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Pytanie przeznaczone na turę pytań w komisji 2009/01
skierowane zgodnie z art. 187 Regulaminu
przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zgodnie z decyzją koordynatorów z dnia 12 stycznia 2008 r.

Dotyczy: kwasów tłuszczowych trans (KTT) i zdrowia: przeglądu zagrożeń dla zdrowia 
oraz istniejącego prawodawstwa – dr Alexandra Krettek, dr Stefan Thorpenberg, 
prof. Göran Bondjers – Nordycka Szkoła Zdrowia Publicznego / Studium 
zamówione przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego
(IP/A/ENVI/ST/2008-19)

1. Pytanie ogólne

Czy Komisja zgadza się z głównymi ustaleniami powyższego studium i rozważa 
wprowadzenie zakazu wykorzystywania kwasów tłuszczowych trans we wszystkich 
składnikach przeznaczonych do spożycia przez ludzi? 

2. Pytania szczegółowe

a) Satu Hassi (poseł do PE)

Czy Komisja zgadza się z autorami studium, iż nie ma już przekonujących przesłanek dla 
wykorzystywania KTT w produktach żywnościowych, „ponieważ warunki chłodzenia 
w trakcie transportu i przechowywania uległy poprawie, istnieją też rozwiązania 
alternatywne”? Czy w tym kontekście Komisja jest świadoma, że zgodnie z badaniem 
przeprowadzonym w Danii w 2006 r. zawartość przemysłowo wytworzonych KTT w tych 
samych szybkich daniach podawanych przez tę samą sieć wahała się od 1g do 24g?
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Czy Komisja zgadza się z autorami studium, że to ogólne zagadnienie zdrowia publicznego 
powinno sprowadzać się do spożywania przemysłowo wytworzonych KTT?

Czy Komisja zgadza się z autorami studium, że oznakowanie KTT nie jest wystarczające 
z punktu widzenia zapobiegania nadmiernemu spożyciu KTT, szczególnie przez grupy 
o niskich dochodach? 

b) Jens Holm (poseł do PE)

W sprawozdaniu sporządzonym przez Nordycką Szkołę Zdrowia Publicznego stwierdza się, 
że „w swojej opinii z 2004 r. EFSA uznał, że KTT można powiązać ze zwiększonym ryzykiem 
chorób serca. Od tamtej pory przedstawiono dalsze dowody, w tym epidemiologiczne, 
a związek spożycia KTT z ryzykiem chorób serca należy obecnie określić jako silny.”

W sprawozdaniu wspomina się też o kilku innych poważnych zagrożeniach zdrowotnych, 
które zgodnie z przeprowadzonymi badaniami sugerują możliwy związek ze spożyciem KTT. 

Na stronie 21 sprawozdania stwierdza się, że „ze zmiany polityki przyjętej przez różne kraje 
w celu podjęcia kwestii spożycia KTT jasno wynika, iż najbardziej efektywnym podejściem jest 
wprowadzenie zakazu.”

W 2003 r. Dania wprowadziła ustawodawstwo zabraniające stosowania w żywności 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi tłuszczów i olejów zawierających ponad 2% 
przemysłowo wytworzonych KTT. Później w tym samym roku dwa duńskie przedsiębiorstwa
złożyły odwołanie w Komisji Europejskiej, twierdząc, że duńskie ustawodawstwo jest 
sprzeczne z unijnymi przepisami dotyczącymi swobodnego przepływu towarów. Sprawa ta 
nie została jeszcze rozstrzygnięta. 

Czy Komisja Europejska rozważa zakazanie stosowania KTT w UE, a jeśli tak, to kiedy 
Komisja planuje to uczynić? Jeżeli nie, czy Komisja może podać powody?

Gdyby pojedyncze państwo członkowskie postanowiło wprowadzić zakaz stosowania
kwasów tłuszczowych trans, to czy Komisja uznałaby to za sprzeczne z przepisami 
dotyczącymi swobodnego przepływu towarów?

Adlib Express Watermark


	765726pl.doc

