
 

 

Declarație de susți ere a introducerii unei limite legislative pentru grăsi ile tra s î  Ro â ia 

(Tradus Din Engleza-varianta Originala) 

12 septembrie 2017 

Rețeaua Europea ă a Inimii (European Heart Network - EHN  și Alia ța Europea ă pentru Să ătate 
Pu li ă European Public Health Alliance - EPHA  su t î urajate de i trodu erea re e tă a u ui 
proiect de lege în Senatul României, care are drept scop stabilirea unei limite legislative privind 

grăsi ile tra s produse industrial din alimente. EHN și EPHA î dea ă Se atul și Ca era Deputaților 
să voteze î  favoarea proie tului de lege și Guver ului Ro â iei să asigure i ple e tarea efi ie tă a 

acestuia. 

Dovezile relației auzale î tre o su ul de grăsi i tra s și ris urile pe tru să ătate sunt 

opleșitoare.1 E istă o orelație dire tă î tre o su ul de grăsi i tra s și oala ardiovas ulară, 
pri ipala auză de deces în Europa. Cu fiecare 2% de energie consumată su  for ă de grăsi i tra s, 
riscul de atac de cord sau deces din cauza bolilor cardiace rește cu 25%.2 

O a aliză upri zătoare a literaturii are evaluează i stru e tele de politi i disponibile pentru 

limitarea grăsi ilor trans a concluzionat în mod lar ă ăsurile o ligatorii, are i pli ă legislaţie 

pentru restri țio area sau interzicerea completă, su t ele ai efi ie te opțiu i.3 Multe țări 
europene au introdus deja limite legale, inclusiv Austria, Danemarca, Ungaria, Leto ia, Elveția, 
Isla da și Norvegia. Alte țări, pre u  Suedia și Litua ia, au adoptat sau su t pe ale să adopte o 

astfel de legislație. 

Restri țio area grăsi ilor tra s oferă e efi ii lar ide tifi a ile pe tru să ătate și sistemele de 

să ătate. De la i trodu erea reglementării daneze, aportul a s ăzut și reprezi tă î  preze t o zecime 

din nivelul la care se afla în o e tul adoptării legislației; a eastă s ădere a o su ului de grăsi i 
trans e pli ă parțial s ăderea se ifi ativă a ortalității auzate de olile ardiovas ulare, recent 

o servată în Danemarca.4 Un studiu recent din Statele U ite a o luzio at ă persoanele care 

trăies  î  zo e are au restri țio at grăsi ile trans au avut ai puți e spitalizări pe tru ata  de ord 
și a ide t vas ular ere ral o parativ u persoa ele are lo uies  î  zo e fără astfel de restri ții.5 

E perie ța arată ă î depărtarea grăsi ilor tra s i dustriale di  ali e te este feza ilă di  pu t de 
vedere teh i  și e o o i , atât pe tru produ ătorii ai ari, ât și pe tru cei ai i i, pre u  și î  
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diferite o te te ațio ale. Diverse companii au eliminat grasimile trans din gamele lor de produse și 
s-au a gajat să-și î părtășeas ă e perie ța despre acest proces.6 

De aceea, vă î de ă  să votați î  favoarea a estui proie t de lege pe tru a proteja populația 
ro â eas ă de o sursă de î ol ăvire are poate fi preve ită. De ase e ea, dori  să oferi  
ooperarea depli ă î  a est do e iu. 

Cu sti ă, 

Susanne Løgstrup, Director, European Heart Network (EHN) 

Nina Renshaw, Secretar General, European Public Health Alliance(EPHA) 
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