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Întrebare pentru timpul afectat întrebărilor în comisie 2009/01
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coordonatori la 12 ianuarie 2008

Ref.: Acizii grași trans și sănătatea: o examinare a riscurilor pentru sănătate și a 
legislației existente - Dr. Alexandra Krettek, Dr. Stefan Thorpenberg, Prof. Göran 
Bondjers - Nordic School of Public Health / Studiu solicitat de Comisia pentru 
mediu, sănătate publică și siguranță alimentară a Parlamentului European 
(IP/A/ENVI/ST/2008-19)

1. Întrebare generală

Comisia împărtășește principalele rezultate ale studiului menționat mai sus și ia în considerare 
posibilitatea introducerii unei interdicții în ceea ce privește acizii grași trans din toate 
ingredientele destinate consumului uman? 

2. Întrebări detaliate

a) Satu Hassi, deputat european

Comisia este de acord cu autorii studiului care susțin că justificarea utilizării acizilor grași 
trans în produsele alimentare nu mai este validă, „având în vedere că refrigerarea în timpul 
transportului și stocării s-a ameliorat și există alte alternative”? În acest context: Comisia este 
la curent cu faptul că, potrivit unui studiu elaborat în Danemarca în 2006, cantitatea de acizi 
grași trans fabricați industrial variază de la 1 g la 24 g în porții similare de fast-food, în același 
lanț comercial?
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Comisia este de acord cu autorii studiului care susțin că problematica generală de sănătate 
publică ar trebui să se concentreze asupra consumului de acizi grași trans fabricați industrial?

Comisia este de acord cu autorii studiului asupra faptului că, pentru a preveni consumul 
excesiv de acizi grași trans, mai ales în segmentele de populație cu venituri mici, etichetarea 
acizilor grași trans nu este suficientă? 

b) Jens Holm, deputat european

În raportul întocmit de Nordic School of Public Health se afirmă: „În avizul său din 2004, 
EFSA a concluzionat că acizii grași trans ar putea fi asociați cu riscuri ridicate de boli
cardiace. De atunci, au fost prezentate probe suplimentare, iar dovezile epidemiologice în 
sprijinul unei legături între consumul de acizi grași trans și riscul de boli cardiace trebuie 
considerate în momentul de față ca fiind puternice.”

Raportul menționează, de asemenea, alte câteva riscuri grave pentru sănătate, care, potrivit 
studiilor elaborate, sugerează că este posibil să existe o legătură cu consumul de acizi grași 
trans. 

Raportul concluzionează la pagina 21: „Pe baza examinării politicilor adoptate de diferite 
țări în legătură cu problema consumului de acizi grași trans, este clar că cea mai eficace
abordare este introducerea unei interdicții”. 

În 2003, Danemarca a introdus o reglementare care interzice utilizarea, în produsele 
alimentare destinate consumului uman, a grăsimilor și a uleiurilor care conțin mai mult de 2% 
acizi grași trans fabricați industrial. În cursul aceluiași an, două companii daneze au introdus o 
acțiune pe lângă Comisia Europeană, afirmând că legislația daneză este contrară 
reglementărilor UE privind libera circulație a mărfurilor. Această cauză nu a fost încă 
soluționată. 

Comisia Europeană ia în considerare eventualitatea propunerii unei interdicții la nivelul 
UE în ceea ce privește acizii grași trans și, dacă este cazul, când preconizează Comisia 
introducerea unei astfel de interdicții? În caz contrar, ar putea Comisia să-și motiveze 
decizia?

În cazul în care un singur stat membru hotărăște introducerea unei interdicții în ceea ce 
privește acizii grași trans, Comisia ar considera că această decizie este contrară 
reglementărilor privind libera circulație a mărfurilor?
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