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Izomery trans kwasów tłuszczowych wykazują wyłącznie niekorzystne działanie na 
zdrowie człowieka, co potwierdzono w wielu badaniach

Izomery trans kwasów tłuszczowych wykazują wyłącznie niekorzystne działanie na 
zdrowie człowieka, co potwierdzono w wielu badaniach

Spożycie TFA znacznie zwiększa 
ryzyko chorób sercowo-
naczyniowych (ChSN), 

które jest główną przyczyną 
śmierci Europejczyków 
w wieku poniżej 65 lat

Światowa Organizacja Zdrowia 
(WHO) podaje, że 2% wzrost 

energii z tłuszczów trans prowadzi 
do 25% wzrostu ryzyka zgonu 

z powodu ChSN

Organizacje krajowe  i 
międzynarodowe oraz grupy 

ekspertów zalecają maksymalne 
ograniczenie spożycia i-TFA
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Zalecenia dotyczące dopuszczalnego spożycia TFA

Kraj / region Organizacja / instytucja – rekomendacje Rok TFA

Belgia Conseil Supérieur de la Santé
2009 <1 E%

2016 ALAP

Europa
European Society of Cardiology

2007 /

2016 ALAP, <1 E%

European Food Safety Authority (EFSA) 2010 ALAP

Francja
AFSSA, CNERNA and CNRS 2001-2005

<2 E%
AFSSA 2010

Niemcy, Austria, Szwajcaria D-A-CH
2000 <1 E%

2015 ALAP, <1 E%

Włochy Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU) 2014 ALAP

Kraje skandynawskie NNR
2004 <10 E%

2012 ALAP
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Zalecenia dotyczące dopuszczalnego spożycia TFA

Kraj / region Organizacja / instytucja - rekomendacje Rok TFA

Holandia Health Council of the Netherlands
2001-2006

<1 E%
2015

Hiszpania Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC)
2011 <1 E%

2016 ALAP

Wielka Brytania
Committee on Nutrition (COMA) 1991

≤ 2 E%
Scientific Advisory Committee on Nutrition (SACN) 2007

USA

American Heart Association

2006
<1 E%

2009

2017 ALAP

USDA Dietary Guidelines for Americans
2010 avoid i-TFA; limit to <0.5 E% 

from natural sources2015

International WHO / FAO
2003

≤1 E%
2008
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Do niedawna – brak zharmonizowanego prawodawstwa UE regulującego zawartość lub 
etykietowanie żywności w kontekście obecności TFA

Tylko w przypadku konkretnej kategorii żywności (preparatów do początkowego żywienia 
niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt), maksymalna zawartość TFA od 

wielu lat była prawnie uregulowana na poziomie europejskim

Niektóre kraje już wiele lat temu wprowadziły własne środki regulacji
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OBOWIĄZEK ZNAKOWANIA PRODUKTÓW 
SPOŻYWCZYCH ZAWARTOŚCIĄ TFA

Kanada (2005)
USA (2006)
Chile (2006)

Paragwaj (2006)
Urugwaj (2006)
Brazylia (2006)

Argentyna (2006)
Korea Południowa (2007)

Tajwan (2008)
Hong Kong (2010)

LIMITY ZAWARTOŚCI TFA W ŻYWNOŚCI DOBROWOLNE

UE:
Dania (2003) 

Austria (2009)
Węgry (2013)

Spoza UE:
Islandia (2011)

Szwajcaria (2008)
Norwegia (2014)
Rumunia (2017)

Działania producentów:
Belgia

Niemcy
Holandia

Wielka Brytania
Polska

Zalecenia dotyczące diety: 
Bułgaria

Malta
Słowacja
Finlandia

Wielka Brytania
Polska

Ograniczanie w produktach tradycyjnych:
Estonia

Strategie obniżania TFA w żywności 
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Możliwe warianty ograniczenia zawartości TFA w żywności 
i ich spożycia

DZIAŁANIA O CHARAKTERZE 
USTAWODAWCZYM

ŚRODKI DOBROWOLNE
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Izomery trans a sposoby obniżania ich zawartości w żywności

1. Dopuszczalne poziomy zawartości TFA w środkach spożywczych
2. Obowiązkowe informacje o zawartości TFA podawane w ramach

informacji o wartości odżywczej
3. Zakaz stosowania PHO

1. Dopuszczalne poziomy zawartości TFA w środkach spożywczych
2. Obowiązkowe informacje o zawartości TFA podawane w ramach

informacji o wartości odżywczej
3. Zakaz stosowania PHO

1. Zmiana składu produktów (reformulacji)
2. Uwzględnienie zawartości TFA w informacji o wartości odżywczej
3. Zalecenia żywieniowe dot. maksymalnego spożycia TFA

1. Zmiana składu produktów (reformulacji)
2. Uwzględnienie zawartości TFA w informacji o wartości odżywczej
3. Zalecenia żywieniowe dot. maksymalnego spożycia TFA
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Główną przyczyną zgonów w Unii jest choroba niedokrwienna serca, a wysokie spożycie
TFA znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia. Produkty spożywcze o
dużej zawartości i-TFA w dalszym ciągu są dostępne na rynku, a przez zmniejszenie
spożycia tych tłuszczów można odnieść korzyści w obszarze zdrowia publicznego

Środki, które można przyjąć na poziomie UE: 1/ Obowiązkowa informacja o
zawartości TFA; 2/ Wprowadzony na szczeblu UE dopuszczalny prawnie limit
zawartości i-TFA w żywności; 3/ Dobrowolne porozumienia zawierane na szczeblu UE
na rzecz ograniczenia zawartości i-TFA w żywności i diecie

Ustanowienie limitu prawnego dla i-TFA w żywności wydaje się być najskuteczniejszym
środkiem pod względem zdrowia publicznego, ochrony konsumentów i zgodności z
rynkiem wewnętrznym

Wnioski: Konieczność zgromadzenia większej ilości informacji oraz opracowanie
pełniejszej skali problemu i różnych możliwych rozwiązań, w szczególności wariantu
dot. wprowadzenie dopuszczalnych prawnie limitów zawartości i-TFA w żywności

Sprawozdanie Komisji Europejskiej nt. obecności TFA w żywności oraz 
w ogólnej diecie populacji Unii, 2015
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11.10.2016 r. - opublikowanie wstępnej oceny skutków inicjatywy na rzecz ograniczenia
spożycia i-TFA w UE / najlepsza opcja ograniczenia spożycia TFA, przy uwzględnieniu wpływu
na społeczeństwo, gospodarkę oraz środowisko - wprowadzenie obowiązkowego limitowania i-
TFA w produktach spożywczych na poziomie 2 g / 100 g tłuszczu

2018 - 2019: Grupa robocza Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz Komisji
Europejskiej dot. ograniczenia spożycia kwasów tłuszczowych trans - przedstawiciel Polski
– pracownik naukowy z Instytutu Żywności i Żywienia

PUBLICZNE KONSULTACJE od 4.10.2018r. do 01.11.2018r.- Komisja Europejska przekazała do
publicznych konsultacji projekt zmiany rozporządzenia 1925/2006 wprowadzający
maksymalną dopuszczalną zawartość i-TFA w produktach żywnościowych na poziomie
2g/100g całkowitej zawartości tłuszczu w produkcie finalnym

W dniu 15 maja 2018 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wezwała do
wyeliminowania z globalnego łańcucha dostaw żywności izomerów trans
kwasów tłuszczowych produkowanych przemysłowo (PROGRAM REPLACE)

Ograniczenie i-TFA w żywności - kolejne działania
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PAKIET DZIAŁAŃ NA RZECZ ELIMINACJI i-TFA

Do 2023 roku całkowite wyeliminowanie przemysłowo 
produkowanych tłuszczów trans (i-TFA) z zasobów żywnościowych 

na świecie, poprzez zastępowanie korzystnymi dla zdrowia 
olejami roślinnymi, 

z wyłączeniem olejów tropikalnych 
(olej palmowy i kokosowy). 

Światowa Organizacja Zdrowia, 2018
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R E P L A C E
REVIEW

PRZEGLĄD
danych dot. źródeł i-

TFA w diecie / 
identyfikacja głównych 
źródeł TFA w diecie

PROMOTE

PROMOWANIE
Zastępowania i-TFA 

zdrowszymi 
tłuszczami i olejami

LEGISLATE

WPROWADZANIE 
Przepisów prawnych 

lub działań 
regulacyjnych w celu 

wyeliminowania i-TFA z 
żywności i diety

ASSESS

OCENA 
i monitorowanie 

zawartości TFA w 
żywności oraz zmian w 
wielkości ich spożycia 

CREATE

ROZPOWSZECHNIANIE
wiedzy o negatywnym 

wpływie TFA na zdrowie 
człowieka, wśród m.in. 

producentów, dostawców

ENFORCE

EGZEKWOWANIE
zgodności z zasadami i 

przepisami prawa

Światowa Organizacja Zdrowia, 2018

PAKIET DZIAŁAŃ NA RZECZ ELIMINACJI i-TFA
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PAKIET DZIAŁAŃ NA RZECZ ELIMINACJI i-TFA

Wyeliminowanie produkowanych przemysłowo kwasów tłuszczowych trans (TFA) ze światowych zasobów żywność 
do 2023 r. jest priorytetowym celem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Pakiet działań REPLACE zapewnia strategiczne podejście do wyeliminowania i-TFA z krajowych dostaw żywności, 
mając na celu ich globalną eliminację do 2023 r. 

Pakiet działań REPLACE obejmuje:
1. nadrzędny dokument techniczny zawierający uzasadnienie dla tego zintegrowanego podejścia eliminacji i-TFA;
2. sześć modułów strategicznych oraz
3. dodatkowe zasoby internetowe ułatwiające wdrażanie polityki eliminacji i-TFA z krajowych dostaw żywności.

Światowa Organizacja Zdrowia, 2018
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PAKIET DZIAŁAŃ NA RZEZCZ ELIMINACJI I-TFA - MODUŁY
https://www.who.int/publications/i/item/9789240010802

MODUŁY PAKIETU DZIAŁAŃ REPLACE – dostarczają praktycznych informacji na temat wdrażania „krok po kroku” polityki eliminacji
i-TFA; stanowią swego rodzaju przewodnik wspierający rządy w osiąganiu celu jakim jest pomyślna eliminacja i-TFA z krajowych dostaw
żywności. Zgodnie z zapisami pakietu działań REPLACE rządy powinny wdrożyć środki prawne oparte na najlepszych praktykach (opis –
moduły 3 i 6). Strategiczne działania opisane w pozostałych modułach mają na celu wspieranie tego celu.

Szkolenie pt. „Aktualny stan wiedzy nt. zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych w żywności oraz wymagań rozporządzenia Komisji (UE) nr 2019/649”, Warszawa, 8.12.2022 r.

PAKIET DZIAŁAŃ NA RZEZCZ ELIMINACJI i-TFA – MODUŁ 1
https://www.who.int/publications/i/item/9789240010802

REVIEW = PRZEGLĄD danych dot. źródeł i-TFA w diecie / identyfikacja głównych źródeł TFA w diecie
 Ten moduł obejmuje praktyczne wskazówki oraz wytyczne zgromadzenia niezbędnych danych w celu

opracowania planu działania dla danego kraju.
 Powstały plan działania podsumuje obecny stan wiedzy i zidentyfikuje luki, którymi należy się zająć.
 Każda sekcja tego modułu opisuje kluczowe kroki do wykonania, zwraca uwagę na możliwe źródła danych, a

w niektórych przypadkach zawiera narzędzia do zbierania informacji.

Poradnik dotyczący 
oceny aktualnej 
sytuacji w kraju i 

opracowania planu 
działania w celu 

wyeliminowania i-TFA

ŹRÓDŁA TFA

1. Zbierz informacje o 
źródłach i spożyciu TFA
2. Zidentyfikuj potencjalne 
zasoby

ŚRODOWISKO POLITYCZNE

1. Zapisz istniejące zasady bezpieczeństwa żywności
2. Opisz aktualny stan prawny dot. i-TFA 

3. Oceń opcje polityki

4. Opisz ścieżkę polityki

ZAINTERESOWANE STRONY

1. Zidentyfikuj  zainteresowane strony
2. Skonsultuj się z interesariuszami

3. Powołaj międzysektorową grupę 
roboczą

KOSZTY I DOSTĘPNOŚĆ OLEJÓW I TŁUSZCZÓW

1. Opisz obecny rynek olejów i tłuszczów
2. Zbierz informacje na temat dostaw i 
kosztów tłuszczów zastępczych

3. Zidentyfikuj możliwości i bariery w 
zastępowaniu olejów / tłuszczów częściowo 
utwardzonych zdrowszymi olejami i tłuszczami

CELE I ZADANIA

1. Opracuj konkretny cel polityki
2. Rozważ poszczególne polityki, które 
spełniają ten cel

PAKIET DZIAŁAŃ NA RZEZCZ ELIMINACJI i-TFA – MODUŁ 2
https://www.who.int/publications/i/item/9789240010802

PROMOTE = PROMOWANIE zastępowania i-TFA zdrowszymi tłuszczami i olejami
 Ten moduł przedstawia wytyczne przeprowadzenia opisu profilu olejów i tłuszczów z uwzględnieniem

zasobów zastępczych olejów i tłuszczów, w tym kwestie dotyczące promowania zdrowszych zamienników.
 Oleje częściowo utwardzone w produktach należy zastąpić preparatami zawierającymi jak najmniej SFA i jak

najwięcej nienasyconych kwasów tłuszczowych.

Poradnik dotyczący 
określania najlepszych 

olejów zastępczych i 
interwencji promujących 

ich stosowanie

Zalecenia dotyczące alternatyw PHO (oleje częściowo uwodornione) są następujące:
1. Używaj najzdrowszych zamienników – o najniższej zawartości SFA i najwyższej zawartości PUFA omega-3 i

omega-6
2. Gdy tłuszcz jest potrzebny tylko jako m.in. nośnik ciepła wykorzystaj płynne oleje, które nie utleniają się szybko,

takie jak wysokooleinowy olej rzepakowy.
3. W przypadku innych produktów:

o tłuszcze stałe, takie jak tłuszcze zwierzęce, oleje tropikalne i ich frakcje oraz oleje w pełni uwodornione
mogą być tańsze, ale nie są zalecane jako pełny zamiennik PHO, ponieważ mają wysoką zawartość SFA,

o w przypadku niektórych zastosowań mieszanie płynnych olejów z tłuszczami stałymi jest najbardziej
ekonomicznym sposobem zastąpienia PHO,

o przegrupowanie tłuszczu jest często preferowaną metodą, ponieważ miesza kwasy tłuszczowe w
cząsteczce tłuszczu. Daje to większe możliwości strukturyzowania tłuszczu stałego przy niższych ogólnych
poziomach SFA,

o kombinacje technologii (frakcjonowanie, pełne uwodornienie, przegrupowanie tłuszczu i mieszanie)
dobrze nadają się do formułowania produktów, ale każdy dodatkowy etap przetwarzania zwiększa koszty.

Szkolenie pt. „Aktualny stan wiedzy nt. zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych w żywności oraz wymagań rozporządzenia Komisji (UE) nr 2019/649”, Warszawa, 8.12.2022 r.

PAKIET DZIAŁAŃ NA RZEZCZ ELIMINACJI i-TFA – MODUŁ 3
https://www.who.int/publications/i/item/9789240010802

LEGISLATE = WPROWADZANIE przepisów prawnych lub działań regulacyjnych w celu
wyeliminowania i-TFA z żywności i diety
 Ten moduł zawiera wskazówki dotyczące analizy opcji politycznych i kroków, jakie należy wykonać w celu

zaprojektowania, uchwalenia i wdrożenia działań legislacyjnych i regulacyjnych odpowiednich dla danego
kraju lub aktualizacji istniejących ram prawnych w celu ograniczenia i-TFA w żywność.

Przewodnik po działaniach 
w zakresie polityki eliminacji 
tłuszczów trans z krajowych 

dostaw żywności

KROK 1: OCENA KRAJOWEGO USTAWODAWSTWA
1. Przeanalizuj bazy danych / dowodów zebrane w ramach innych modułów, aby wesprzeć działania legislacyjne

lub regulacyjne mające na celu wyeliminowanie i-TFA.
2. Sporządź mapę identyfikującą organy rządowe odpowiedzialne za wdrażanie regulacji prawnych i mające

uprawnienia do wdrażania polityki oraz działań legislacyjnych związanych z żywnością i żywieniem, w tym z
bezpieczeństwem żywności.

3. Zbierz i przeanalizuj istniejące przepisy i regulacje dotyczące żywności i żywienia.
4. Sporządź zestawienie rządowych procedur i wymagań dotyczących wprowadzenia ograniczeń TFA
KROK 2: OPRACOWANIE REGULACJI PRAWNYCH
1. Wariant pierwszy: ustalenie obowiązkowego limitu zawartości i-TFA we wszystkich produktach spożywczych
2. Wariant drugi: zakaz produkcji lub stosowania PHO jako składnika we wszystkich produktach żywnościowych
KROK 3. KLUCZOWE PRZEPISY DLA USPRAWNIENIA PROCEDURY WDROŻENIA REGULACJI PRAWNYCH – kraje
powinny rozważyć, czy jakiekolwiek postanowienia poprawiłoby wdrażanie regulacji prawnych w kontekście
lokalnym i w ramach lokalnego systemu prawnego.
KROK 4. INNE ŚRODKI UZUPEŁNIAJĄCE – jeśli obecne bariery polityczne lub techniczne uniemożliwiają
wprowadzenie kompleksowego krajowego zakazu lub ścisłego ograniczenia TFA, samorządy lokalne i regionalne
powinny wprowadzić inne uzupełniające środki w celu maksymalnego ograniczenia spożycia TFA.

PAKIET DZIAŁAŃ NA RZEZCZ ELIMINACJI i-TFA – MODUŁ 4
https://www.who.int/publications/i/item/9789240010802

ASSESS = OCENA i monitorowanie zawartości TFA w żywności oraz zmian w wielkości ich spożycia
 Ten moduł zawiera podstawowe wskazówki dotyczące planu oceny zawartości TFA w krajowych zasobach

żywności. Bardziej szczegółowe protokoły można znaleźć w zasobach internetowych REPLACE.

Poradnik dotyczący nadzoru 
nad zawartością izomerów 
trans kwasów tłuszczowych 
w żywności oraz w populacji

CEL OCENY POZIOMU TFA W ŻYWNOŚCI I POZIOMU SPOŻYCIA TFA W POPULACJI:
1. podnoszenie świadomości w celu pobudzenia działań
2. ustalenie wyjściowych poziomów TFA oraz
3. monitorowanie zmian zachodzących w czasie, zwłaszcza po wdrożeniu przepisów

RODZAJ OCENY
1. TFA można monitorować w żywności lub w populacji,
2. ocena żywności powinna być priorytetem we wszystkich krajach.
3. ocena populacji jest opcjonalna, ale może być bardzo przydatna do zrozumienia wpływu przepisów prawnych

na ich poziom spożycia z dietą lub stopień narażenia

Szkolenie pt. „Aktualny stan wiedzy nt. zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych w żywności oraz wymagań rozporządzenia Komisji (UE) nr 2019/649”, Warszawa, 8.12.2022 r.

PAKIET DZIAŁAŃ NA RZEZCZ ELIMINACJI i-TFA – MODUŁ 5
https://www.who.int/publications/i/item/9789240010802

CREATE = ROZPOWSZECHNIANIE wiedzy o negatywnym wpływie TFA na zdrowie człowieka, wśród
m.in. producentów, dostawców
 Moduł ten ma na celu rozwijanie komunikacji w celu stworzenia sprzyjającego środowiska i wzmocnienia

wsparcia dla działań politycznych, które ściśle ograniczają wytwarzanie i-TFA w dostawach żywności,
 Krajowe agencje rządowe powinny dążyć do kompleksowej zmiany polityki i opracować strategię

komunikacji, podejmując kroki w celu wyeliminowania i-TFA z dostaw żywności.
 Rządowe plany eliminacji i-TFA powinny opierać się na dowodach i strategicznie angażować kluczowych

decydentów, branżę i liderów opinii. W tym module przedstawiono sposoby, jak to zrobić

Poradnik dotyczący 
budowania świadomości 

nt. tłuszczów trans 
wśród konsumentów, 

producentów, 
dostawców itp.

KLUCZOWE ELEMENTY PROJEKTOWANIA SKUTECZNEJ ZMIANY POLITYKI I STRATEGII KOMUNIKAYCJNYCH:
1. utworzenie bazy dowodów
2. uzyskanie poparcia rządu na zmianę polityki
3. zaangażowanie innych interesariuszy
4. opracowywanie strategii zaangażowania mediów
5. opracowanie planu działania
6. Realizacja planu działania
7. Monitorowanie i ocena postępów

1. regularne zbieranie informacji niezbędnych do mierzenia postępów według wskaźników określonych w
planie działania, w tym monitoring mediów;

2. podsumowania zrealizowanych działań po ważnych wydarzeniach,
3. okresowe, rutynowe kontrole, aby upewnić się, że działania postępują zgodnie z planem i przynoszą

pożądane rezultaty

Szkolenie pt. „Aktualny stan wiedzy nt. zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych w żywności oraz wymagań rozporządzenia Komisji (UE) nr 2019/649”, Warszawa, 8.12.2022 r.
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PAKIET DZIAŁAŃ NA RZEZCZ ELIMINACJI i-TFA – MODUŁ 6
https://www.who.int/publications/i/item/9789240010802

ENFORCE = EGZEKWOWANIE zgodności z zasadami i przepisami prawa
 W tym module opisano kluczowe kroki, strategie i inne kwestie, które należy wziąć pod uwagę przy

projektowaniu i wdrażaniu systemu egzekwowania prawa przez kraje

Poradnik dotyczący 
egzekwowania przepisów

ETAPY OPRACOWYWANIA, URUCHAMIANIA I WDRAŻANIA STRATEGII EGZEKWOWANIA PRAWA.
Faza rozwoju
Krok 1: Analiza funkcjonowania krajowych organów regulacyjnych
Krok 2: Sporządź spis dostępnych zasobów egzekucyjnych
Krok 3: Zaprojektuj odpowiednią strategię inspekcji w celu oceny zgodności.

Faza uruchomienia
Krok 4: Ustal jasny harmonogram wdrożenia.
Krok 5: Poinformuj interesariuszy o wymaganiach prawnych
Krok 6: Zmobilizuj zasoby do działań związanych z egzekwowaniem przepisów

Faza wdrożenia
Krok 7: Monitoruj zgodność z prawem w całym łańcuchu dostaw i identyfikuj naruszenia
Krok 8: Pociągnij sprawców do odpowiedzialności za pośrednictwem systemów prawnych
Krok 9: Podziel się wynikami egzekwowania przepisów z decydentami i opinią publiczną

Szkolenie pt. „Aktualny stan wiedzy nt. zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych w żywności oraz wymagań rozporządzenia Komisji (UE) nr 2019/649”, Warszawa, 8.12.2022 r.

PAKIET DZIAŁAŃ NA RZECZ ELIMINACJI i-TFA

STAN REALIZACJI PLANU WHO
Czy coś się zmieniło?

Światowa Organizacja Zdrowia, 2018

Szkolenie pt. „Aktualny stan wiedzy nt. zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych w żywności oraz wymagań rozporządzenia Komisji (UE) nr 2019/649”, Warszawa, 8.12.2022 r.

• Countdown to 2023: WHO Report on Global Trans Fat Elimination 2019.
World Health Organization 2019, ISBN 978-92-4-151644-0 (electronic version)

• Countdown to 2023: WHO Report on Global Trans Fat Elimination 2020.
World Health Organization 2020, ISBN 978-92-4-001017-8 (electronic version)

• Countdown to 2023: WHO Report on Global Trans Fat Elimination 2021.
World Health Organization 2021, ISBN 978-92-4-003187-6 (electronic version)

• Countdown to 2023: WHO Report on Global Trans Fat Elimination 2022 (wkrótce
zostanie opublikowany)

Raporty WHO na stanu realizacji planu REPLACE

„Odliczanie do 2023: Raport WHO na temat globalnej eliminacji tłuszczów trans 2021”

Szkolenie pt. „Aktualny stan wiedzy nt. zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych w żywności oraz wymagań rozporządzenia Komisji (UE) nr 2019/649”, Warszawa, 8.12.2022 r.
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DEFINICJE STOSOWANYCH KATEGORII POLITYKI ELIMINACJI I-TFA

Polityka najlepszych praktyk dot. TFA 
(best-practice TFA policy)

Środki legislacyjne lub regulacyjne, które ograniczają I-TFA w żywności we
wszystkich warunkach i są zgodne z zalecanym podejściem. Dwie najlepsze
praktyki w zakresie eliminacji I-TFA to: 1/ obowiązkowy krajowy limit 2 g I-TFA na
100 g tłuszczu ogółem we wszystkich środkach spożywczych oraz 2/ obowiązkowy
krajowy zakaz produkcji lub stosowania PHO jako składnika wszystkich środków
spożywczych

Mniej restrykcyjne limity TFA 
(less restrictive TFA limits)

Środki legislacyjne lub regulacyjne, które ograniczają i-TFA w żywności we
wszystkich warunkach, ale są mniej restrykcyjne niż zalecane podejście (np. 2%
limit i-TFA tylko w olejach i tłuszczach; limit 2% i-TFA w olejach i 5% limit w innych
produktach spożywczych; 5% limit i-TFA w olejach i tłuszczach).

Przyjęta, ale nie obowiązująca polityka najlepszych praktyk 
(best-practice TFA policy passed but not in effect)

Zasady dotyczące najlepszych praktyk w zakresie eliminacji I-TFA zostały przyjęte,
ale jeszcze nie weszły w życie

Obowiązkowe 
(mandatory

limity TFA 
TFA limits)

Szerszy termin odnoszący się zarówno do „polityki TFA najlepszych praktyk”, jak i
„mniej restrykcyjnych limitów TFA”.

Inne środki uzupełniające 
(other complementary measures)

Środki legislacyjne lub inne środki, które zachęcają konsumentów do dokonywania
zdrowszych wyborów dotyczących i-TFA (np. obowiązkowa deklaracja TFA na
etykietach wartości odżywczej; system etykietowania z przodu opakowania, który
obejmuje TFA; przeformułowanie) lub obowiązkowe limity i-TFA w żywności w
określonych warunkach

Zobowiązanie polityki krajowej do wyeliminowania TFA 
(national policy commitment to eliminate TFA)

Krajowe polityki, strategie lub plany działania, które wyrażają zobowiązanie do
ograniczenia i-TFA w żywności

Mechanizm monitorowania obowiązkowych limitów TFA 
(monitoring mechanism for mandatory TFA limits)

Mechanizm, który monitoruje środki legislacyjne lub regulacyjne w zakresie
obowiązkowych limitów i-TFA

Raporty WHO dot. stanu realizacji planu REPLACE

Stosowana strategia ROK 2019 ROK 2020 ROK 2021

Obowiązkowe limity TFA 
w żywności -
obowiązujące

28 krajów – obowiązkowe polityki 
eliminacji i-TFA (2,4 mld ludzi, 

31% światowej populacji), w tym:
13 krajów – polityka najlepszych 

praktyk (540 milionów ludzi, 
7% światowej populacji)

32 kraje - obowiązkowe polityki 
eliminacji i-TFA (2,4 mld ludzi, 

32% światowej populacji), w tym: 
14 krajów - polityka najlepszych 

praktyk (589 milionów ludzi, 
8% światowej populacji)

57 krajów – obowiązkowe polityki 
eliminacji i-TFA (3,2 mld ludzi, 41% 

światowej populacji), w tym: 
40 krajów – polityka najlepszych 

praktyk (1,4 mld ludzi, 18% 
światowej populacji).

Obowiązkowe limity TFA 
– wprowadzone, ale 

wejdą w życie w ciągu 
najbliższych 2 lat

24 26 8

Inne środki uzupełniające 26 27 19

Krajowa polityka, 
strategia lub plan 

działania, które wyrażają 
zobowiązanie do 

ograniczenia i-TFA z 
dostaw żywności

49 krajów 62 57

Brak jakichkolwiek 
działań lub brak danych 67 krajów 64 61

24

Liczba krajów, w których wdrożono politykę najlepszych praktyk 
eliminacji i-TFA z żywności (lata 2004 – 2022) 

Countdown to 2023: WHO Report on Global Trans Fat Elimination 2021. WHO 2021
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Liczba krajów, w których wdrożono politykę najlepszych praktyk 
eliminacji i-TFA z żywności (lata 2004 – 2022) 

Region 
Afrykański

(n=1)

Region wschodnio-
śródziemnomorski

(n=1)

Region Europejski
(n=31)

Region obu 
Ameryk 

(n=5)

Region Azji 
Południowo-
Wschodniej 

(n=1)

Region 
Zachodniego 

Pacyfiku 
(n=1)

Republika 
Południowej 

Afryki

Arabia Saudyjska Austria, Belgia, 
Bułgaria, Chorwacja, 

Cypr, Czechy, 
Dania, Estonia, 

Finlandia, Francja, 
Niemcy, Grecja, 
Węgry, Islandia, 
Irlandia, Włochy, 

Łotwa, Litwa,
Luksemburg, Malta, 
Holandia, Norwegia, 
Polska, Portugalia, 
Rumunia, Słowacja, 
Słowenia, Hiszpania, 

Szwecja, Turcja, 
Wielka Brytania

Brazylia, 
Kanada, 

Chile, 
Peru, 

Stany Zjednoczone

Tajlandia Singapur

Countdown to 2023: WHO Report on Global Trans Fat Elimination 2021. WHO 2021
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Kraje, w których polityka najlepszych praktyk została przyjęta, ale jeszcze nie 
obowiązuje, lub w których polityka najlepszych praktyk ma zostać wkrótce przyjęta

Region 
Afrykański

Region wschodnio-
śródziemnomorski Region Europejski Region obu 

Ameryk

Region Azji 
Południowo-
Wschodniej

Region 
Zachodniego 

Pacyfiku

Nigeria - -
Paragwaj, 
Urugwaj, 

Argentyna

Indie, 
Bangladesz,

Sri Lanka
Filipiny

Countdown to 2023: WHO Report on Global Trans Fat Elimination 2021. WHO 2021
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World Health Organization (WHO). Global database on the Implementation 
of Nutrition Action (GINA). TFA Country Score Card. 

https://extranet.who.int/nutrition/gina/en/scorecard/TFA
Globalna baza danych na temat 

wdrażania działań w zakresie żywienia

Zobowiązanie polityki krajowej do 
wyeliminowania TFA

Inne środki uzupełniające

Mniej restrykcyjne limity TFA

Polityki najlepszych praktyk eliminacji i-TFA

Przyjęta, ale jeszcze nie obowiązują polityka 
najlepszych praktyk dot. TFA 

Mechanizm monitorowania 
obowiązkowych limitów TFA

Brak danych

28

Globalna baza danych na temat wdrażania działań w zakresie żywienia - obecnie
https://extranet.who.int/nutrition/gina/en/scorecard/TFA

Zobowiązanie polityki krajowej 
do wyeliminowania TFA

Afganistan, Albania, Algieria, Antigua i Barbuda, Bahamy, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bośnia i Hercegowina,
Botswana, Kambodża, Republika Środkowoafrykańska, Czad, Wybrzeże Kości Słoniowej, Dżibuti, Dominikana, Egipt,
Eswatini, Polinezja Francuska , Ghana, Grenada, Gwatemala, Gujana, Jamajka, Kenia, Laotańska Republika Ludowo-
Demokratyczna, Liban, Malediwy, Mauretania, Mauritius, Maroko, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nigeria,
Macedonia Północna, Papua-Nowa Gwinea, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, Samoa,
Seszele, Sri Lanka, Surinam, Timor Wschodni, Trynidad i Tobago, Turkmenistan, Ukraina, Vanuatu, Zachodni Brzeg i
Strefa Gazy, Zambia

obecnie = 53 / 
2021 r. = 57

Inne środki uzupełniające
Azerbejdżan, Bangladesz, Boliwia, Brunei Darussalam, Republika Zielonego Przylądka, Chiny, Kostaryka, Salwador,
Etiopia, Fidżi, Indonezja, Izrael, Jordania, Meksyk, Mongolia, Pakistan, Katar, Republika Korei, Republika Mołdawii,
Tadżykistan, Tunezja, Wenezuela (Boliwariańska Republika)

obecnie = 22 / 
2021 r. = 19

Mniej restrykcyjne limity TFA Argentyna, Armenia, Bahrajn, Białoruś, Kolumbia, Ekwador, Gruzja, Iran (Islamska Republika), Kazachstan, Kuwejt,
Kirgistan, Paragwaj, Filipiny, Federacja Rosyjska, Szwajcaria, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Uzbekistan obecnie = 17

Polityki najlepszych praktyk 
eliminacji i-TFA

Austria, Belgia, Brazylia, Bułgaria, Kanada, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja,
Niemcy, Grecja, Terytorium Guamu, Węgry, Islandia, Indie, Irlandia, Włochy, Łotwa, Liechtenstein, Litwa,
Luksemburg, Malta, Holandia, Mariany Północne, Norwegia, Oman (Sułtanat Omanu), Peru, Polska, Portugalia,
Rumunia, Arabia Saudyjska, Singapur, Słowacja, Słowenia, Republika Południowej Afryki, Hiszpania, Szwecja,
Tajlandia, Turcja, Wielka Brytania, Irlandia, Stany Zjednoczone Ameryki , Urugwaj

obecnie = 46 / 
2021 r. = 40

Przyjęta, ale jeszcze nie 
obowiązują polityka najlepszych 
praktyk dot. TFA 

Bangladesh, Paraguay, Philippines, Ukraine
obecnie = 4 / 

2021 r. = 8

Mechanizm monitorowania 
obowiązkowych limitów TFA

Argentina, Armenia, Austria, Belarus, Canada, Chile, Colombia, Denmark, Ecuador, Georgia, Hungary, Iceland, India,
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Norway, Peru, Russian Federation, Saudi Arabia, Singapore, South Africa,
Switzerland, Thailand, United States of America, Uruguay
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Countdown to 2023: WHO Report on Global Trans Fat Elimination 2021. WHO 2021

Kraje o największym spożyciu TFA m.in. Egipt, Iran, Meksyk, 
Azerbejdżan, Ekwador, Pakistan, Republika Korei, czy Australia 

jeszcze nie wprowadziły podobnych działań, przez co obywatele 
tych państw są nadal narażeni na szkodliwe działanie TFA

Szkolenie pt. „Aktualny stan wiedzy nt. zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych w żywności oraz wymagań rozporządzenia Komisji (UE) nr 2019/649”, Warszawa, 8.12.2022 r.

W krajach, w których obowiązuje polityka najlepszych praktyk eliminacji i-TFA lub która 
ma zostać przyjęta w najbliższym czasie, prawie 620 milionów ludzi spożywa nadmierne 

ilości TFA przed lub na początku wdrażania tej polityki i mogą korzystać z ochrony 
zapewnianej w związku z wdrożeniem przepisów ustawodawczych dot. eliminacji i-TFA.

Około 370 milionów ludzi żyjących w 150 krajach, w których nie zdrożono polityki 
najlepszych praktyk w zakresie TFA ma poziomy spożycia TFA przekraczające poziom 

zalecany przez WHO. Te 370 milionów ludzi mogłoby być również chronionych, gdyby 
wszystkie 150 krajów wprowadziło politykę najlepszych praktyk.

Countdown to 2023: WHO Report on Global Trans Fat Elimination 2021. WHO 2021

Szkolenie pt. „Aktualny stan wiedzy nt. zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych w żywności oraz wymagań rozporządzenia Komisji (UE) nr 2019/649”, Warszawa, 8.12.2022 r.
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WHO Certification Programme for Trans Fat Elimination
 kraje są zachęcane do składania wniosków i uzyskania wyróżnienia za podjęcie

działań na rzecz wyeliminowania i-TFA z krajowych dostaw żywności.
 jest to pierwszy w historii program certyfikacji wyróżniający państwa za ich

wysiłki na rzecz realizacji planu WHO, a tym samym ochrony ich populacji przed
wysokim ryzykiem rozwoju chorób niezakaźnych

 wśród krajów, w których wdrożono politykę najlepszych praktyk, i które mogą
spełniać już kryteria certyfikacji jest także Polska

WHO announces certification programme for trans fat elimination
(https://www.who.int/news/item/17-11-2020-who-announces-certification-programme-for-trans-fatelimination)

Szkolenie pt. „Aktualny stan wiedzy nt. zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych w żywności oraz wymagań rozporządzenia Komisji (UE) nr 2019/649”, Warszawa, 8.12.2022 r.
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