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Vprašanje za čas za vprašanja v odboru 2009/01
v skladu s členom 187 poslovnika,
Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane – po sklepu koordinatorjev 12. januarja 2008

Zadeva: Transmaščobne kisline in zdravje: pregled nevarnosti za zdravje in veljavna 
zakonodaja – dr. Alexandra Krettek, dr. Stefan Thorpenberg, prof. Göran 
Bondjers – Nordic School of Public Health / študija, ki jo je naročil odbor 
Evropskega parlamenta za okolje, javno zdravje in varnost hrane 
(IP/A/ENVI/ST/2008-19)

1. Splošno vprašanje 

Ali Komisija soglaša z glavnimi ugotovitvami te študije in ali razmišlja o prepovedi 
transmaščobnih kislin v vseh sestavinah, namenjenih za prehrano ljudi? 

2. Podrobnejša vprašanja 

a) poslanka Evropskega parlamenta Satu Hassi

Ali se Komisija strinja z avtorji študije, da uporaba transmaščobnih kislin v prehrambenih 
izdelkih ni več upravičena, saj se je izboljšalo hlajenje med prevozom in skladiščenjem, 
obstajajo pa tudi druge možnosti? Vprašanje v zvezi s tem: ali Komisija pozna podatek iz 
študije, izvedene na Danskem leta 2006, da količina industrijsko proizvedenih transmaščobnih 
kislin v hitrih obrokih iste vrste v proizvodni verigi iste blagovne znamke niha od 1 g do 
24 g?

Ali se Komisija strinja z avtorji študije, da bi se bilo treba zaradi širšega javnega zdravja 
osrediniti na zaužito količino industrijsko proizvedenih transmaščobnih kislin?
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Ali se Komisija strinja z avtorji študije, da za preprečitev zaužitja prevelikih količin 
transmaščobnih kislin, zlasti med skupinami z nižjimi dohodki, označevanje glede 
transmaščobnih kislin ne zadostuje? 

b) poslanec Evropskega parlamenta Jens Holm

V poročilu Nordic School of Public Health piše: "V mnenju Evropske agencije za varnost 
hrane (EFSA) za leto 2004 je ugotovljeno, da so transmaščobne kisline lahko povezane z 
večjim tveganjem za bolezni srca in ožilja. Odtlej je bilo predstavljenih še več dokazov, tako 
da so zdaj epidemiološki dokazi o povezavi med količino zaužitih transmaščobnih kislin in 
tveganjem za srčno-žilne bolezni dokaj trdni."

V poročilu so omenjene tudi številne druge hujše nevarnosti za zdravje, za katere študije 
kažejo, da bi bile lahko povezane z uživanjem transmaščobnih kislin. 

Na 21. strani poročila je ugotovljeno: "Na podlagi pregleda politik o uživanju transmaščobnih 
kislin, sprejetih v različnih državah, je jasno, da bi bil najučinkovitejši pristop uvedba 
prepovedi." 

Danska je leta 2003 uvedla zakonodajo, s katero v živilih, namenjenih za prehrano ljudi, 
prepoveduje maščobe in olja, ki vsebujejo več kot 2 % industrijsko proizvedenih 
transmaščobnih kislin. Kasneje istega leta sta danski podjetji vložili pritožbo na Evropsko 
komisijo, češ da je danska zakonodaja v nasprotju s pravili EU o prostem pretoku blaga. 
Zadeva še ni rešena. 

Ali Evropska komisija razmišlja o predlogu prepovedi transmaščobnih kislin v EU, in če 
da, kdaj namerava to storiti? Če ne, ali lahko pojasni, zakaj?

Ali Komisija meni, da bi bilo proti pravilom o prostem pretoku blaga, če se za uvedbo 
prepovedi transmaščobnih kislin odloči samo ena država članica?
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