskābes un eļļas, kuras satur vairāk nekā 2 % rūpnieciski ražoto 
hidroģenēto taukskābju. Pēc tam tajā pašā gadā divi Dānijas uzņēmumi vērsās Eiropas 
Komisijā, paziņodami, ka Dānijas tiesību akti ir pretrunā ES noteikumiem par brīvu preču 
apriti. Lēmums par šo gadījumu vēl nav pieņemts. 

Vai Eiropas Komisija apsver iespēju ierosināt hidroģenēto taukskābju aizliegumu 
Eiropas Savienībā un, ja tā, tad kad Komisija paredz to darīt? Ja ne, vai Komisija 
paskaidros iemeslus?

Vai Komisija uzskatītu, ka vienas dalībvalsts pieņemts lēmums par hidroģenēto 
taukskābju aizliegumu ir pretrunā ar noteikumiem par brīvu preču apriti?
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