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Vraag voor het vragenuur in de commissie 2009/01
ingediend overeenkomstig artikel 187 van het Reglement
door de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid zoals besloten door 
de coördinatoren op 12 januari 2008

Betreft: Trans Fatty Acids and Health: A Review of Health Hazards and Existing 
Legislation - Dr. Alexandra Krettek, Dr. Stefan Thorpenberg, Prof. Göran 
Bondjers - Nordic School of Public Health / Onderzoek aangevraagd door de 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid van het Europees 
Parlement (IP/A/ENVI/ST/2008-19)

1. Algemene vraag 

Deelt de Commissie de belangrijkste bevindingen in het voornoemde onderzoek en overweegt 
ze een verbod op transvetzuren in alle ingrediënten die voor menselijke consumptie zijn 
bedoeld? 

2. Gedetailleerde vragen 

a) Parlementslid Satu Hassi

Is de Commissie het met de auteurs van het onderzoek eens dat de argumenten voor het 
gebruik van transvetzuren in voedingsproducten niet langer steekhoudend zijn, "aangezien de 
koeling tijdens transport en opslag is verbeterd en er alternatieven voorhanden zijn"? In dit 
verband: is de Commissie ervan op de hoogte dat, volgens een onderzoek dat in 2006 in 
Denemarken is uitgevoerd, de hoeveelheid industrieel geproduceerde transvetzuren uiteenliep 
van 1 tot 24 g in dezelfde fastfoodporties van dezelfde handelsketen?
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Is de Commissie het eens met de auteurs van het onderzoek dat het voor de algehele 
volksgezondheid belangrijk is aandacht uit te laten gaan naar de consumptie van industrieel 
geproduceerde transvetzuren?

Is de Commissie het eens met de auteurs van het onderzoek dat de etikettering voor 
transvetzuren onvoldoende is om te voorkomen dat met name minder draagkrachtige groepen 
te veel transvetzuren binnenkrijgen? 

b) Parlementslid Jens Holm

In het verslag van de Nordic School of Public Health staat het volgende: "In haar advies van 
2004 concludeerde de EFSA dat transvetzuren mogelijk in verband kunnen worden gebracht 
met een verhoogde kans op hartziekten. Sindsdien is verder bewijs overgelegd, waardoor 
inmiddels kan worden gesteld dat er sterke epidemiologische aanwijzingen bestaan voor een 
verband tussen de consumptie van transvetzuren en de kans op hartziekten."

In het verslag wordt ook een aantal ernstige gezondheidsrisico's genoemd die volgens
onderzoeken wijzen op een mogelijk verband met de consumptie van transvetzuren. 

Op pagina 21 van het verslag wordt het volgende geconcludeerd: "Op basis van de 
beoordeling van de beleidslijnen die door verschillende landen zijn goedgekeurd om de 
consumptie van transvetzuren aan te pakken, is het duidelijk dat een verbod de meest 
effectieve benadering is." 

In 2003 voerde Denemarken een wet in volgens welke vetten en oliën met meer dan 2% 
industrieel geproduceerde transvetzuren niet mogen worden gebruikt in voedingsproducten 
die voor menselijke consumptie zijn bestemd. Later dat jaar dienden twee Deense bedrijven 
een klacht in bij de Europese Commissie, omdat de Deense wetgeving volgens hen in strijd is 
met de Europese regelgeving voor het vrije verkeer van goederen. In deze zaak is nog geen 
uitspraak gedaan. 

Overweegt de Europese Commissie om transvetzuren in de EU te verbieden en zo ja, 
wanneer is ze voornemens dit te doen? Zo nee, kan de Commissie dan aangeven waarom 
niet?

Acht de Commissie het in strijd met de regels voor het vrije verkeer van goederen als 
één lidstaat besluit om transvetzuren te verbieden?
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