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Angående: Transfettsyror och hälsa: en översyn av hälsorisker och aktuell lagstiftning – Dr. 
Alexandra Krettek, Dr. Stefan Thorpenberg, Prof. Göran Bondjers – Nordiska 
högskolan för folkhälsovetenskap/undersökning beställd av Europaparlamentets 
utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (IP/A/ENVI/ST/2008-19)

1. Allmän fråga 

Instämmer kommissionen i de huvudsakliga resultaten från den ovan nämnda undersökningen 
och överväger den att förbjuda transfettsyror i alla ingredienser som är avsedda för mänsklig 
konsumtion?

2. Detaljerade frågor 

a) Parlamentsledamot Satu Hassi

Håller kommissionen med författarna till undersökningen om att motiveringen till att 
transfettsyror används i livsmedel inte längre är giltig eftersom kylningen under transport och 
lagringen har förbättrats och det finns alternativ? Är kommissionen i detta sammanhang 
medveten om att enligt en undersökning som gjordes i Danmark 2006 varierade innehållet 
industriellt tillverkade transfettsyror från 1 g till 24 g på samma snabbmatsserveringar i 
samma kedja?

Håller kommissionen med författarna till undersökningen om att den stora uppgiften inom 
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folkhälsan borde vara att fokusera på konsumtionen av industriellt tillverkade transfettsyror?

Håller kommissionen med författarna till undersökningen om att det inte räcker att ange 
halten av transfettsyror på etiketten om man vill förhindra särskilt låginkomsttagare från att 
konsumera för mycket transfettsyror? 

b) Parlamentsledamot Jens Holm

I den rapport som Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap avfattat står det att EFSA i sitt 
yttrande från 2004 slog fast att transfettsyror kan vara förknippade med en ökad risk för 
hjärtsjukdomar och sedan dess har ytterligare bevis lagts fram och det epidemiologiska 
beviset för ett samband mellan konsumtion av transfettsyror och risken för hjärtsjukdomar 
måste nu anses vara starkt.

I rapporten räknas det även upp ett antal allvarliga hälsorisker som enligt de undersökningar 
som gjorts tyder på att det kan finnas ett samband med konsumtionen av transfettsyror. 

På sidan 21 i rapporten står det att det på grundval av en översyn av olika länders metoder för 
att ta itu med frågan om konsumtion av transfettsyror är det uppenbart att den mest effektiva 
metoden är att införa ett förbud.  

Danmark införde år 2003 en lag enligt vilken det är förbjudet att i livsmedel använda fetter 
och oljor med mer än 2 procent industriellt tillverkade transfettsyror. Senare samma år vände 
sig två danska företag till Europeiska kommissionen och påpekade att den danska 
lagstiftningen strider mot EU:s bestämmelser om fri rörlighet för varor. Ärendet är ännu inte 
avslutat. 

Avser kommissionen föreslå ett EU-förbud mot transfettsyror och i så fall när? Om 
svaret är nej, kan kommissionen ange orsakerna?

Anser kommissionen att det strider mot bestämmelserna om fri rörlighet för varor om 
en enda medlemsstat beslutar att införa ett förbud mot transfettsyror?
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