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Otázka na hodinu otázok vo výbore 2009/01
ktorú v súlade s článkom 187 rokovacieho poriadku
predkladá Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín na základe 
rozhodnutia koordinátorov z 12. januára 2008

Vec: Transmastné kyseliny a zdravie:  Prehľad zdravotných rizík a platných právnych 
predpisov – Dr. Alexandra Krettek, Dr. Stefan Thorpenberg, Prof. Göran Bondjers 
– Nordická škola verejného zdravia/Štúdia vypracovaná na žiadosť Výboru 
Európskeho parlamentu pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín (IP/A/ENVI/ST/2008-19)

1. Všeobecná otázka 

Má Komisia k dispozícii hlavné závery vyššie uvedenej štúdie a uvažuje o zákaze 
transmastných kyselín vo všetkých zložkách potravín určených na konzumáciu? 

2. Konkrétne otázky 

a) Poslankyňa EP Satu Hassi

Zdieľa Komisia názor autorov štúdie, že dôvody pre používanie transmastných kyselín 
v potravinových výrobkoch už neplatia, keďže chladiace postupy pri ich preprave 
a skladovaní sa zdokonalili a existujú aj iné riešenia? Je si v tejto súvislosti Komisia vedomá 
skutočnosti, že podľa štúdie vypracovanej v Dánsku v roku 2006 sa obsah priemyselne 
vyrobených trasmastných kyselín v rovnakých porciách rýchleho občerstvenia podávaného 
v rámci toho istého obchodného reťazca pohyboval od 1 g do 24 g?

Súhlasí Komisia s názorom autorov štúdie, že v záujme verejného zdravia sa treba zamerať 
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na konzumáciu priemyselne vyrobených transmastných kyselín?

Zdieľa Komisia názor autorov štúdie, že označovanie výrobkov obsahujúcich transmastné 
kyseliny nestačí na to, aby sa predišlo najmä v prípade skupín s nízkymi príjmami nadmernej 
konzumácii transmastných kyselín? 

b) Poslanec EP Jens Holm

V správe, ktorú vypracovala Nordická škola verejného zdravia, sa uvádza: „Vo svojom 
stanovisku z roku 2004 Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) dospel k záveru, že 
transmastné kyseliny sa môžu spájať so zvýšeným rizikom výskytu srdcových chorôb. Od tej 
doby sa predložili ďalšie dôkazy a odteraz treba brať vážne epidemiologické dôkazy, ktoré 
svedčia o súvislosti medzi príjmom transmastných kyselín a rizikom výskytu srdcových 
chorôb.“

V správe sa tiež uvádza mnoho ďalších vážnych zdravotných rizík, ktoré sa podľa 
vypracovaných štúdií spájajú s príjmom transmastných kyselín. 

Na strane 21 uvedenej správy sa píše: „Z revízie politík, ktoré jednotlivé štáty prijali, aby 
riešili problém príjmu transmastných kyselín je zrejmé, že najúčinnejším prístupom je tieto 
kyseliny zakázať.“ 

V roku 2003 Dánsko prijalo právny predpis, ktorý zakazuje, aby sa v potravinách určených na 
ľudskú spotrebu používali tuky a oleje obsahujúce viac ako 2 % priemyselne vyrobených 
mastných kyselín. Neskôr v tom istom roku sa dve dánske spoločnosti obrátili na Európsku 
komisiu s tým, že tento dánsky právny predpis je v rozpore s pravidlami EÚ o voľnom 
pohybe tovaru. Spomínaný prípad sa dosiaľ neuzavrel. 

Uvažuje Európska komisia o tom, že zakáže používanie transmastných kyselín v rámci 
EÚ a ak áno, kedy tak plánuje urobiť? Ak sa nerozhodla zakázať používanie 
transmastných kyselín, môže uviesť dôvody, ktoré ju k tomu viedli?

Považovala by Komisia zákaz používania transmastných kyselín v jednom členskom 
štáte za porušenie pravidiel o voľnom pohybe tovaru?
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