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Pergunta para o período de perguntas em comissão 2009/01
apresentada nos termos do artigo 187.º do Regimento
pela Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, em conformidade 
com a decisão dos coordenadores de 12 de Janeiro de 2008

Assunto: Os Ácidos gordos trans e a saúde: Análise dos riscos para a saúde e legislação 
vigente -Dr. Alexandra Krettek, Dr. Stefan Thorpenberg, Prof. Göran Bondjers -
Nordic School of Public Health / Estudo encomendado pela Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar do Parlamento 
Europeu(IP/A/ENVI/ST/2008-19)

1. Pergunta de carácter geral

Partilha a Comissão as principais conclusões do referido estudo e pondera a possibilidade de 
proibir os ácidos gordos trans em todos os ingredientes destinados ao consumo humano?

2. Perguntas específicas

a) Satu Hassi

Partilha a Comissão o ponto de vista dos autores do estudo segundo o qual os motivos que 
justificavam a utilização de ácidos gordos trans em produtos alimentares deixaram de ser
válidos, "uma vez que a refrigeração durante o transporte e armazenamento melhorou e 
existem alternativas"? Neste contexto: está a Comissão ciente de que, de acordo com um 
estudo realizado na Dinamarca em 2006, o teor de ácidos gordos trans produzidos 
industrialmente variava entre 1g e 24g nas mesmas porções de comida rápida da mesma
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cadeia comercial?

Partilha a Comissão o ponto de vista dos autores do estudo segundo o qual a abordagem desta 
vasta questão de saúde pública passa por uma focalização no consumo de ácidos gordos trans 
produzidos industrialmente?

Partilha a Comissão o ponto de vista dos autores do estudo segundo o qual a rotulagem dos
ácidos gordos trans não é suficiente para evitar o seu consumo excessivo por parte, em 
particular, dos grupos da população de baixos recursos?

b) Jens Holm

No relatório elaborado pela Nordic School of Public Health  afirma-se o seguinte:"No seu 
parecer de 2004, a AESA concluiu que os ácidos gordos trans poderão estar relacionados 
com um risco acrescido de doença cardíaca. Desde então, foram apresentadas novas provas,
devendo-se actualmente considerar que existem provas epidemiológicas sólidas no que 
concerne à ligação entre o consumo de ácidos gordos trans e o risco de doença cardíaca ".

O relatório também menciona uma série de outros riscos graves para a saúde que, de acordo 
com estudos realizados, podem estar relacionados com o consumo de ácidos gordos trans.

Na página 21, o relatório conclui que "A análise das políticas adoptadas por diferentes países 
para enfrentar o problema do consumo de ácidos gordos trans permite afirmar claramente 
que a abordagem mais eficaz consiste em instaurar uma proibição".

Em 2003, a Dinamarca adoptou legislação que proíbe a utilização, em alimentos destinados ao 
consumo humano, de óleos e gorduras contendo mais de 2% de ácidos gordos trans 
produzidos industrialmente. Mais tarde, nesse mesmo ano, duas empresas dinamarquesas
apresentaram uma queixa junto da Comissão alegando que a legislação dinamarquesa 
contrariava as normas da UE em matéria de livre circulação de mercadorias. Esta questão
ainda se encontra pendente.

Pondera a Comissão a apresentação de uma proposta visando a proibição dos ácidos 
gordos trans na UE? Em caso afirmativo, quando tenciona fazê-lo? Não sendo esse o 
caso, como fundamenta a sua posição? 

No entender da Comissão, se um único Estado-membro decidisse proibir os ácidos 
gordos trans, configuraria tal facto uma violação das normas relativas à livre circulação 
de mercadorias?
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