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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η σωστή διατροφή συµβάλλει στη µείωση του επιπολασµού πολλών κοινών σήµερα στην

Ευρώπη ασθενειών, όπως είναι τα καρδιαγγειακά νοσήµατα, ο καρκίνος, ο διαβήτης, η

παχυσαρκία και η οστεοπόρωση (βλέπε παράρτηµα I).1

Οι διαιτολογικές συνήθειες και η κατανάλωση τροφίµων εξαρτώνται από ατοµικές επιλογές

(πολιτιστικές επιρροές, διατροφικές προτιµήσεις) και από κοινωνικοοικονοµικούς και

περιβαλλοντικούς παράγοντες (τιµή και διαθεσιµότητα τροφίµων, ποιότητα και ασφάλεια

προϊόντων κλπ.). Με τη σειρά τους, οι κοινωνικοοικονοµικοί και περιβαλλοντικοί

παράγοντες διαµορφώνονται από πολιτικές που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα των κρατών

µελών και της Κοινότητας.

Το άρθρο 152 της Συνθήκης ΕΚ ορίζει ότι η Κοινότητα εξασφαλίζει υψηλού επιπέδου

προστασία της υγείας του ανθρώπου κατά τον καθορισµό και την εφαρµογή όλων των

πολιτικών και των δράσεών της. Καθώς η διατροφή αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την

υγεία, οι σχετικές µε τη διατροφή πτυχές του συνόλου των κοινοτικών πολιτικών είναι

απαραίτητο να συµβάλλουν στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας του

ανθρώπου.

Το ζήτηµα τονίζεται στο Λευκό Βιβλίο της Επιτροπής για την ασφάλεια των τροφίµων

(2000)2, όπου προτείνεται η δηµιουργία µίας «πλήρους και συνεπούς διατροφικής πολιτικής»
σε κοινοτικό επίπεδο, βασισµένης σε ένα σχέδιο δράσης. Αργότερα το ίδιο έτος, η γαλλική

προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε να δώσει έµφαση στο ζήτηµα της διατροφής

µε την οργάνωση διάσκεψης και τη δηµοσίευση σχετικής έκθεσης
3. Τα ανωτέρω γεγονότα

οδήγησαν στην έκδοση ενός ψηφίσµατος του Συµβουλίου σχετικά µε την υγεία και τη

διατροφή
4, µε το οποίο το Συµβούλιο καλούσε την Επιτροπή να αναλάβει σειρά

δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των πολιτικών για τα τρόφιµα, τη διατροφή και την υγεία. Το
ίδιο έτος, η ευρωπαϊκή περιφερειακή επιτροπή της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας

υποστήριξε οµόφωνα ένα σχέδιο δράσης για τα τρόφιµα και τη διατροφή
5.

Τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τη διατροφή εµπίπτουν στην αρµοδιότητα τόσο των κρατών

µελών όσο και της Κοινότητας. Η παρούσα έκθεση των υπηρεσιών της Επιτροπής

αναφέρεται στους τοµείς στους οποίους η Κοινότητα διαθέτει σαφή αρµοδιότητα ή εντολή.
Σε αυτούς περιλαµβάνονται:

• ∆ύο δέσµες κοινοτικών προγραµµάτων δράσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας. Η

πρώτη δέσµη, που κάλυπτε τα έτη 1993έως 2002,αποτελούνταν από οκτώ προγράµµατα

και προέβλεπε τη χρηµατοδότηση σχεδίων που σχετίζονταν µε τη διατροφή, όπως το

σχέδιο Eurodiet (1998-2000)για τη διατροφή και τον υγιεινό τρόπο ζωής, το δίκτυο

ευρωπαϊκών µελετών προοπτικής σχετικά µε τη διατροφή και τον καρκίνο (δίκτυο EPIC),
ένα σχέδιο για την ανάπτυξη µεταπτυχιακών σπουδών σχετικών µε τη διατροφή στο

πλαίσιο της δηµόσιας υγείας, και διάφορα σχέδια για την προώθηση της σωµατικής

άσκησης.

1 Βασικοί όροι, όπως ο όρος «διατροφή στο πλαίσιο της δηµόσιας υγείας» , περιγράφονται στο παράρτηµα II.
2 Λευκό βιβλίο για την ασφάλεια των τροφίµων, COM (1999) 719τελική έκδοση της 12ης Ιανουαρίου 2000.
3 Health and Human Nutrition: Elements for European Action. Société Française de Santé Publique, 2000.
4 Ψήφισµα του Συµβουλίου της 14ης ∆εκεµβρίου 2000 για την υγεία και τη διατροφή. ΕΕ C 020 της

23.01.2001
5 Σχέδιο δράσης για τα τρόφιµα και την υγεία 2000-2005, περιφερειακή ευρωπαϊκή επιτροπή της Παγκόσµιας

Οργάνωσης Υγείας, Κοπεγχάγη 2000.
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• Το νέο πρόγραµµα δράσης για τη δηµόσια υγεία (2003-2008).Εγκρίθηκε στις 23
Σεπτεµβρίου 2002και αποτελείται από τρία σκέλη: βελτίωση της πληροφόρησης σχετικά

µε τα ζητήµατα υγείας, αντιµετώπιση των απειλών κατά της υγείας και εξέταση των

παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία.

• Η νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια των τροφίµων και τα σχετικά ζητήµατα. Στο Λευκό
Βιβλίο για την ασφάλεια των τροφίµων αναγνωρίζεται ότι υπάρχουν περιθώρια

βελτίωσης της πληροφόρησης που παρέχεται στον καταναλωτή. Προσδιορίζονται

συγκεκριµένοι τοµείς του γενικότερου ζητήµατος της επισήµανσης των τροφίµων στους

οποίους πρέπει να αναληφθεί δράση, ιδίως όσον αφορά στους θρεπτικούς και

λειτουργικούς ισχυρισµούς. Οι σχετικές δράσεις έχουν ήδη αναληφθεί. Επιπρόσθετα, οι

κοινοτικές δράσεις σχετικά µε την ασφάλεια των τροφίµων και τη διατροφή
συµπληρώνονται από τον κανονισµό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

για τον καθορισµό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα και

για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων (ΕΑΑΤ).6 Η

ΕΑΑΤ πρόκειται να εξελιχθεί σε βασικό σηµείο αναφοράς για την παροχή επιστηµονικών

και τεχνικών συµβουλών σε θέµατα ασφάλειας των τροφίµων και διατροφής που

σχετίζονται µε την κοινοτική νοµοθεσία.

• Η χρηµατοδοτούµενη από την κοινότητα έρευνα σχετικά µε την παραγωγή και την

ασφάλεια των τροφίµων, την υγεία και την διατροφή, η οποία περιλαµβάνεται σε

ερευνητικά προγράµµατα πλαίσια της τελευταίας δεκαπενταετίας. Το πέµπτο πρόγραµµα

πλαίσιο (1998-2002)περιελάµβανε µία βασική δράση µε τίτλο «Τρόφιµα, διατροφή και

υγεία». Το έκτο πρόγραµµα πλαίσιο (2002-2006)περιλαµβάνει το θέµα «Ποιότητα και

ασφάλεια των τροφίµων», το δε ζήτηµα της διατροφής περιλαµβάνεται σε αρκετές από τις

δράσεις του προγράµµατος.

• Η κοινή γεωργική πολιτική, η οποία περιλαµβάνει πολλά µέτρα που αφορούν την

προσφορά τροφίµων στην Κοινότητα. Πρόκειται για µέτρα στήριξης της παραγωγής για τη

διασφάλιση επαρκούς και διαρκούς εφοδιασµού σε γεωργικά προϊόντα σε λογικές τιµές,
για προδιαγραφές ποιότητας που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς και για

µέτρα προώθησης. Επιπλέον, υπάρχει ένα νοµικό πλαίσιο για τη βιολογική γεωργία και για

την καταχώριση ονοµασιών που συνδέονται µε γεωγραφικές περιοχές. Η κοινή αλιευτική

πολιτική ρυθµίζει τις δραστηριότητες στους τοµείς της αλιείας και της

υδατοκαλλιέργειας. Αντικείµενό της είναι το σύνθετο έργο της διασφάλισης των όρων για

µία βιώσιµη αλιεία, και επηρεάζει, επίσης, τις προδιαγραφές των τροφίµων και τη

διαθεσιµότητά τους στην αγορά.

• Οι πολιτικές για τις επιχειρήσεις και την αγορά, οι οποίες ενθαρρύνουν τη βιοµηχανία

να αναπτύξει την αγορά και να διασφαλίσει τη διενέργεια εναρµονισµένων ελέγχων στον

τοµέα του εµπορίου. Στις δραστηριότητες για την προστασία του καταναλωτή

περιλαµβάνονται δραστηριότητες για τη διασφάλιση της διενέργειας εναρµονισµένων

ελέγχων των µεθόδων εµπορικής προώθησης των τροφίµων, συµπεριλαµβανοµένων των

ισχυρισµών περί προστασίας της υγείας και περί θρεπτικής αξίας κάποιων τροφίµων, της
διαφήµισης και της επισήµανσης των τροφίµων, καθώς και της επισήµανσης των

θρεπτικών συστατικών τροφίµων. Ο κλάδος των τροφίµων ενθαρρύνεται να

6 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 178/2002του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου
2002,για τον καθορισµό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, για την ίδρυση
της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων και τον καθορισµό διαδικασιών σε θέµατα
ασφαλείας των τροφίµων.
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ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις προσδοκίες των καταναλωτών,
συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών αναγκών ευάλωτων κατηγοριών καταναλωτών, και να
ακολουθεί υπεύθυνες πρακτικές εµπορικής προώθησης των προϊόντων.

• Η αµοιβαία αναγνώριση επαγγελµατικών τίτλων, συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών

στους τοµείς της υγειονοµικής περίθαλψης, της διαιτολογίας και της διατροφής.

• Η πολιτική για την οπτικοακουστική επικοινωνία, στην οποία περιλαµβάνονται οι

διαφηµίσεις που απευθύνονται σε παιδιά και ο ρόλος των µέσων µαζικής επικοινωνίας στη

δηµιουργία προτύπων.

• Οι πολιτικές για την απασχόληση και οι κοινωνικές πολιτικές, στις οποίες

περιλαµβάνονται η συνδροµή που παρέχει η Επιτροπή για τη διανοµή συγκεκριµένων

τροφίµων στα πλέον µειονεκτούντα άτοµα στην Κοινότητα. Στα εν λόγω µέτρα

περιλαµβάνονται, επίσης, µέτρα ενθάρρυνσης του θηλασµού µέσω της παροχής άδειας

µητρότητας και µέτρα βελτίωσης των πρακτικών στο χώρο εργασίας.

• Οι πολιτικές για τη διεύρυνση, οι οποίες στοχεύουν να διασφαλίσουν τη δυνατότητα των

υποψηφίων προς ένταξη χώρες να ενσωµατώσουν τη σχετική νοµοθεσία της ΕΕ,
συµπεριλαµβανοµένης της νοµοθεσίας για την ποιότητα των τροφίµων, και οι πολιτικές
βοήθειας για την ανάπτυξη, οι οποίες στοχεύουν στην ενίσχυση της ασφάλειας των

τροφίµων και στη διατροφική ασφάλεια στις δικαιούχους χώρες καθώς και στην παροχή

τροφίµων σε προγράµµατα παροχής έκτακτης αρωγής, προγράµµατα τύπου «αµοιβής της

εργασίας µε τρόφιµα» και άλλα προγράµµατα.

• Οι πολυµερείς δραστηριότητες, στις οποίες περιλαµβάνονται επαφές µε την Παγκόσµια

Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ), τον Οργανισµό Τροφίµων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO), και
εκπροσώπηση στις συνεδριάσεις του FAO, της WHO και της Επιτροπής Codex
Alimentarius,όπου καθορίζονται τα διεθνή πρότυπα για το εµπόριο τροφίµων.

• Οι εσωτερικές πρακτικές της Επιτροπής. Προκειµένου να διασφαλίζεται η

συνεκτικότητα των πολιτικών των διαφόρων υπηρεσιών της, η Επιτροπή συνέστησε µία

ειδική οµάδα εργασίας για τη διατροφή στο πλαίσιο της διυπηρεσιακής οµάδας για την

υγεία. Στην ειδική οµάδα εργασίας συµµετέχουν µέλη του προσωπικού της Επιτροπής που

απασχολούνται στους συναφείς τοµείς πολιτικής, στα δε καθήκοντά της περιλαµβάνονται

η ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών, η εξέταση των αναγκαίων για την ανάπτυξη της

πολιτικής για τη διατροφή µέτρων και ο προσδιορισµός των κοινών διατοµεακών δράσεων

που πρέπει να αναληφθούν.
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1. ∆ΙΑΤΡΟΦΗ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Τις τελευταίες δεκαετίες, παρατηρήθηκαν δραστικές µεταβολές στην κατάσταση του τοµέα

των τροφίµων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες οφείλονται στην οικονοµική ανάπτυξη, την
αύξηση της αγοραστικής δύναµης των καταναλωτών, την πρόοδο στις µεθόδους παραγωγής

τροφίµων και τις µεταβολές στις µεθόδους εµπορικής προώθησης των τροφίµων. Στην

Κοινότητα δηµιουργήθηκε πλέον µία κατάσταση αφθονίας, η οποία οδήγησε στην

ουσιαστική εξάλειψη πολλών από τα διατροφικά προβλήµατα που παρατηρούνταν λιγότερο

έναν αιώνα νωρίτερα.

1.1. Νέες διαιτολογικές συνήθειες και ασθένειες

Οι προκλήσεις που αφορούν πλέον τη διατροφή και την υγεία είναι, συνεπώς, διαφορετικής
φύσης από αυτές της εποχής ίδρυσης της Κοινότητας. Στην Κοινότητα παρατηρείται επί του

παρόντος υψηλός επιπολασµός µη µεταδοτικών ασθενειών, όπως ο καρκίνος, τα

καρδιαγγειακά νοσήµατα, ο διαβήτης, ορισµένες αλλεργίες και η οστεοπόρωση, οι οποίες

οφείλονται στην αλληλεπίδραση διαφόρων γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων

καθώς και παραγόντων που σχετίζονται µε τον τρόπο ζωής (συµπεριλαµβανοµένου του

καπνίσµατος, του διαιτολογίου και της έλλειψης σωµατικής άσκησης). Συνοπτική

παρουσίαση των κυριότερων σύγχρονων ασθενειών, που επηρεάζονται από τη διατροφή, και
των διατροφικών προκλήσεων που αντιµετωπίζουν τα κράτη µέλη παρατίθεται στο

παράρτηµα I.

Πληθώρα µελετών καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η διατροφή διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο

στην προστασία της υγείας και στην πρόληψη πολλών από τις ανωτέρω σοβαρές ασθένειες
7

8. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν εκτιµήσεις σχετικά µε το συνολικό βάρος που

συνιστούν τα προβλήµατα υγείας, οι αναπηρίες και οι πρόωροι θάνατοι, ανεξαρτήτως αιτίας,
καθώς και σχετικά µε τους παράγοντες που ευθύνονται κυρίως για το εν λόγω βάρος των

ασθενειών. Μεταξύ των πολλών αιτίων, θεωρείται ότι οι παράγοντες που σχετίζονται µε τη

διατροφή ευθύνονται για σχεδόν το 10 % του συνολικού βάρους των ασθενειών –
συµπεριλαµβανοµένης της παχυσαρκίας (3,7 %), της χαµηλής κατανάλωσης

οπωροκηπευτικών (3,5 %)και της αυξηµένης κατανάλωσης κορεσµένων λιπών (1,1 %).9 Σε

συνδυασµό µε την έλλειψη σωµατικής άσκησης (1,4 %),οι ανωτέρω παράγοντες ευθύνονται

για τα προβλήµατα υγείας περισσότερο από ό,τι το κάπνισµα (9 %).

Οι προσπάθειες καταπολέµησης των παραγόντων που εγκυµονούν κινδύνους και σχετίζονται

µε τη διατροφή θεωρούνται αποτελεσµατικότερες όταν απευθύνονται στο σύνολο του

πληθυσµού παρά όταν στοχεύουν οµάδες υψηλού κινδύνου.10
Μελέτες παρέµβασης

αποδεικνύουν ότι µπορεί να επιτευχθεί σηµαντική πρόοδος µέσω της βελτίωσης της

διατροφής του πληθυσµού. Kατά τις δεκαετίες του 1970 και του 1980 επιτεύχθηκε στη

Φιλανδία ταχεία και σταθερή πτώση των δεικτών θνησιµότητας λόγω καρδιακών νοσηµάτων,
καρκίνων και ορισµένων άλλων ασθενειών, συνεπεία της εφαρµογής µίας σύνθετης πολιτικής

7 Food, Nutrition and the Prevention of Cancer: a global perspective. Washington, World Cancer Research
Fund/ American Institute for Cancer Research, 1997.

8 Diet and Health, A. Ferro-Luzziκαι P. James,στο Nutrition in Europe, Μονάδα Αξιολόγησης
Επιστηµονικών και Τεχνικών Επιλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (STOA), Γενική ∆ιεύθυνση
Μελετών, PEαριθ. 166.481, 2-38, 1997.

9 Determinants of the Burden of Disease in the EU, National Institute of Public Health,Στοκχόλµη 1997.
10 Risk factor thresholds: their existence under scrutiny, M. R. Lawκαι N. J. Wald,British Medical Journal

324, 1570-1576, 2002.
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για τα τρόφιµα και τη διατροφή
11. Αυτό το είδος προσέγγισης υποστηρίζεται από την

Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας.12

1.2. Ασφάλεια των τροφίµων και διατροφή

Το ενδιαφέρον για την ασφάλεια των τροφίµων δεν είναι δυνατό να διαχωριστεί πλήρως από

το ζήτηµα της διατροφής. Στις περιπτώσεις κινδύνων µόλυνσης των τροφίµων – π.χ.
ενδεχόµενος κίνδυνος µόλυνσης από κατανάλωση προϊόντων βοοειδών προσβεβληµένων από

σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια ή ωµών αυγών µε σαλµονέλα – οι καταναλωτές ενδέχεται να

αντιδράσουν µεταβάλλοντας τις αγοραστικές συνήθειές τους, µε αποτέλεσµα µεταβολές στο

διατροφικό περιεχόµενο του διαιτολογίου τους. Οι µεταβολές ενδέχεται να είναι θετικές ή

αρνητικές: η µείωση της κατανάλωσης προϊόντων βοείου κρέατος και η αντικατάστασή τους

από τρόφιµα που περιέχουν πρωτεΐνες ιχθυακής ή φυτικής προέλευσης είναι δυνατό να

θεωρηθεί ωφέλιµη εφόσον, παραδείγµατος χάρη, συνεπάγεται µείωση της µέσης

κατανάλωσης κορεσµένων λιπαρών οξέων. Ωστόσο, είναι επίσης δυνατό να οδηγήσει στη

µείωση της πρόσληψης σιδήρου, µε ενδεχόµενο κίνδυνο δηµιουργίας σιδηροπενικής αναιµίας

σε κάποιους ανθρώπους.

Η µικροβιολογική µόλυνση τροφίµων ενδέχεται, επίσης, να επηρεάσει άµεσα τη διατροφική

κατάσταση: για παράδειγµα, συχνά κρούσµατα τροφιµογενούς διάρροιας είναι δυνατό να

οδηγήσουν σε µείωση της πρόσληψης θρεπτικών συστατικών, γεγονός που οδηγεί µε τη

σειρά του σε υποβάθµιση της διατροφικής κατάστασης και µείωση της αντοχής του ατόµου

στις λοιµώξεις.

1.3. Ανισότητες και διατροφικές επιλογές

Παρά τη γενική αφθονία τροφίµων που παρατηρείται στην Κοινότητα, υπάρχουν τµήµατα

του πληθυσµού που δεν ακολουθούν ένα αρκετά υγιεινό διαιτολόγιο. Τα άτοµα µε χαµηλό

εισόδηµα δαπανούν µεγαλύτερο µέρος του εισοδήµατός τους σε τρόφιµα, ακολουθούν όµως

διαιτολόγιο χαµηλότερης διατροφικής ποιότητας από τα άτοµα µε υψηλό εισόδηµα.13

Μολονότι ορισµένες από τις διαφορές στο διαιτολόγιο και στις διατροφικές προσλήψεις που

παρατηρούνται στην Ευρώπη µπορούν να αποδοθούν σε πολιτιστικές, εκπαιδευτικές,
κοινωνικές και ατοµικές επιρροές σχετικά µε την επιλογή τροφίµων, υπάρχουν και άλλοι

λόγοι για τις εν λόγω διαφορές. Οι διαιτολογικές συνήθειες επηρεάζονται, επίσης, από τις

γνώσεις για το φαγητό, τις µαγειρικές ικανότητες και τη δυνατότητα διάθεσης επαρκούς

χρόνου για την παρασκευή του φαγητού καθώς και από τις εργασιακές συνήθειες και τις

οικογενειακές σχέσεις του καθενός. Η παρεχόµενη πληροφόρηση – από επίσηµες πηγές, µέσα
µαζικής επικοινωνίας και τον κλάδο των τροφίµων – καθώς και οι αντιλήψεις που επικρατούν

σχετικά µε τα δύο φύλα και οι δηµόσιες προκαταλήψεις επηρεάζουν, επίσης, τις διατροφικές

επιλογές.

Οι διατροφικές επιλογές καθορίζονται, επίσης, από τη δυνατότητα πρόσβασης σε

καταστήµατα πώλησης τροφίµων, το εισόδηµα και τις σχετικές τιµές των τροφίµων. Οι

11 Nutrition and mortality: the Finish experience, P. Puska,Acta Cadiolo, 55 (4), 213-220, 2000.
12 Nutrition and NCD Prevention, Τµήµα πρόληψης µη µεταδοτικών ασθενειών και προαγωγής της υγείας,

Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας, Γενεύη 2002
13 Determinants of consumer food choice, C. Geisslerκαι B. Traill, στο Nutrition in Europe, Μονάδα

Αξιολόγησης Επιστηµονικών και Τεχνικών Επιλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (STOA), Γενική
∆ιεύθυνση Μελετών, PEαριθ. 166.481, 39-51, 1997.



9

πολιτικές της Κοινότητας για τη χορήγηση επισιτιστικής βοήθειας σε ευάλωτα άτοµα

ενδέχεται να επηρεάζουν το διαιτολόγιο που ακολουθούν κάποια µειονεκτούντα άτοµα.

Υπάρχουν τµήµατα του πληθυσµού που εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν προβλήµατα µε

ασθένειες που οφείλονται σε ελλιπή πρόσληψη θρεπτικών συστατικών. Σε ορισµένες

κοινότητες παρατηρούνται κρούσµατα σιδηροπενικής αναιµίας, ενώ σε κάποιες περιοχές

αποτελεί πρόβληµα η έλλειψη ιωδίου.14
Τα στοιχεία σχετικά µε την παιδική ανάπτυξη

καταδεικνύουν ότι ο νανισµός – κλασικό δείγµα ανεπάρκειας τροφίµων – δεν είναι συχνός

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά σε ορισµένες περιοχές παρατηρείται σχετικά περιορισµένη

σωµατική ανάπτυξη σε άτοµα που ανήκουν σε οµάδες χαµηλού εισοδήµατος.15

1.4 Παχυσαρκία

Η σχετικά πρόσφατα προκύψασα αφθονία τροφίµων συνοδεύτηκε από ένα βασικό

µειονέκτηµα: την παχυσαρκία.

Τα τελευταία χρόνια, τα προβλήµατα υπερβολικού βάρους και παχυσαρκίας διογκώνονται µε

πολύ ταχείς ρυθµούς, η δε παχυσαρκία συνιστά σήµερα πραγµατική απειλή για τη δηµόσια

υγεία ορισµένων οµάδων πληθυσµού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα επόµενα 5 ή 10 χρόνια, ο
επιπολασµός της παχυσαρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιθανό να φτάσει στα σηµερινά

υψηλά επίπεδα των Ηνωµένων Πολιτειών, όπου 1/3 του πληθυσµού θεωρείται παχύσαρκο

και 1/3υπέρβαρο.16

Η παχυσαρκία συνεπάγεται υψηλότερο κίνδυνο εµφάνισης διαβήτη, καρδιαγγειακών

νοσηµάτων, υπέρτασης και ορισµένων µορφών καρκίνου, µε αποτέλεσµα τα κράτη µέλη να

επιβαρύνονται µε υψηλές οικονοµικές, δηµόσιες και κοινωνικές δαπάνες. Η διάδοση υγιεινών

διαιτολογίων και η εκπαίδευση των καταναλωτών, ώστε να επιλέγουν το κατάλληλο

διαιτολόγιο, καθώς και η αύξηση της φυσικής δραστηριότητας παραµένουν προκλήσεις που

χρήζουν αντιµετώπισης µέσω δράσεων της Κοινότητας.

2. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

2.1. Πολιτική για τη δηµόσια υγεία

Η πολιτική διατροφής για τη δηµόσια υγεία στοχεύει στην προώθηση της καλής υγείας,
µέσω κατάλληλου διαιτολογίου, και στη µείωση της εµφάνισης ασθενειών που σχετίζονται µε

τη διατροφή. Στόχος της κοινοτικής πολιτικής στον τοµέα της δηµόσιας υγείας είναι η

διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας του ανθρώπου στο πλαίσιο της

ανάπτυξης όλων των κοινοτικών πολιτικών και η ανάληψη δράσης για τη βελτίωση της

δηµόσιας υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την πρόληψη πηγών κινδύνου για την υγεία του

ανθρώπου.

14 J. Gregoryκαι άλλοι, National Diet and Nutrition Survey: Children aged 1.5 to 4.5 years,Λονδίνο: HMSO
1995και B. de Benoistκαι H. Allen, IDD Situation in Europe, Partnership on Sustainable Elimination of
IDD, Άµστερνταµ, 2001.

15 J. Gregoryκαι S. Lowe, National Diet and Nutrition Survey: Young People aged 4 to 18 years, The
Stationery Office,Λονδίνο 2000.

16 Συνέδριο για την παχυσαρκία, Κοπεγχάγη 11-12Σεπτεµβρίου 2002. http://www.obesity.dk
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2.1.1. Η διατροφή στο πρώτο πλαίσιο κοινοτικής δράσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα χειρίζεται ζητήµατα που άπτονται της υγείας εδώ και τέσσερις

δεκαετίες. Με την έγκριση της συνθήκης του Μάαστριχτ το 1993, η Κοινότητα

εξουσιοδοτήθηκε να αναπτύξει µία συνεκτική στρατηγική στον τοµέα της δηµόσιας υγείας.
Το άρθρο 129 της Συνθήκης παρέσχε συγκεκριµένη νοµική βάση για την ανάληψη δράσης

στον τοµέα της δηµόσιας υγείας ορίζοντας ότι «οι απαιτήσεις στον τοµέα της προστασίας της

υγείας αποτελούν συνιστώσα των άλλων πολιτικών της Κοινότητας». Με βάση το άρθρο αυτό,
η Επιτροπή παρουσίασε την ανακοίνωσή της σχετικά µε το πλαίσιο δράσης στον τοµέα της

δηµόσιας υγείας
17, που οδήγησε στην έγκριση οκτώ προγραµµάτων, συµπεριλαµβανοµένων

προγραµµάτων για την παρακολούθηση και την προαγωγή της υγείας.

Στόχος των κοινοτικών προγραµµάτων ήταν να στηρίξουν τις δραστηριότητες των κρατών

µελών, συµβάλλοντας στη διαµόρφωση και την υλοποίηση στρατηγικών για την προστασία

της υγείας και στη διάδοση πληροφοριών περί «βέλτιστων πρακτικών». Στις δραστηριότητες

περιλαµβάνεται το σχέδιο Eurodiet,το οποίο δροµολογήθηκε το 1998µε στόχο να συµβάλει

στο συντονισµό των προγραµµάτων της ΕΕ και των κρατών µελών στο τοµέα της διατροφής,
του διαιτολογίου και του υγιεινού τρόπου ζωής και να αποτελέσει τη βάση για την εκπόνηση

διαιτολογικών κατευθυντήριων γραµµών για το σύνολο του πληθυσµού. Η έκθεση

δηµοσιεύθηκε ως σειρά εγγράφων το 2000και το 2001και εκδόθηκε από την Επιτροπή ως

έγγραφο για δηµόσια συζήτηση το 2002.18

Στο πλαίσιο του προγράµµατος προαγωγής της υγείας, η Επιτροπή υποστήριξε την ανάπτυξη

ενός ευρωπαϊκού προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών σχετικών µε τη διατροφή στο

πλαίσιο της δηµόσιας υγείας (πρώτο πρόγραµµα κατάρτισης µε αυτό το αντικείµενο στην

Κοινότητα), σχεδιασµένου ώστε να συµβάλει στην υλοποίηση των συνιστώµενων

στρατηγικών µε βάση το σύνολο του πληθυσµού για την αξιολόγηση και βελτίωση των

συνηθειών σε σχέση µε το διαιτολόγιο και τη σωµατική άσκηση. Μαθήµατα παραδίδονται σε

17 πανεπιστήµια σε όλη την Ευρώπη, το δε συντονισµό του όλου έργου έχει αναλάβει το

Ίδρυµα Karolinskaτης Στοκχόλµης.19

Στις δραστηριότητες που στηρίζει η Επιτροπή στο πλαίσιο του πρώτου πλαισίου δράσης στον

τοµέα της δηµόσιας υγείας περιλαµβάνεται επίσης η στήριξη της Ένωσης Ευρωπαϊκών

Καρδιολογικών Ιδρυµάτων
20, η οποία εκδίδει ενηµερωτικά φυλλάδια σχετικά µε τη διατροφή,

τη σωµατική άσκηση και την πρόληψη των καρδιακών νοσηµάτων. Η Επιτροπή

συγχρηµατοδοτεί επίσης (από κοινού µε την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας και το Συµβούλιο

της Ευρώπης) το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Σχολείων Προαγωγής της Υγείας
21. Το σχέδιο αυτό

ενθαρρύνει το µαθητικό πληθυσµό να υιοθετήσει έναν υγιεινό τρόπο ζωής µε την ανάπτυξη

ενός ευνοϊκού σχολικού περιβάλλοντος επικεντρωµένου στη σωστή διατροφή και τη

σωµατική άσκηση.

Στο πλαίσιο της δηµόσιας υγείας υποστηρίχθηκαν επίσης δραστηριότητες παρακολούθησης

της υγείας. Σε αυτές περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, µία έκθεση για τη διατροφική

κατάσταση βασισµένη σε πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή

17 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε το πλαίσιο δράσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας, COM (93) 559
τελικό της 24ης Νοεµβρίου 1993

18 ∆ιατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://europa.eu.int/comm/health/ph/programmes/health/reports/report01_en.pdf

19 http://europa.eu.int/comm/health/ph/programmes/health/index_en.htm
20 http://europa.eu.int/comm/health/ph/programmes/health/index_en.htm
21 http://europa.eu.int/comm/health/ph/programmes/health/index_en.htm
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Ένωση. Την έκθεση συντονίζουν αυτή την εποχή εµπειρογνώµονες στην Αυστρία, οι οποίοι
πρόκειται να υποβάλουν τα προκαταρκτικά πορίσµατά τους στις αρχές του 200322. Σε εξέλιξη

βρίσκεται και ένα δεύτερο, επίσης υποστηριζόµενο από την Επιτροπή, σχέδιο για τον

προσδιορισµό δεικτών για τη διατροφή, το οποίο συντονίζουν εµπειρογνώµονες στη

Σουηδία
23.

Στο πλαίσιο του προγράµµατος για τον καρκίνο, η Επιτροπή στηρίζει τις µελέτες του δικτύου

EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition -δίκτυο ευρωπαϊκών

µελετών προοπτικής σχετικά µε τη διατροφή και τον καρκίνο)24. Πρόκειται για ένα εκτενές

ερευνητικό σχέδιο, στο οποίο συµµετέχουν εννέα κράτη µέλη και η Νορβηγία, µε στόχο τη

συλλογή πληροφοριών για τον τρόπο ζωής (συµπεριλαµβανοµένων λεπτοµερών καταγραφών

του διαιτολογίου) και πληροφοριών βιολογικού χαρακτήρα (συµπεριλαµβανοµένων
ορισµένων πληροφοριών για τη διατροφική κατάσταση) 500.000ενηλίκων, προκειµένου να

προσδιοριστούν οι βασικοί παράγοντες κινδύνου που ενδέχεται στη συνέχεια να οδηγήσουν

στην ανάπτυξη διαφόρων µορφών καρκίνου. Το συντονισµό του σχεδίου έχει αναλάβει το

∆ιεθνές κέντρο ερευνών για τον καρκίνο (Centre International de Recherche sur le Cancer),
που εδρεύει στη Λυόν (Γαλλία).

2.1.2. Η διατροφή στο νέο πρόγραµµα κοινοτικής δράσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας

Η συνθήκη του Άµστερνταµ επιβεβαίωσε και διεύρυνε τις αρµοδιότητες της Κοινότητας στον

τοµέα της δηµόσιας υγείας, ορίζοντας ότι «κατά τον καθορισµό και την εφαρµογή όλων των

πολιτικών και δράσεων της Κοινότητας, εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της

υγείας του ανθρώπου» (άρθρο 152).

Σε συνέχεια της εντολής αυτής, η ανακοίνωση της Επιτροπής του 1998 σχετικά µε την

ανάπτυξη της πολιτικής για τη δηµόσια υγεία
25

αναθεώρησε την υφιστάµενη στρατηγική για

τη δηµόσια υγεία. Στην ανακοίνωση τονίστηκε, µεταξύ άλλων, η ανάγκη ενίσχυσης των

δραστηριοτήτων που αφορούν τη διατροφή και την παχυσαρκία και υπογραµµίστηκε η

ανάγκη ανάπτυξης συγκεκριµένων µέσων για τη διασφάλιση του σεβασµού των απαιτήσεων

προστασίας της υγείας κατά το σχεδιασµό και την υλοποίηση όλων των κοινοτικών

πολιτικών.

Η ανακοίνωση του 1998άνοιξε το δρόµο για την πρόταση της Επιτροπής σχετικά µε ένα νέο

κοινοτικό πρόγραµµα δράσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας.26
Στην ανακοίνωση που

συνοδεύει την πρόταση για ένα νέο πρόγραµµα στον τοµέα της δηµόσιας υγείας

σκιαγραφείται η στρατηγική της Κοινότητας στον τοµέα της υγείας και η δέσµευσή της να

αυξήσει τη συνοχή και το συντονισµό, και περιγράφονται τα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν

για την επίτευξη των στόχων αυτών. Τονίζεται ότι οι δράσεις που θα αναληφθούν στο

πλαίσιο της νέας στρατηγικής στον τοµέα της δηµόσιας υγείας πρέπει να συνδέονται δεόντως

µε πρωτοβουλίες σχετικές µε την υγεία σε άλλους τοµείς πολιτικής. Στην ανακοίνωση

22 http://europa.eu.int/comm/health/ph/programmes/monitor/index_en.htm
23 http://europa.eu.int/comm/health/ph/programmes/monitor/index_en.htm
24 http://europa.eu.int/comm/health/ph/programmes/cancer/index_en.htm
25 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και

Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά µε την ανάπτυξη της πολιτικής για τη
δηµόσια υγεία στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, COM (98) 230τελικό της 15ης Απριλίου 1998

26 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά µε τη στρατηγική στον τοµέα της υγείας
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας/Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για
την θέσπιση κοινοτικού προγράµµατος δράσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας (2001-2006) COM (2000)
285τελικό της 16ης Μαΐου 2000.



12

υπογραµµίζεται ο ρόλος της Κοινότητας όσον αφορά την παροχή πληροφοριών σχετικά µε το

διαιτολόγιο, τη θρεπτική αξία των τροφίµων, τα συστατικά και τα πρόσθετα, προκειµένου να

ενθαρρύνονται οι καταναλωτές να επιλέγουν υγιεινές τροφές.

Γενικός στόχος του νέου προγράµµατος στον τοµέα της δηµόσιας υγείας είναι η διασφάλιση

υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας του ανθρώπου κατά τη χάραξη και την υλοποίηση

όλων των κοινοτικών πολιτικών και δραστηριοτήτων, µε την προώθηση µίας ολοκληρωµένης

και διατοµεακής στρατηγικής στον τοµέα της υγείας, η οποία θα αντιµετωπίζει τις ανισότητες

την υγεία και θα ενθαρρύνει τη συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών. Το πρόγραµµα

αποτελείται από τρία σκέλη:

(1) Βελτίωση της πληροφόρησης σχετικά µε την υγεία µε την ανάπτυξη και τη θέση σε

λειτουργία ενός συστήµατος παρακολούθησης της υγείας καθώς και µε την ανάπτυξη και τη

χρησιµοποίηση µηχανισµών για την ανάλυση, την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών, την
υποβολή εκθέσεων, την παροχή πληροφοριών και τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων για θέµατα

υγείας.

Περιλαµβάνονται δείκτες για την κατάσταση της υγείας, τις ασθένειες και τους παράγοντες

που επηρεάζουν την υγεία. Καλύπτονται επίσης παράγοντες που συνδέονται µε τον τρόπο

ζωής, τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, καθώς και δείκτες µέτρησης των συνεπειών των

παρεµβάσεων που στοχεύουν στην προαγωγή της υγείας και στην πρόληψη των ασθενειών.
Τα δεδοµένα που θα παρέχει το σύστηµα αυτό θα αποτελέσουν τη βάση για τον σχεδιασµό

δραστηριοτήτων και πολιτικών στο πλαίσιο του σκέλους του προγράµµατος που αφορά τους

παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία (βλέπε (3) κατωτέρω). Η παρακολούθηση της

νοσηρότητας και της θνησιµότητας θα συνδέεται κατ’ αυτό τον τρόπο µε τη διατροφή, την
κατανάλωση τροφίµων και συναφείς παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων του θηλασµού και

της σωµατικής άσκησης. Οι εργασίες αυτές θα οδηγήσουν στη συγκέντρωση πληροφοριών

για τις τάσεις που αφορούν την υγεία, οι οποίες θα είναι χρήσιµες για τις υγειονοµικές αρχές,
τους επαγγελµατίες του τοµέα της υγείας και το ευρύτερο κοινό, και θα συµβάλλουν στην

ανάπτυξη κατευθυντήριων γραµµών για ορθές πρακτικές βασισµένες στην έννοια της

προαγωγής της υγείας µε βάση αδιάσειστα στοιχεία.

Οι στατιστικές συνιστώσες του συστήµατος πληροφοριών υγείας θα αναπτυχθούν σε

συνεργασία µε τα κράτη µέλη, µε χρησιµοποίηση, όπου κρίνεται απαραίτητο, του κοινοτικού

στατιστικού προγράµµατος για την προαγωγή της συνέργιας και την αποφυγή της

αλληλεπικάλυψης των προσπαθειών.

(2) Ταχεία και συντονισµένη αντίδραση στις απειλές για την υγεία µέσω της βελτίωσης

της ικανότητας αντιµετώπισης των µεταδοτικών ασθενειών και της ενίσχυσης της ικανότητας

αντιµετώπισης άλλων απειλών για την υγεία.

Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο αυτού του σκέλους αξιοποιούν την εµπειρία του δικτύου

επιδηµιολογικής παρακολούθησης και ελέγχου των µεταδοτικών ασθενειών που συστάθηκε

βάσει της απόφασης 2119/98 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
27. Στη

βάση αυτή θα αναπτυχθούν στρατηγικές και µηχανισµοί για την πρόληψη, την ανταλλαγή

πληροφοριών και την αντίδραση σε απειλές από µη µεταδοτικές ασθένειες,
συµπεριλαµβανοµένων απειλών για την υγεία που αφορούν ειδικά τους άνδρες ή τις γυναίκες

και σπάνιων ασθενειών. Επιπλέον, στο σκέλος αυτό θα περιλαµβάνεται ανταλλαγή

27 Απόφαση αριθ. 2119/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Σεπτεµβρίου
1998 για τη δηµιουργία δικτύου επιδηµιολογικής παρακολούθησης και ελέγχου των µεταδοτικών
ασθενειών στην Κοινότητα, ΕΕ L 268 της 3.10.1998.
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πληροφοριών σχετικά µε µέτρα για την αντιµετώπιση απειλών για την υγεία από φυσικές,
χηµικές ή βιολογικές πηγές σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, συµπεριλαµβανοµένων

εκείνων που σχετίζονται µε τροµοκρατικές ενέργειες. Για το σκοπό αυτό θα αναπτυχθούν ή

θα χρησιµοποιηθούν – όπου χρειάζεται – κοινοτικές προσεγγίσεις και µηχανισµοί (για
παράδειγµα, σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα τρόφιµα και

τις ζωοτροφές). Τέλος, βασική συνιστώσα αυτού του σκέλους θα είναι η προώθηση

στρατηγικών και µέτρων σχετικών µε την προστασία της υγείας του ανθρώπου από πιθανές

αρνητικές συνέπειες περιβαλλοντικών παραγόντων, όπως η ιοντίζουσα και µη ιοντίζουσα

ακτινοβολία και ο θόρυβος. Καθένας από τους παράγοντες αυτούς ενδέχεται να έχει

επιδράσεις στη θρεπτική αξία των τροφίµων ή να επηρεάσει τις διαιτολογικές επιλογές.

(3) Εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία µε την ανάπτυξη στρατηγικών

και µέτρων που συνδέονται µε την κοινωνικοοικονοµική κατάσταση καθώς και µε πτυχές του

τρόπου ζωής και µε περιβαλλοντικούς παράγοντες που σχετίζονται µε την υγεία.

Στο πλαίσιο του σκέλους αυτού µπορούν να αναληφθούν δράσεις στον τοµέα της διατροφής

και της προαγωγής της σωµατικής άσκησης καθώς και σχετικά µε την αποτροπή της

υπερβολικής κατανάλωσης οινοπνευµατωδών. Επίσης, θα αντιµετωπιστεί το ζήτηµα των

παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία µε τη λήψη µέτρων για την πρόληψη των ασθενειών

και την προαγωγή της υγείας: οι δράσεις θα αφορούν συγκεκριµένα θέµατα (π.χ. καπνός,
οινόπνευµα, διατροφή) καθώς και συγκεκριµένες οµάδες (π.χ. κοινωνικά αποκλεισµένα

άτοµα, ηλικιωµένοι) και χώρους (π.χ. χώρος εργασίας, εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών

υγείας).Οι δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν στο µέλλον αναµένεται να επικεντρώνονται

στις συνέπειες του διαιτολογίου στην υγεία των παιδιών και των εφήβων, στην πρόληψη της

παχυσαρκίας και στην ανάλυση των στάσεων έναντι του διαιτολογίου, της σωµατικής

άσκησης και του θηλασµού.

Οι υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες αντιµετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις στον τοµέα

της δηµόσιας υγείας, στις οποίες περιλαµβάνεται η υψηλή συχνότητα εµφάνισης ορισµένων

χρόνιων ασθενειών που συνδέονται ενδεχοµένως µε την κακή διατροφή και τον ανθυγιεινό

τρόπο ζωής. Η πρόταση απόφασης για τη θέσπιση ενός προγράµµατος δηµόσιας υγείας

προβλέπει τη συµµετοχή των υποψήφιων προς ένταξη χωρών στο πρόγραµµα. Το Συµβούλιο

και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκριναν το εν λόγω πρόγραµµα στις 23.09.2002.

2.2. Πολιτική προστασίας των καταναλωτών

Στόχος της πολιτικής προστασίας της υγείας των καταναλωτών είναι να συµβάλει στην

αύξηση της ασφάλειας των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρονται στους

καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον τοµέα των τροφίµων και της διατροφής, η

προστασία της υγείας περιλαµβάνει κτηνιατρικά και φυτοϋγειονοµικά ζητήµατα καθώς και

ζητήµατα σχετικά µε τις ζωοτροφές. Οι δραστηριότητες ασφάλειας των τροφίµων καλύπτουν

την αλυσίδα παραγωγής τροφίµων στο σύνολό της, από την υγεία ζώων και φυτών έως την

επισήµανση των τροφίµων και τον επικείµενο καθορισµό µέγιστων επιπέδων βιταµινών και

µεταλλικών στοιχείων σε συµπληρώµατα διατροφής και εµπλουτισµένα τρόφιµα. Ζητήµατα
ασφάλειας των τροφίµων εµπλέκονται επίσης στην έγκριση της χρήσης και στον καθορισµό

ανώτατων ορίων καταλοίπων παρασιτοκτόνων και κτηνιατρικών φαρµακευτικών προϊόντων.
Ανώτατα όρια καθορίζονται επίσης για ορισµένους επιµολυντές τροφίµων και ζωοτροφών.

2.2.1. Νοµοθεσία για τα τρόφιµα και ειδικότερα για τη διατροφή

Η εναρµόνιση των διαφορετικών εθνικών κανόνων για τα τρόφιµα αποτελεί ζήτηµα

ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, µε στόχο τη διασφάλιση υψηλού
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επιπέδου προστασίας της υγείας του ανθρώπου και της ελεύθερης διακίνησης των

εµπορευµάτων σε όλη την επικράτεια της Κοινότητας.

Ένας τοµέας της νοµοθεσίας περί τροφίµων στο πλαίσιο του οποίου τα ζητήµατα της

διατροφής διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο είναι ο τοµέας των τροφίµων για συγκεκριµένες

διατροφικές χρήσεις ή, αλλιώς, των διαιτητικών τροφίµων. Τα εν λόγω τρόφιµα, πέραν του

ότι πρέπει, όπως όλα τα τρόφιµα, να είναι ασφαλή, πρέπει επίσης να ικανοποιούν τις

ειδικότερες διατροφικές απαιτήσεις των ατόµων για τα οποία προορίζονται. Βάσει των

επιστηµονικών συµβουλών της επιστηµονικής επιτροπής τροφίµων, εγκρίθηκαν διάφορες

οδηγίες σχετικά µε το διατροφικό περιεχόµενο ορισµένων διαιτητικών τροφίµων. Πρόκειται

για τρόφιµα για βρέφη και µικρά παιδιά, τρόφιµα για τον έλεγχο του βάρους και τρόφιµα για

ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, καθώς και για τις θρεπτικές ουσίες που επιτρέπεται να

χρησιµοποιούνται για την παρασκευή τους. Μία άλλη οδηγία σχετικά µε τα τρόφιµα για την

κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από την έντονη σωµατική προσπάθεια, που

καταβάλλεται, για παράδειγµα, κατά την άθληση, θα είναι έτοιµη έως τα τέλη του 2003.Ήδη

εκπονείται έκθεση σχετικά µε τις απαιτήσεις για τη σύνθεση των τροφίµων για άτοµα που

πάσχουν από διαβήτη.

Η επιστηµονική επιτροπή τροφίµων εκπονεί αυτό το διάστηµα συµβουλές σχετικά µε την

αναθεώρηση και την ολοκλήρωση των τιµών αναφοράς για τις βιταµίνες και τα µεταλλικά

στοιχεία που αναφέρονται στην επισήµανση των θρεπτικών συστατικών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο ενέκριναν οδηγία σχετικά µε τα

συµπληρώµατα διατροφής τον Ιούνιο του 2002.Επί του παρόντος, η Επιτροπή καταρτίζει

πρόταση για την προσθήκη θρεπτικών ουσιών σε τρόφιµα.

2.2.2. ∆ιατροφικές συµβουλές από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων (ΕΑΑΤ) είναι µία διακριτή νοµική

οντότητα, µε αυτοτελή νοµική προσωπικότητα, ανεξάρτητη από άλλα κοινοτικά θεσµικά

όργανα. Αποστολή της είναι η παροχή στην Κοινότητα ανεξάρτητων επιστηµονικών και

τεχνικών συµβουλευτικών υπηρεσιών για τη στήριξη της πολιτικής και της νοµοθεσίας στον

τοµέα της ασφάλειας των τροφίµων. Ασχολείται επίσης µε επιστηµονικά ζητήµατα που

σχετίζονται µε τη διατροφή, την υγεία και την ευηµερία των ζώων, την υγεία των φυτών, τους
επιµολυντές που εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα και τους γενετικά τροποποιηµένους

οργανισµούς.

Η δοµή της ΕΑΑΤ διασφαλίζει την υλοποίηση τριών σηµαντικών στόχων, και συγκεκριµένα
της ανεξαρτησίας και της διαφάνειας, της συµµετοχής των κρατών µελών και της

επιστηµονικής υπεροχής, ώστε η ΕΑΑΤ να καταστεί βασικό µέσο για την αποκατάσταση της

εµπιστοσύνης των καταναλωτών. Η Αρχή θα αναλάβει τη συλλογή και την ανάλυση

δεδοµένων για τον έγκαιρο προσδιορισµό νεοεµφανιζόµενω κινδύνων. Σύµφωνα µε τον

κανονισµό που τη συστήνει,28
η Αρχή θα παρέχει επίσης «επιστηµονικές συµβουλές και

επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη σχετικά µε την ανθρώπινη διατροφή σε συνάρτηση µε

την κοινοτική νοµοθεσία και συνδροµή προς την Επιτροπή, κατόπιν αιτήµατός της, στα

ζητήµατα επικοινωνίας που συνδέονται µε τα κοινοτικά προγράµµατα υγείας». Σύµφωνα µε

τον κανονισµό, η Αρχή θα συλλέγει δεδοµένα για τους τοµείς του ενδιαφέροντός της και,

28 Κανονισµός (ΕΚ) 178/2002του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002
για τον καθορισµό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων και τον καθορισµό διαδικασιών σε θέµατα ασφαλείας
των τροφίµων, ΕΕ L 31 της 1.2.2002.
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συγκεκριµένα, δεδοµένα σχετικά µε «την κατανάλωση τροφίµων και την έκθεση των ατόµων

στους κινδύνους που συνδέονται µε την κατανάλωση των τροφίµων» (άρθρο 33α).

Η ΕΑΑΤ θα διαθέτει ένα συµβουλευτικό σώµα και µία επιστηµονική επιτροπή µε οκτώ

επιστηµονικές οµάδες. Το συµβουλευτικό σώµα είναι µία επιστηµονική και τεχνική οµάδα

που αποτελεί το συνδετικό κρίκο της αρχής µε παρόµοιους φορείς στα κράτη µέλη. Το 2001
συστάθηκε προσωρινό επιστηµονικό συµβουλευτικό σώµα, το οποίο θα παρέχει βοήθεια

κατά τη µεταβατική περίοδο. Η επιστηµονική επιτροπή είναι αρµόδια για το συντονισµό του

συµβουλευτικού έργου των επιστηµονικών οµάδων, που καλύπτει τους τοµείς της ασφάλειας

των τροφίµων, της παραγωγής τροφίµων και σχετικά ζητήµατα, συµπεριλαµβανοµένης της

διατροφής.

2.2.3. ∆ιατροφικές πληροφορίες σχετικά µε τα προς πώληση τρόφιµα

Οι γενικές συµβουλές για το διαιτολόγιο και τον υγιεινό τρόπο ζωής πρέπει να συνοδεύονται

από συγκεκριµένες πληροφορίες για τα τρόφιµα, διαθέσιµες στους καταναλωτές κατά την

επιλογή των προϊόντων που θα αγοράσουν. Η ισχύουσα νοµοθεσία περί επισήµανσης των

τροφίµων υποχρεώνει τους παραγωγούς να παρέχουν πληροφορίες που να δίνουν στους

καταναλωτές τη δυνατότητα να γνωρίζουν τη φύση, τη σύνθεση και τη χρησιµότητα των

προϊόντων που αγοράζουν.

Τις δύο τελευταίες δεκαετίες θεσπίστηκαν εναρµονισµένοι κανόνες σχετικά µε την

επισήµανση των συστατικών των τροφίµων σε κοινοτικό επίπεδο. Στους νέους κανόνες

περιλαµβάνεται η θέσπιση της υποχρέωσης δηλώσεων σχετικά µε την ποσότητα των

συστατικών που περιέχονται
29, οι οποίες παρέχουν στους καταναλωτές πρόσθετες ποσοτικές

πληροφορίες σχετικά µε συγκεκριµένα συστατικά, και η θέσπιση νοµοθεσίας για τον ορισµό

του «κρέατος».30
Όπως ανακοινώνεται στο Λευκό Βιβλίο για την ασφάλεια των τροφίµων, η

Επιτροπή υπέβαλε µία πρόταση
31

για τον προσδιορισµό των επιµέρους στοιχείων των

σύνθετων συστατικών. Η πρόταση απαιτεί επίσης να δηλώνεται η ύπαρξη στα τρόφιµα

συγκεκριµένων συστατικών που συνδέονται µε αλλεργίες ή άλλες αντιδράσεις τροφικής

δυσανεξίας.

Αναµένεται ότι τον Νοέµβριο του 2002 θα συµφωνηθεί κοινή θέση επί της εν λόγω

πρότασης.

Το Λευκό Βιβλίο για την ασφάλεια των τροφίµων προσδιορίζει επίσης και άλλους τοµείς

στους οποίους υπάρχει περιθώριο βελτίωσης της πληροφόρησης που παρέχεται στον

καταναλωτή, όπως πληροφορίες σχετικά µε το θρεπτικό περιεχόµενο ενός προϊόντος και τους

ισχυρισµούς που αφορούν τη διατροφή και την υγεία. Η επισήµανση των τροφίµων είναι

σηµαντικό εργαλείο για την ενηµέρωση των καταναλωτών σχετικά µε τη διατροφική αξία

των προϊόντων. Ύστερα από δέκα και πλέον χρόνια εφαρµογής της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ
32, η

Επιτροπή θα αξιολογήσει κατά πόσο µπορεί να βελτιωθεί η πληροφόρηση που περιέχεται

29 Οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, για
προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την επισήµανση, την παρουσίαση και τη
διαφήµιση των τροφίµων, ΕΕ L 109/29της 6.5.2000.

30 Οδηγία 2001/101/ΕΚ της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/13/ΕΚ για την προσέγγιση των
νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την επισήµανση, την παρουσίαση και τη διαφήµιση των
τροφίµων, ΕΕ L 310 της 28.11.2001.

31 COM (2001) 433τελικό 2001/0199 (COD)Πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/13/ΕΚ όσον
αφορά την αναγραφή των συστατικών των τροφίµων, Βρυξέλλες 06.09.2001.

32 Οδηγία του Συµβουλίου 90/496/ΕΟΚ της 24.9.1990σχετικά µε τους κανόνες επισήµανσης των τροφίµων
όσον αφορά τις τροφικές τους ιδιότητες, ΕΕ L 276, 06.10.1990.
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στην επισήµανση των τροφίµων και θα εξετάσει το ενδεχόµενο να καταστεί υποχρεωτική η

επισήµανση των τροφίµων σε κάθε περίπτωση, και όχι µόνον όταν διατυπώνεται κάποιος

ισχυρισµός.

Το αυξανόµενο ενδιαφέρον των καταναλωτών για τη σχέση µεταξύ διαιτολογίου και υγείας

οδήγησε στην κυκλοφορία στην αγορά προϊόντων, των οποίων οι ετικέτες ή η διαφήµιση

περιέχουν ισχυρισµούς σχετικά µε τη θρεπτική αξία τους ή τη θετική επίδρασή τους στην

υγεία. Οι ισχύοντες κανόνες διασφαλίζουν ότι η επισήµανση και η διαφήµιση των τροφίµων

περιέχουν αληθείς και όχι παραπλανητικές πληροφορίες, δεν υπάρχουν όµως συγκεκριµένες

διατάξεις σχετικά µε τη χρησιµοποίηση θρεπτικών, λειτουργικών και σχετιζόµενων µε την

υγεία ισχυρισµών. Σε σχέση µε το έγγραφο συζήτησης του 2001 για τους θρεπτικούς και

λειτουργικούς ισχυρισµούς
33, η Επιτροπή έλαβε περισσότερα από 80 σχόλια από κράτη µέλη

και ενδιαφερόµενους φορείς. Τον Ιούλιο του 2002 διεξήχθησαν συζητήσεις µε

ενδιαφερόµενους και εµπειρογνώµονες από τα κράτη µέλη επί ενός σχεδίου πρότασης που

εκπονήθηκε βάσει των σχολίων που ελήφθησαν και περιέχει διατάξεις σχετικά µε τους

θρεπτικούς, λειτουργικούς και σχετικούς µε την υγεία ισχυρισµούς. Η επίσηµη πρόταση

προβλέπεται να υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο στις αρχές του

2003.

2.2.4. Εκπαίδευση των καταναλωτών

Οι καταναλωτές πρέπει να λάβουν την εκπαίδευση και την πληροφόρηση που απαιτείται

προκειµένου να είναι σε θέση να αξιολογούν τις πληροφορίες που αναγράφονται στις ετικέτες

των τροφίµων, να επιλέγουν τα κατάλληλα τρόφιµα και να είναι σε θέση να ασκούν πιέσεις

στην αγορά αξιοποιώντας την αγοραστική δύναµή τους. Η εκπαίδευση των καταναλωτών

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της καταναλωτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Τα παιδιά και οι νέοι αποτελούν σηµαντική οµάδα-στόχο, καθώς έχουν τριπλό ρόλο ως

καταναλωτές, υποκινητές αγορών και φορείς εκπαίδευσης στο οικογενειακό περιβάλλον. Η
Επιτροπή στηρίζει τον ετήσιο «διαγωνισµό νέου καταναλωτή» (‘Young Consumer
Competition’)ο οποίος το 2000-2001είχε θέµα «∆ιατροφή – προώθηση ενός ισορροπηµένου

διαιτολογίου».34
Επίσης, όπως σηµειώθηκε ανωτέρω, η Επιτροπή στηρίζει το Ευρωπαϊκό

∆ίκτυο Σχολείων Προαγωγής της Υγείας, το οποίο προωθεί την υιοθέτηση πιο υγιεινών

διαιτολογίων και τη σωµατική άσκηση σε σχολικό περιβάλλον ευνοϊκό προς αυτή την

κατεύθυνση, καθώς και το σχέδιο για την προώθηση και τη διατήρηση της υγείας µε την

αύξηση της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών από τους ευρωπαίους µαθητές
35. Εξετάζονται

επίσης περαιτέρω δραστηριότητες προαγωγής της υγείας για πληθυσµιακές οµάδες,
συµπεριλαµβανοµένων των ηλικιωµένων και των εργαζοµένων στον χώρο εργασίας τους

(βλέπε 2.1.2 (3),ανωτέρω).

2.3. Συντονισµός στο πλαίσιο της Επιτροπής

Η Επιτροπή συνέστησε ειδική οµάδα για τη διατροφή, η οποία αναφέρεται στη διυπηρεσιακή

οµάδα για την υγεία και συνεδρίασε για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2002. Στην ειδική

οµάδα συµµετέχει προσωπικό από πολλούς συναφείς τοµείς πολιτικής της Επιτροπής. Στην

33 Έγγραφο συζήτησης για τους θρεπτικούς και λειτουργικούς ισχυρισµούς, SANCO/1341/2001,Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.

34 COM (2001) 486τελικό 23/8/2001Έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε το «Σχέδιο δράσης για την πολιτική
υπέρ των καταναλωτών 1999-2001»και το «Γενικό πλαίσιο για τις κοινοτικές δραστηριότητες υπέρ των
καταναλωτών 1999-2003».

35 http://www.univie.ac.at/prochildren
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εντολή της οµάδας περιλαµβάνεται η ανταλλαγή πληροφοριών, η διεξαγωγή συζητήσεων

σχετικά µε τα µέτρα που απαιτούνται για τη χάραξη πολιτικής στον τοµέα της διατροφής, και
ο προσδιορισµός κοινών δράσεων σε διάφορους τοµείς πολιτικής. Προβλέπεται ότι η ειδική

οµάδα θα συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές ετησίως.

Στο συντονισµό των πολιτικών της Επιτροπής στους τοµείς των τροφίµων και της δηµόσιας

υγείας συνέβαλαν οι συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης µεταξύ του Επιτρόπου Fischler
(Γεωργία, Αγροτική Ανάπτυξη και Αλιεία) και του Επιτρόπου Byrne (Υγεία και Προστασία

των Καταναλωτών) που πραγµατοποιήθηκαν την περίοδο Μαρτίου 2001-Μαΐου 200236.

3. ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

3.1. Η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ)

Την τελευταία δεκαετία, από τότε που ξεκίνησε η συνεχιζόµενη διαδικασία µεταρρύθµισής

της, η γεωργική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξελίχθηκε σηµαντικά. Καταβλήθηκαν

προσπάθειες ώστε να καταστεί η ΚΓΠ περισσότερο συµβατή µε τις διεθνείς και τις

δηµοσιονοµικές υποχρεώσεις, να θεσπιστεί και να ενισχυθεί η έννοια της αγροτικής

ανάπτυξης και να µετατοπιστεί προοδευτικά η παρεχόµενη στήριξη από το προϊόν στον

παραγωγό. Η ΚΓΠ έγινε περισσότερο φιλική προς το περιβάλλον, περισσότερο ευαίσθητη

απέναντι σε κοινωνικούς και δεοντολογικούς προβληµατισµούς και περισσότερο

προσανατολισµένη στην ποιότητα. Το πρόγραµµα µεταρρύθµισης «Ατζέντα 2000»θέσπισε

το ευρωπαϊκό πρότυπο γεωργίας, στο οποίο η αγροτική ανάπτυξη και η αειφορία

προσδιορίζονται ρητά ως βασικά στοιχεία της γεωργικής πολιτικής.

Παρόλα αυτά, αποµένουν ακόµα αρκετά κενά και οι προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν. Τα
τελευταία χρόνια τονίζεται σε κάθε επίπεδο ότι η ΚΓΠ πρέπει να γίνει περισσότερο αειφόρος.
Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ ενέκρινε πέρσι στρατηγική αειφόρου

ανάπτυξης, η οποία απαιτεί να λαµβάνονται υπόψη στις µελλοντικές αποφάσεις χάραξης

πολιτικής οι οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες. Στο πλαίσιο αυτό

πρέπει να αναφερθεί επίσης η Παγκόσµια ∆ιάσκεψη για την αειφόρο ανάπτυξη που

πραγµατοποιήθηκε το 2002στο Γιοχάνεσµπουργκ.

Η γεωργία πρέπει να προσαρµοστεί στις νέες ευκαιρίες καθιστώντας, τον κλάδο περισσότερο

ανταγωνιστικό και παρέχοντας τη δυνατότητα στους γεωργούς να προσανατολιστούν

περισσότερο προς την αγορά. Η αγροτική ανάπτυξη, δεύτερος πυλώνας της γεωργικής

πολιτικής βάσει της Ατζέντας 2000,πρέπει επίσης να βελτιωθεί περαιτέρω, ιδίως όσον αφορά

τις προσπάθειες να καταστεί η ΚΓΠ περισσότερο αειφόρος. Προτεραιότητα αποτελεί επίσης

η αντιµετώπιση κοινωνικών προβληµατισµών, τόσο του ευρύτερου κοινού όσο και των

γεωργών: οι δαπάνες της ΚΓΠ πρέπει να δικαιολογούνται καλύτερα, ενσωµατώνοντας τους

ποιοτικούς προβληµατισµούς στη γεωργική πολιτική και συνεχίζοντας παράλληλα τη

διασφάλιση σταθερού εισοδήµατος για τους γεωργούς.

Την τελευταία δεκαετία η ευρωπαϊκή γεωργία έγινε περισσότερο ανταγωνιστική,
µετατοπίζοντας την έµφαση από τη στήριξη των τιµών στις άµεσες πληρωµές. Με την

ενδιάµεση επανεξέταση, προτείνεται πλέον να καταργηθεί τελείως η στήριξη της αγοράς µε

την πλήρη αποσύνδεση των άµεσων πληρωµών από την παραγωγή. Επιπλέον, οι πληρωµές

36 Βλέπε http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/library/debate/index_en.htmlγια περισσότερες
πληροφορίες.
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αυτές πρέπει να συνδέονται µε την πολλαπλή συµµόρφωση µε τα πρότυπα της ΕΕ για τη

δηµόσια υγεία, το περιβάλλον και την υγεία και καλή µεταχείριση ζώων και φυτών, ώστε να

ικανοποιούνται καλύτερα οι απαιτήσεις της κοινωνίας.

3.1.1. ΚΓΠ και δηµόσια υγεία

Το ζήτηµα των συνεπειών της ΚΓΠ στη δηµόσια υγεία είναι πολύπλοκο, καθώς η ΚΓΠ

περιλαµβάνει ένα πλέγµα µέτρων που αφορούν τη στήριξη των τιµών, την επιβολή

ποσοστώσεων και τις αποσύρσεις προϊόντων από την αγορά, τα οποία επηρεάζουν τόσο τις

τιµές όσο και τα επίπεδα παραγωγής και την εµπορική προώθηση των προϊόντων κρέατος και

των γαλακτοκοµικών προϊόντων, της ζάχαρης, των οπωροκηπευτικών. Το πλέγµα των

µέτρων που προβλέπει η ΚΓΠ επανεξετάζεται επί του παρόντος στο πλαίσιο της ενδιάµεσης

αναθεώρησης της ΚΓΠ του 2002.Καταβάλλονται, επίσης, προσπάθειες για την ανάπτυξη

µεθόδων εκτίµησης του αντικτύπου των διαφόρων µέτρων της ΚΓΠ στην υγεία.

Πάντως, είναι γενικά αποδεκτό ότι τα µέτρα προώθησης είναι δυνατό να αποτελέσουν

χρήσιµο, από απόψεως δηµόσιας υγείας, µέσο για την ενθάρρυνση της επιλογής υγιεινών

διαιτολογίων. Την κύρια ευθύνη για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων έχουν οι

παραγωγοί, οι χονδρέµποροι και οι λιανέµποροι, η βιοµηχανία µεταποίησης και τα κράτη

µέλη. Βάσει των αρχών της επικουρικότητας και της συµπληρωµατικότητας, τα µέτρα

προώθησης που λαµβάνονται σε κοινοτικό επίπεδο µπορούν να ενισχύσουν τα αποτελέσµατα

των µέτρων που λαµβάνουν οι εθνικές αρχές και οι µεµονωµένοι οικονοµικοί φορείς,
προκειµένου, παραδείγµατος χάρη, να επικεντρώσουν την προσοχή στις συνιστώσες της

υψηλής ποιότητας και των υψηλών επιπέδων θρεπτικής αξίας και ασφάλειας ή προκειµένου

να παράσχουν πληροφόρηση σχετικά µε τις ακολουθούµενες µεθόδους παραγωγής.
Παράδειγµα αποτελεί η Ευρωπαϊκή Βιβλιοθήκη Ιατρικών Πληροφοριών για το Ελαιόλαδο, η
οποία ενισχύεται από την Επιτροπή

37. Άλλο µέτρο είναι η στήριξη που παρέχει η Επιτροπή σε

εθνικούς φορείς για την ανάληψη τοπικών εκστρατειών προώθησης συγκεκριµένων

προϊόντων, όπως τα νωπά ή µεταποιηµένα οπωροκηπευτικά, οι οίνοι ποιότητας, τα

γαλακτοκοµικά προϊόντα και το βόειο κρέας.

3.1.2. Ενισχύσεις για τη διανοµή συγκεκριµένων τροφίµων

Η ΚΓΠ προβλέπει την ενίσχυση των κρατών µελών για τη διανοµή σε ευάλωτα τµήµατα του

πληθυσµού ορισµένων γεωργικών προϊόντων, τα οποία διατηρούνται ως αποθέµατα

παρέµβασης (βλέπε, επίσης παράγραφο 3.8 κατωτέρω). Έχει παρασχεθεί βοήθεια για τη

διανοµή φρούτων και λαχανικών, γάλακτος και γαλακτοκοµικών προϊόντων και βοείου

κρέατος. Σε έκθεση που συντάχθηκε για λογαριασµό της Επιτροπής το 1999σχετικά µε τη

βοήθεια που παρασχέθηκε για τη διανοµή γάλακτος και γαλακτοκοµικών προϊόντων σε

σχολεία, ως κύριος λόγος για την άνιση απορρόφηση σχολικού γάλακτος στην Κοινότητα

αναφέρονται οι διαφορές στην πολιτική των κρατών µελών.38

3.2. Η κοινή αλιευτική πολιτική
39

Το προϊόντα ιχθύων διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο ως τµήµα ενός υγιεινού διαιτολογίου. Η
συνεισφορά τους αξιολογήθηκε πρόσφατα από το Συµβούλιο των υπουργών των

37 Βλέπε http://europa.eu.int/comm/agriculture/prom/olive/medinfo/index.htm.
38 Αξιολόγηση του µέτρου για το σχολικό γάλα – τελική έκθεση, 1999,

http://europa.eu.int/comm/agriculture/eval/reports/schoolmilk/index_en.htm .
39 Στο παράρτηµα V παρατίθενται περαιτέρω λεπτοµέρειες σχετικά µε την οργάνωση της κοινής αγοράς στον

τοµέα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιεργειών
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σκανδιναβικών χωρών
40. Μία βιώσιµη αλιευτική πολιτική οφείλει να διασφαλίζει τη

µακροπρόθεσµη διαθεσιµότητα ιχθύων. Περαιτέρω, είναι αναγκαία η λήψη επιπλέον µέτρων

για την αξιολόγηση των αρνητικών συνεπειών στην υγεία κάποιων περιβαλλοντικών

επιµολυντών, οι οποίοι ανευρίσκονται σε τρόφιµα, συµπεριλαµβανοµένων των ιχθύων (ιδίως
των διοξινών και του πολυχλωριωµένων διφαινυλίων), σε αντιπαραβολή µε τα διατροφικά

οφέλη της κατανάλωσης ιχθύων.

Ένα Πράσινο Βιβλίο για το µέλλον της κοινής αλιευτικής πολιτικής δηµοσιεύτηκε τον

Μάρτιο του 2001.41
Η ισχύουσα κοινοτική νοµοθεσία προβλέπει την αναθεώρηση της κοινής

αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ) εντός του 2002.Προβλέπει επίσης ότι το Συµβούλιο πρέπει να

αποφασίσει έως την 31η ∆εκεµβρίου 2002σχετικά µε ενδεχόµενες αναγκαίες προσαρµογές.
Τον Μάιο του 2002ανακοινώθηκαν λεπτοµερείς προτάσεις, οι οποίες περιελάµβαναν µέτρα

για τη διατήρηση και την ανάπτυξη βιώσιµης αλιείας, τον περιορισµό της αλιευτικής

ικανότητας και τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος, τα οποία παρατίθενται

περιληπτικά στην ανακοίνωση-οδηγό για τη µεταρρύθµιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής.42

Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, το Συµβούλιο θα αποφασίσει σχετικά µε τις

ενδεχόµενες αναγκαίες προσαρµογές, ιδίως σχετικά µε την πρόσβαση σε κάποια κοινοτικά

ύδατα, πριν από τις 31∆εκεµβρίου 2002.

Μολονότι η πλειονότητα των αλιευτικών προϊόντων προέρχεται από την αλιεία, ο ρόλος των

υδατοκαλλιεργειών στην προµήθεια ιχθύων και οστρακοειδών αυξάνει διαρκώς.
Εκφράζονται, ωστόσο, ορισµένες ανησυχίες σχετικά µε τη χρήση στις υδατοκαλλιέργειες

φαρµακολογικά δραστικών ουσιών.

3.3. Περιβαλλοντική πολιτική

Το υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην

προσφορά διαφοροποιηµένης και ασφαλούς ποικιλίας τροφίµων, απαραίτητων για την υγεία

του ανθρώπου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσµεύτηκε για την προώθηση µίας βιώσιµης

γεωργίας και για την ενσωµάτωση της συνιστώσας της προστασίας του περιβάλλοντος στη

γεωργική πολιτική της.

Στις ανησυχίες που άπτονται της ποιότητας των τροφίµων περιλαµβάνονται αυτές που

αφορούν τα κρούσµατα µόλυνσης που παρατηρήθηκαν και την παρουσία αγροχηµικών

καταλοίπων στα τρόφιµα. Οι περιβαλλοντικοί µολυσµατικοί παράγοντες, όπως τα βαρέα

µέταλλα, οι ανθεκτικοί οργανικοί µολυσµατικοί παράγοντες και η µόλυνση από ραδιενέργεια,
είναι δυνατό να διαχέονται άµεσα στο περιβάλλον – στο έδαφος, στον αέρα και στα ύδατα.
Τα κατάλοιπα των παρασιτοκτόνων, των θρεπτικών ουσιών και των βαρέων µετάλλων

µπορεί, επίσης, να οφείλονται σε αγροτικές πρακτικές, όπως σε ενέργειες φυτοπροστασίας,
στη λίπανση και στη χρήση ιλύος καθαρισµού λυµάτων.

Το προαναφερθέν παράδειγµα εµφάνισης διοξινών και πολυχλωριωµένων διφαινυλίων σε

ιχθύες (βλέπε παράγραφο 3.2) φανερώνει τη στενή σχέση µεταξύ περιβάλλοντος και

ποιότητας των τροφίµων και αναδεικνύει τη σηµασία της περιβαλλοντικής πολιτικής για την

ασφάλεια των τροφίµων. Στο πλαίσιο της πολιτικής περιβάλλοντος και υγείας και ως

απάντηση στην κρίση των διοξινών, η Επιτροπή ενέκρινε τον Οκτώβριο του 2001 την

ανακοίνωση µε τίτλο «Στρατηγική της Κοινότητας για τις διοξίνες, τα φουράνια και τα

40 Οι ιχθύες ως τρόφιµα II, έκθεση σκανδιναβικού σεµιναρίου, TemaNord 2001:532,Συµβούλιο των
υπουργών των σκανδιναβικών χωρών, Κοπεγχάγη 2001

41 Πράσινο βιβλίο για το µέλλον της κοινής αλιευτικής πολιτικής, COM (2001) 135τελική έκδοση 20.3.2001.
42 Βλέπε http://europa.eu.int/comm/fisheries/reform/proposals_en.htm.
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πολυχλωριωµένα διφαινύλια» (COM(2001)593), η οποία περιέχει ολοκληρωµένη

προσέγγιση για τον περιορισµό της έκθεσης του ανθρώπου µε τη µείωση της παρουσίας

διοξινών και πολυχλωριωµένων διφαινυλίων στο περιβάλλον, στις ζωοτροφές και στα

τρόφιµα.

Στο έκτο πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον, που σκιαγραφεί την περιβαλλοντική

πολιτική της ΕΕ για την επόµενη δεκαετία, «το περιβάλλον και η υγεία» αναφέρονται ως

προτεραιότητα µε γενικό στόχο την επίτευξη ενός ποιοτικού περιβάλλοντος, στο οποίο τα

επίπεδα των παραγόµενων από τον άνθρωπο επιµολυντών δεν θα έχουν σηµαντικό αντίκτυπο

και δεν θα συνεπάγονται σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία,
συµπεριλαµβανοµένων των κινδύνων που σχετίζονται µε την τροφική αλυσίδα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι προσηλωµένη στην αειφόρο γεωργία και στην ενσωµάτωση

των περιβαλλοντικών προβληµατισµών στην γεωργική πολιτική της.

Η Επιτροπή ανέλαβε την παρακολούθηση των επιπέδων των καταλοίπων παρασιτοκτόνων

στα κράτη µέλη της ΕΕ, στη Νορβηγία και στην Ισλανδία.

3.4. Πολιτική για τις επιχειρήσεις

Η κοινοτική πολιτική για τα τρόφιµα που δροµολογήθηκε τη δεκαετία του 1960υποχρέωσε

τις επιχειρήσεις τροφίµων να συµµορφωθεί µε ένα πλαίσιο νοµοθετικών απαιτήσεων που

στόχευαν στην προστασία της δηµόσιας υγείας και στην ενηµέρωση του καταναλωτή. Οι εν

λόγω απαιτήσεις συνεισέφεραν, επίσης, στην εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς, καθώς

στόχευαν, παράλληλα, στη διευκόλυνση των συνθηκών παραγωγής και του εµπορίου στην

Κοινότητα.

Όσον αφορά τις διατροφικές ανάγκες, η Επιτροπή ενθαρρύνει τον κλάδο της µεταποίησης

τροφίµων να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις των καταναλωτών όπως αρµόζει. Οι

επιχειρήσεις τροφίµων χρησιµοποιούν καινοτόµους µεθόδους για να συµβάλουν στα υγιεινά

διαιτολόγια και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες ειδικών οµάδων πληθυσµού παρέχοντας

µεγάλη ποικιλία προϊόντων διατροφής. Συµµετέχοντας στις επιστηµονικές εξελίξεις, οι

επιχειρήσεις τροφίµων µπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καταναλωτών για

θρεπτικά και υγιεινά τρόφιµα, π.χ. αυξηµένες πωλήσεις τροφίµων που είναι «πλούσια σε …»
ή «µε χαµηλά …» (πλούσια σε φυτικές ίνες, µε χαµηλά λιπαρά). Η διεργασία αυτή είναι

συνεχής και ακολουθεί την επιστηµονική πρόοδο.

Σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα, µολονότι επηρεάζουν σηµαντικά τις διατροφικές επιλογές, τα
ζητήµατα που σχετίζονται µε την υγεία κατατάσσονται µετά την τιµή, την ποιότητα και τη

γεύση στη σειρά των κριτηρίων που θέτουν οι καταναλωτές για την επιλογή τροφίµων.43

Κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις τροφίµων υποχρεούνται να ανταποκρίνονται στο πλήρες

φάσµα των αναγκών των καταναλωτών, δηλαδή να προσφέρουν γευστικά και ποιοτικά

προϊόντα υψηλής θρεπτικής αξίας σε προσιτές τιµές. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή

συνεργάζεται µε τις επιχειρήσεις για τη βελτίωση της θρεπτικής αξίας των µεταποιηµένων

τροφίµων. Επιπλέον, στο πλαίσιο του πέµπτου ερευνητικού προγράµµατος, οι επιχειρήσεις

τροφίµων συµµετέχουν σε διάφορα ερευνητικά προγράµµατα και εναρµονισµένες δράσεις.

43 IEFS (1996).A pan-EU survey of Consumer Attitudes to Food, Nutrition and Health. Report Number 1.
Dublin: Institute of European Food Studies.
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3.5. Πολιτική εσωτερικής αγοράς

3.5.1. Ελεύθερη κυκλοφορία εµπορευµάτων

Ο βασικός ρόλος της εσωτερικής αγοράς, όπως υπογραµµίζεται στο Λευκό Βιβλίο για την

ασφάλεια των τροφίµων, έγκειται στην προσφορά στον καταναλωτή ευρέος φάσµατος

ασφαλών και υψηλής ποιότητας προϊόντων από όλα τα κράτη µέλη. Η απαίτηση αυτή

αποτελεί τη βάση των κανόνων που ρυθµίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των τροφίµων στην

Κοινότητα. Οι ανωτέρω κανόνες θεµελιώνονται στις ακόλουθες αρχές:

Πρώτον, οι καταναλωτές πρέπει να είναι σε θέση να προβαίνουν στις επιλογές τους έχοντας

πλήρη γνώση των δεδοµένων. Υπό το πρίσµα αυτό, οι κανόνες που αφορούν στην

επισήµανση των τροφίµων είναι θεµελιώδους σηµασίας. Οι ανωτέρω κανόνες

εναρµονίστηκαν σε κοινοτικό επίπεδο βάσει της οδηγίας 2000/13/EΚ44
για προσέγγιση των

νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την επισήµανση, την παρουσίαση και τη

διαφήµιση των τροφίµων (βλέπε ανωτέρω παράγραφο 2.2 για την πολιτική προστασίας των

καταναλωτών).

Τα εµπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των τροφίµων δικαιολογούνται µόνο όταν το κράτος

µέλος στην αγορά του οποίου εισάγονται τα εν λόγω τρόφιµα θεµελιώνει την ύπαρξη

κινδύνων για την υγεία των καταναλωτών. Σε τέτοια περίπτωση, το κράτος µέλος έχει

δικαίωµα επιβολής περιορισµών στην εµπορική προώθηση των εν λόγω τροφίµων, ακόµα και

δικαίωµα απαγόρευσης της κυκλοφορίας τους, εφόσον αποδείξει ότι τα εν λόγω τρόφιµα

εγκυµονούν κινδύνους για την υγεία ή καταδείξει ότι η προσφυγή στην αρχή της προφύλαξης

δικαιολογείται από τα τρέχοντα επιστηµονικά στοιχεία.

3.5.2. Ελεύθερη κυκλοφορία ειδικευµένων επαγγελµατιών

Τα επαγγέλµατα του διαιτολόγου και του διατροφολόγου καλύπτονται από τις οδηγίες

89/48/EΟΚ
45

και 92/51/EΟΚ
46, οι οποίες θεσπίζουν ένα γενικό σύστηµα αναγνώρισης

επαγγελµατικών τίτλων. Σύµφωνα µε τις εν λόγω οδηγίες, δεν επιτρέπεται, κατ’ αρχήν, στα
κράτη µέλη να αρνούνται σε πολίτες της ΕΕ το δικαίωµα άσκησης επαγγέλµατος που

ρυθµίζεται στο έδαφός τους, εάν οι εν λόγω πολίτες διαθέτουν τους επαγγελµατικούς τίτλους

που τους επιτρέπουν να ασκούν το ανωτέρω επάγγελµα σε άλλο κράτος µέλος. Σύµφωνα µε

τις πληροφορίες εθνικών αρχών, το επάγγελµα του διαιτολόγου αποτελεί αντικείµενο

ρύθµισης σε 14 κράτη µέλη, ενώ το επάγγελµα του διατροφολόγου δεν ρυθµίζεται σε κανένα

κράτος µέλος.

Ελλείψει εναρµονισµένων κανόνων κατάρτισης, οι αρχές του κράτους µέλους υποδοχής

δύνανται να απαιτούν από τους διακινούµενους εργαζόµενους να παρέχουν αποδείξεις της

επαγγελµατικής εµπειρίας τους ή να πληρούν πρόσθετες απαιτήσεις, προκειµένου να

αναπληρώνονται τις διαφορές µεταξύ της εκπαίδευσης του διακινούµενου εργαζόµενου και

της εκπαίδευσης που επιβάλλει το κράτος µέλος υποδοχής του. Η παρεχόµενη αναγνώριση

44 Οδηγία 2000/13/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής Μαρτίου 2000 για
προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την επισήµανση, την παρουσίαση και τη
διαφήµιση των τροφίµων (ΕΕ L 109 της 06.05.2000,σ. 29 – 42).

45 Οδηγία 89/48/EΟΚ του Συµβουλίου της 21ης ∆εκεµβρίου σχετικά µε ένα γενικό σύστηµα αναγνώρισης
των διπλωµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελµατική εκπαίδευση ελάχιστης
διάρκειας τριών ετών. ΕΕ L 019 της 24.1.1989.

46 Οδηγία 92/51/EΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 1992 σχετικά µε ένα δεύτερο γενικό σύστηµα
αναγνώρισης της επαγγελµατικής εκπαίδευσης, το οποίο συµπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ. ΕΕ L 209
της 24.7.1992.
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επιτρέπει στους διακινούµενους εργαζόµενους να ασκούν το επάγγελµά τους στο κράτος

µέλος υποδοχής υπό τις ίδιες συνθήκες που ισχύουν για τους πολίτες του εν λόγω κράτους.

3.6. Πολιτική έρευνας

3.6.1. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ)

Υποστήριξη στην εφαρµογή της νοµοθεσίας στον τοµέα των τροφίµων και των

ζωοτροφών

Το ΚΚΕρ συνιστά Γενική ∆ιεύθυνση στο πλαίσιο της Επιτροπής και διαθέτει, συνεπώς,
ανεξαρτησία έναντι εµπορικών και εθνικών συµφερόντων. Ο ρόλος του ΚΚΕρ συνίσταται

στην παροχή επιστηµονικών συµβουλών και τεχνογνωσίας για τη στήριξη των πολιτικών της

ΕΕ. Το ΚΚΕρ διαθέτει επτά επιστηµονικά ιδρύµατα, συµπεριλαµβανοµένων του Ινστιτούτου

υλικών αναφοράς και µετρήσεων (IRMM) και του Ινστιτούτου υγείας και προστασίας των

καταναλωτών (HICP) που παρέχουν υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά µε την

εκπόνηση νοµοθεσίας στον τοµέα των τροφίµων και των ζωοτροφών. Επίσης, συµβάλλει

στην εναρµόνιση αναλυτικών διαδικασιών, µε σκοπό την απόκτηση της δυνατότητας

συλλογής αξιόπιστων στοιχείων για την εκτίµηση κινδύνων και την παρακολούθηση της

συµµόρφωσης µε τους κανονισµούς που αφορούν την επισήµανση προϊόντων. Τέλος, παρέχει
τεχνική υποστήριξη στα κράτη µέλη της ΕΕ και στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες για τη

διευκόλυνση της εφαρµογής της νοµοθεσίας που αφορά τον έλεγχο τροφίµων και

ζωοτροφών.

Βάσει του πολυετούς προγράµµατος εργασίας του ΚΚΕρ, το πρόγραµµα εργασίας του έκτου

προγράµµατος πλαισίου για την έρευνα περιλαµβάνει τη συνέχιση δραστηριοτήτων που

αφορούν την ασφάλεια και τον έλεγχο της ποιότητας των τροφίµων και των ζωοτροφών.
Περιλαµβάνονται επίσης µέθοδοι δοκιµών για τη µεταδοτική σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια

(ΜΣΕ), τους γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς (ΓΤΟ), τα βιολογικά τρόφιµα και τις

τροφικές αλλεργίες.

Βάσει του πολυετούς προγράµµατος εργασίας του ΚΚΕρ, το πρόγραµµα εργασίας για το

2002 προβλέπει τη συνέχιση της ανάπτυξης και χρήσης αναλυτικών τεχνικών για την

παρακολούθηση της ποιότητας των τροφίµων, τη διεξαγωγή ελέγχων για την σπογγώδη

εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών και την πιστοποίηση µεθόδων ανίχνευσης των γενετικά

τροποποιηµένων τροφίµων. Επιπρόσθετα, βρίσκονται σε στάδιο προετοιµασίας

δραστηριότητες που σχετίζονται µε την υγεία, οι οποίες πρόκειται να υλοποιηθούν στο

πλαίσιο του έκτου προγράµµατος πλαισίου, συµπεριλαµβανοµένης της δραστηριοποίησης

στους τοµείς των οικολογικών τροφίµων και των αλλεργιών που αποδίδονται σε τρόφιµα.

3.6.2. Ερευνητική υποστήριξη: Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

(Eurostat)

Η Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Eurostat)τροφοδοτεί την Ευρωπαϊκή

Ένωση µε στατιστικά στοιχεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα οποία διευκολύνουν τις συγκρίσεις

µεταξύ κρατών και περιφερειών. Ο βασικός ρόλος της Eurostatσυνίσταται στην παροχή

στατιστικών στοιχείων και δεδοµένων στην Επιτροπή και στα άλλα ευρωπαϊκά θεσµικά

όργανα, προκειµένου να µπορούν να καθορίζουν, να υλοποιούν και να αναλύουν κοινοτικές

πολιτικές.

Η Eurostatπαρέχει πληθώρα στατιστικών στοιχείων για τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τη

διατροφή, συµπεριλαµβανοµένων ζητηµάτων που αφορούν την παραγωγή και την
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κατανάλωση τροφίµων, τα ισοζύγια προϊόντων και τους δείκτες ασφάλειας των τροφίµων, το
οικογενειακό εισόδηµα, τους δείκτες κοινωνικοοικονοµικής ανάπτυξης και άλλους δείκτες

που σχετίζονται µε την διατροφή, όπως τους δείκτες µέτρησης των επιπέδων παχυσαρκίας και

τους δείκτες µέτρησης ασθενειών που αποδίδονται στη διατροφή. Η Eurostatδιαδραµατίζει,
επίσης, σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη συνόλων δεδοµένων, ώστε να χρησιµοποιούνται

κοινά πρότυπα κατά την παραγωγή των στατιστικών στοιχείων και να παρέχονται

συγκρίσιµες πληροφορίες για τα διάφορα κράτη µέλη (και πλέον για τις υπό ένταξη χώρες).
Η εν λόγω υπηρεσία θα αποτελέσει πολύτιµη πηγή πληροφόρησης, µεταξύ άλλων, για την

Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας των Τροφίµων, η οποία είναι επιφορτισµένη µε τη συλλογή και

την ανάλυση δεδοµένων σχετικά µε το διαιτολόγιο και την έκθεση σε κινδύνους καθώς και

άλλων πληροφοριών σχετικά µε ενδεχόµενους κινδύνους, απαραίτητων για την

παρακολούθηση της ασφάλειας των τροφίµων στο σύνολο της τροφικής αλυσίδας.

3.6.3. Ερευνητικά προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από την Κοινότητα και διατροφή

Η χρηµατοδοτούµενη από την Κοινότητα έρευνα
47

στους τοµείς της παραγωγής και της

ασφάλειας των τροφίµων και της υγείας και διατροφής αποτέλεσε ιδιαίτερα σηµαντικό και

επιτυχές τµήµα των ερευνητικών προγραµµάτων πλαισίων κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες

(για λεπτοµέρειες σχετικά µε τα σχέδια που ενισχύθηκαν, βλέπε παράρτηµα IV). Σύµφωνα µε

το πέµπτο πρόγραµµα πλαίσιο (ΠΠ5, 1998-2002),ερευνητικά σχέδια σχετικά µε τη διατροφή

χρηµατοδοτήθηκαν από το πρόγραµµα «Ποιότητα ζωής και διαχείριση των έµβιων πόρων»,
κεντρική δράση 1 «Τρόφιµα, διατροφή και υγεία», της οποίας σηµαντικό τµήµα, εκτός από

την τεχνολογία τροφίµων και την ασφάλεια των τροφίµων, συνιστούσε η διατροφή.
Επιπλέον, το ζήτηµα της διατροφής ενσωµατώθηκε στους τοµείς της τεχνολογίας τροφίµων

και των πρώτων υλών, συµπεριλαµβανοµένων των νέων βιολογικών πρώτων υλών.

Η κεντρική δράση 1 στόχευε στην καλύτερη κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν

την εµπιστοσύνη των καταναλωτών όσον αφορά την ασφάλεια και την ωφελιµότητα των

προσφερόµενων τροφίµων. Η σηµασία των καταναλωτών βαίνει αύξουσα στην έρευνα

σχετικά µε τη διατροφή στο πλαίσιο της κεντρικής δράσης 1, καθώς µόνο ερευνητικά σχέδια

που περιείχαν συνιστώσες που σχετίζονταν µε τον καταναλωτή έγιναν δεκτά για

χρηµατοδότηση κατά τις τελευταίες δύο προσκλήσεις του πέµπτου προγράµµατος πλαισίου,
οι οποίες δηµοσιεύτηκαν το 2000 και το 2001. Σε αυτά συµπεριλαµβάνονται ερευνητικά

σχέδια για:

• Την κάλυψη των αναγκών του καταναλωτή και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του

ευρωπαϊκού κλάδου των τροφίµων. Στόχος είναι η εκπόνηση στρατηγικών για την

καλύτερη ερµηνεία των απαιτήσεων, των στάσεων και των αντιλήψεων των καταναλωτών,
η αποτελεσµατικότερη ενηµέρωση των καταναλωτών σχετικά µε τα ζητήµατα που

σχετίζονται µε τους κινδύνους που εγκυµονούν τα τρόφιµα και η βελτίωση της ποιότητας

των τροφίµων και η συνακόλουθη αύξηση των δυνατοτήτων καινοτοµίας και της

ανταγωνιστικότητας, και η δηµιουργία θέσεων απασχόλησης στην ευρωπαϊκή βιοµηχανία.

• Την κατανόηση του ρόλου που διαδραµατίζει η διατροφή στην υγεία και στην ευζωία.
Στόχος είναι η βελτίωση της κατανόησης και της ευαισθητοποίησης σχετικά µε το ρόλο

που διαδραµατίζουν η διατροφή, το διαιτολόγιο και ο τρόπος ζωής στην ενίσχυση και στην

διατήρηση της υγείας και στην πρόληψη ασθενειών, η ενθάρρυνση των καταναλωτών να

47 Η χρηµατοδότηση ερευνητικών έργων σχετικά µε τη διατροφή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να
θεωρείται συµπληρωµατική της εθνικής χρηµατοδότησης, όπως περιγράφεται στο Food safety, diet and
health: An overview of research across Europe. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Λουξεµβούργο 1999. EUR 18493.
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προβαίνουν σε επιλογές τροφίµων υψηλής θρεπτικής αξίας και η διευκόλυνση της

ανάπτυξης και της κατανόησης προϊόντων και διαιτολογίων που ενισχύουν την υγεία.

Τα σχέδια του εν λόγω προγράµµατος αξιολογήθηκαν από οµοτίµους. Στα αξιολογικά

κριτήρια που χρησιµοποιήθηκαν συγκαταλέγεται η κοινοτική προστιθέµενη αξία και η

συνεισφορά στις πολιτικές της ΕΕ, ελήφθησαν, όµως, υπόψη και άλλα κριτήρια: η

επιστηµονική/ τεχνολογική ποιότητα και η καινοτοµίας, οι χρησιµοποιούµενοι πόροι, οι

εταιρικές σχέσεις και η διαχείριση, η συµβολή στην επίτευξη των κοινωνικών στόχων της

Κοινότητας, οι οικονοµικές εξελίξεις και οι επιστηµονικές/ τεχνολογικές προοπτικές. Στο

Παράρτηµα IV περιέχεται κατάλογος των σχεδίων που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο του

τέταρτου και του πέµπτου προγράµµατος πλαισίου.

Το έκτο πρόγραµµα πλαίσιο για την έρευνα (2002-2006)48
υποστηρίζει σθεναρά τη

συσχέτιση µεταξύ επιστήµης και πολιτικής και έχει δοµηθεί γύρω από τους στόχους της

επικέντρωσης και της ολοκλήρωσης της κοινοτικής έρευνας, της οικοδόµησης του

ευρωπαϊκού χώρου έρευνας και της ενίσχυσης των θεµελίων του. Ο πρώτος στόχος

περιλαµβάνει επτά θεµατικούς τοµείς προτεραιότητας, ένας από τους οποίους αφορά την

«Ποιότητα και Ασφάλεια των Τροφίµων». Οι δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του εν

λόγω τοµέα έχουν ως στόχο να συµβάλουν στη δηµιουργία των ολοκληρωµένων

επιστηµονικών και τεχνολογικών βάσεων που απαιτούνται για την ανάπτυξη ενός

συστήµατος παραγωγής και διανοµής ασφαλών και υγιεινών τροφίµων, και για τον έλεγχο

των κινδύνων που σχετίζονται µε τα τρόφιµα. Στον εν λόγω τοµέα, η έρευνα σε σχέση στον

τοµέα της διατροφής στοχεύει κυρίως στις δράσεις σχετικά µε την «Επιδηµιολογία των

νόσων που συνδέονται µε τη διατροφή και των αλλεργιών » και τις «Επιπτώσεις της

διατροφής στην υγεία». Στόχος του εν λόγω θεµατικού τοµέα προτεραιότητας είναι να

διασφαλίζεται ότι η προστασία του καταναλωτή αποτελεί την κύρια κατευθυντήρια γραµµή

για την ανάπτυξη νέων και ασφαλέστερων αλυσίδων παραγωγής τροφίµων και ζωοτροφών,
π.χ. «από το τραπέζι στο αγρόκτηµα».

∆ιατροφικές πτυχές περιλαµβάνονται, επίσης, στις δράσεις των θεµατικών τοµέων

«Ασφαλείς και φιλικές προς το περιβάλλον µέθοδοι παραγωγής και µεταποίησης και

υγιέστερα τρόφιµα», «Επιπτώσεις των κτηνοτροφών στην υγεία του ανθρώπου» και

«Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι για την υγεία». Η έρευνα πρόκειται να διεξαχθεί µέσω δικτύων

αριστείας, ολοκληρωµένων σχεδίων, ειδικά στοχοθετηµένων ερευνητικών σχεδίων,
συντονισµένων δράσεων, και µέσω κοινοτικής συµµετοχής σε εθνικά ερευνητικά

προγράµµατα που υλοποιούνται από κοινού, σύµφωνα µε το άρθρο 169 της Συνθήκης. Οι

δραστηριότητες του προγράµµατος πλαισίου για την έρευνα, που αφορούν τη διεθνή

συνεργασία µε αναπτυσσόµενες χώρες, επένδυσαν σηµαντικά στο παρελθόν σε ερευνητικά

σχέδια συνεργασίας Βορρά-Νότου µε αντικείµενο τη διατροφή φτωχών πληθυσµών.
Σηµαντική έρευνα διεξάγεται επί του παρόντος µε αντικείµενο τη σχέση µεταξύ τρόπου ζωής,
συµπεριλαµβανοµένης της διατροφής, και υγείας σε όλες της χώρες της Κοινοπολιτείας

Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΚ) στο πλαίσιο του προγράµµατος INCO-Copernicus.

Όσον αφορά τις αναπτυσσόµενες χώρες, το έκτο πρόγραµµα πλαίσιο για την έρευνα θα

εξακολουθήσει να χορηγεί κονδύλια για τη συνέχιση της έρευνας στον τοµέα της διατροφής

και της υγείας των παιδιών, µε ιδιαίτερη έµφαση στα µικροδιατροφικά στοιχεία.

48 Απόφαση αριθ. 1513/2002/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002
για το έκτο πρόγραµµα πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, µε σκοπό τη συµβολή στη δηµιουργία του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας και στην
καινοτοµία (2002-2006) (ΕΕ L232, 29.8.2002,σ. 1-33)
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3.7. Κοινωνική πολιτική

3.7.1. Κοινωνική πολιτική και διατροφή

Η κοινωνική πολιτική µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στην επίτευξη των στόχων της

ισότητας στην υγεία και της βελτίωσης της διατροφής. Οι κοινωνικές πολιτικές που

προωθούν την εκπαίδευση µπορούν να ενθαρρύνουν καλύτερες επιλογές σε σχέση µε τον

τρόπο ζωής και τις υγιεινές διαιτολογικές συνήθειες. Οι κοινωνικές πολιτικές που στοχεύουν

στην αύξηση των εισοδηµατικών επιπέδων, όπως ορίζονται στο κοινοτικό πρόγραµµα δράσης

για την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού 2002-2006,49
αναµένεται να αυξήσουν

την πρόσβαση σε τρόφιµα υψηλής διατροφικής ποιότητας.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή παρέχει τρόφιµα προς διανοµή στα περισσότερο µειονεκτούντα

άτοµα στην Κοινότητα, σύµφωνα µε κανονισµό του Συµβουλίου του 1987.50
Το εν λόγω

µέτρο παρέχει συνδροµή στα κράτη µέλη που διαθέτουν από τα αποθέµατα παρέµβασης

τρόφιµα σε συγκεκριµένες οργανώσεις, επιλέξιµες να λαµβάνουν και να διανέµουν τα

ανωτέρω τρόφιµα.

3.7.2. Κοινωνική πολιτική και θηλασµός

Η οδηγία 92/85/EΟΚ
51

σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της

υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών

εργαζοµένων, εγκρίθηκε το 1992.Καθώς αναγνωρίζεται ότι ο θηλασµός προάγει την υγεία

των βρεφών, η οδηγία στοχεύει στην προστασία των εργαζοµένων γυναικών που επιθυµούν

να θηλάζουν τα βρέφη τους, παρέχοντας άδεια τοκετού ελάχιστης διάρκειας 14 εβδοµάδων.
Επιπρόσθετα, η οδηγία προβλέπει διάφορα µέτρα για την προστασία των γυναικών που

επιθυµούν να θηλάζουν τα βρέφη τους στο χώρο εργασίας τους µετά το πέρας της άδειας

τοκετού.

Σύµφωνα µε το άρθρο 14, παράγραφος 6, της οδηγίας, το Συµβούλιο υποχρεούται να

επανεξετάσει την οδηγία. Η εξέταση αυτή κατέδειξε µία σειρά δυνητικών προβληµάτων:

• Η οδηγία καλύπτει όλες τις εργαζόµενες που κυοφορούν, οι ορισµοί, όµως, της

θηλάζουσας εργαζόµενης και της λεχώνας εργαζόµενης παραπέµπουν στα εθνικά δίκαια

και, συνεπώς, διαφέρουν στα διάφορα κράτη µέλη.

• Η ελάχιστη διάρκεια της άδειας τοκετού ορίζεται από την οδηγία στις 14 εβδοµάδες. Η

άδεια τοκετού κυµαίνεται µεταξύ των 18 εβδοµάδων που παρέχονται στο Ηνωµένο

Βασίλειο και των 28 εβδοµάδων που παρέχονται στη ∆ανία
52. Ο συνδυασµός

υποχρεωτικής άδειας τοκετού µε άδεια άνευ αποδοχών ενδέχεται να χρήζει επανεξέτασης.

49 Για λεπτοµέρειες βλέπε http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/soc-incl/ex_prog_en.htm.
50 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3730/87του Συµβουλίου της 10ης ∆εκεµβρίου 1987που καθορίζει τους γενικούς

κανόνες για την παροχή τροφίµων από τα αποθέµατα παρέµβασης σε ορισµένους οργανισµούς µε σκοπό
τη διανοµή τους στα πιο άπορα άτοµα της Κοινότητας ΕΕ L 352 της 15.12.1987.

51 Οδηγία 92/85/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992 σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων που
αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και
γαλουχουσών εργαζοµένων (δέκατη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της
οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) (ΕΕ L 348, 28.11.1992,σ. 1-8).

52 Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία του Missoc (Σύστηµα αµοιβαίας πληροφόρησης για την κοινωνική
προστασία)
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• Ο αριθµός των γυναικών σε άδεια τοκετού µε αποδοχές και το χρονικό διάστηµα για το

οποίο λαµβάνουν τις εν λόγω αποδοχές, επίσης, παρουσιάζει σηµαντικές αποκλίσεις.

Η εξέταση αποκάλυψε και άλλες δυσκολίες, οι οποίες περιορίζουν, ενδεχοµένως, την

προστασία που απολαµβάνουν οι εργαζόµενες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της

οδηγίας, και η Επιτροπή επεξεργάζεται τρόπους για να επιτευχθεί πρόοδος στους εν λόγω

τοµείς. Η Επιτροπή προτίθεται να παρουσιάσει, εντός του 2003,νέα έκθεση σχετικά µε την

εφαρµογή της οδηγίας 92/85/EΟΚ, βασισµένη στις πληροφορίες που θα παράσχουν τα κράτη

µέλη.

3.8. Εκπαιδευτική πολιτική

Η υγεία και η διατροφή αποτελούν ζωτικής σηµασίας παράγοντες για την αποτελεσµατική

εκπαίδευση και κατάρτιση, ιδίως των νέων.

Μολονότι η διατροφή των νέων συνιστά εξαιρετικά σηµαντικό παράγοντα για την επιτυχία

της στρατηγικής για τη βιώσιµη ανάπτυξη, συµπεριλαµβανοµένων των εκπαιδευτικών

συστηµάτων στον αναπτυσσόµενο κόσµο, το ίδιο ισχύει επίσης για τις φτωχότερες περιοχές

της ίδιας της Κοινότητας.

Εκτός από το θέµα της βιώσιµης ανάπτυξης, τίθεται, επίσης, το ζήτηµα της διατροφής και της

υγείας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και, µάλιστα, όχι µόνο στις φτωχότερες περιοχές της. Θα

έπρεπε να δίδεται µεγαλύτερη βαρύτητα στην ενηµέρωση του κοινού και στην εκπαίδευση

σχετικά µε ζητήµατα που αφορούν τη διατροφή και τα συστατικά ενός υγιεινού διαιτολογίου,
ιδίως από τα εκπαιδευτικά συστήµατα.

3.9. Πολιτική οπτικοακουστικών επικοινωνιών

Βάσει της Συνθήκης, η Επιτροπή παρέσχε συνδροµή στα κράτη µέλη προκειµένου να

αναπτύξουν κοινές πολιτικές και πρακτικές σχετικά µε τις οπτικοακουστικές επικοινωνίες,
συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών µε τις ραδιοτηλεοπτικές εκποµπές και τα µέσα µαζικής

επικοινωνίας. Στις δράσεις συµπεριλήφθηκε η προώθηση ενός ρυθµιστικού πλαισίου που να

επιτρέπει τη δηµιουργία αποτελεσµατικής ενιαίας αγοράς ραδιοτηλεοπτικών µεταδόσεων και

να στοχεύει στην προστασία των ανηλίκων, απαγορεύοντας την πρόσβασή τους σε επιβλαβές

οπτικοακουστικό περιεχόµενο. Το 2002περατώθηκε και δηµοσιεύθηκε η έκθεση σχετικά µε

την τρέχουσα κατάσταση του νοµοθετικού ελέγχου της διαφήµισης που απευθύνεται σε

ανηλίκους.53
Τα πρώτα µέτρα για την προστασία των ανηλίκων από επιβλαβές

οπτικοακουστικό περιεχόµενο ελήφθησαν το 199854, και στην επιτροπή καταναλωτών

συζητήθηκαν προτάσεις περιορισµού της διαφήµισης κάποιων τροφίµων που απευθύνονται

σε παιδιά (βλέπε ανωτέρω).

Θεωρείται ότι τα µέσα µαζικής επικοινωνίας συµβάλλουν στη δηµιουργία πολιτισµικών

προτύπων οµορφιάς και ελκυστικότητας που συντελούν στην αύξηση των διατροφικών

53 Μελέτη σχετικά µε τον αντίκτυπο της διαφήµισης και των τηλεπωλήσεων στους ανηλίκους: Ρύθµιση και
αυτορρύθµιση σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://europa.eu.int/comm/avpolicy/stat/studi_en.html.

54 Σύσταση του Συµβουλίου της 24ης Σεπτεµβρίου 1998 για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της
ευρωπαϊκής βιοµηχανίας οπτικοακουστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληροφόρησης µέσω της
προώθησης εθνικών πλαισίων µε σκοπό την επίτευξη συγκρίσιµου και αποτελεσµατικού επιπέδου
προστασίας των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ΕΕ L 270 της 7.10.1998.
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διαταραχών.55
Με την απόφαση του Συµβουλίου σχετικά µε την εικόνα της γυναίκας και του

άνδρα στη διαφήµιση και τα µέσα ενηµέρωσης
56, τα κράτη µέλη καλούνται να ενθαρρύνουν

τις διαφηµιστικές εταιρίες και τα µέσα µαζικής επικοινωνίας να αναγνωρίσουν τις αρνητικές

συνέπειες που ενδέχεται να έχουν τα στερεότυπα που βασίζονται στο φύλο στη σωµατική και

την ψυχική υγεία του πληθυσµού γενικότερα και των νέων ειδικότερα.

3.10. ∆ιεύρυνση και εξωτερική βοήθεια

3.10.1. ∆ιεύρυνση της Κοινότητας

Στις διαδικασίες διεύρυνσης περιλαµβάνονται διαπραγµατεύσεις µε τις υποψήφιες προς

ένταξη χώρες για ζητήµατα που αφορούν τη γεωργία, την ασφάλεια των τροφίµων, τη

διαφήµιση, τα δικαιώµατα του καταναλωτή και την ελεύθερη κυκλοφορία των

εµπορευµάτων, ζητήµατα τα οποία στο σύνολό τους είναι δυνατό να επηρεάσουν τη

διαθεσιµότητα σε θρεπτικά τρόφιµα και την πρόσβαση των κατοίκων των υποψήφιων για

ένταξη χωρών σε αυτά. Οι διαπραγµατεύσεις ενδέχεται, επίσης, να επηρεάσουν την ποιότητα,
την τιµή κλπ. των τροφίµων που εισάγονται από τις υποψήφιες για ένταξη χώρες στα

παρόντα κράτη µέλη της Κοινότητας. Επιπλέον, το νέο πρόγραµµα για τη δηµόσια υγεία θα

παραµείνει ανοικτό για τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, υπό την επιφύλαξη της σύναψης

µνηµονίων συνεννόησης µε τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες που θα θελήσουν να

συµµετάσχουν σε αυτό. Προκειµένου να ενθαρρυνθεί η συµµετοχή των υποψηφίων χωρών

στο εν λόγω πρόγραµµα, η Επιτροπή διοργάνωσε τον Ιούλιο του 2002 στο Λουξεµβούργο

ένα σεµινάριο για τις προς ένταξη χώρες σχετικά µε το πρόγραµµα.

3.10.2. Προγράµµατα εξωτερικής βοήθειας

Το 1999,η Επιτροπή δροµολόγησε µία διαδικασία µε στόχο τον καθορισµό της πολιτικής της

για την ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης στις αναπτυσσόµενες χώρες, πολιτική η οποία

παρουσιάζεται στο έγγραφο πολιτικών κατευθύνσεων.57
Σε αυτό παρατηρείται µία µεταβολή

στην προσέγγιση του ζητήµατος, από ένα σύστηµα που έθετε ως προτεραιότητα τις εξαγωγές

γεωργικών προϊόντων και τη γεωργική παραγωγή για «εθνική επισιτιστική αυτάρκεια» σε ένα

σύστηµα που θέτει ως προτεραιότητα τη βιώσιµη ανάπτυξη των πόρων του αγροτικού

πληθυσµού. Πρακτικά µέτρα πρέπει να ληφθούν, µεταξύ άλλων, στους τοµείς της

εκπαίδευσης, της υγείας και της διαχείρισης των πόρων, συµπεριλαµβανοµένης της

κτηνοτροφίας και της αλιείας.58

Τα ζητήµατα της επισιτιστικής ασφάλειας, της γεωργίας, της υγείας και της διατροφής

αντιµετωπίζονται και στη συµφωνία του Κοτονού, βάσει της οποίας η Κοινότητα και τα

κράτη µέλη παρέχουν αναπτυξιακή βοήθεια σε κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του

Ειρηνικού (ΑΚΕ).59
Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα κύρωσε τη συµφωνία στις 16 Ιανουαρίου 2002.

Έως τα τέλη του 2002,αναµένεται να έχει κυρωθεί από 13 από τα 15 συνολικά κράτη µέλη

55 EDAP (Eating Disorders Awareness and Prevention, Inc –πρόληψη και κατανόηση των διατροφικών
διαταραχών) http://www.edap.org/

56 Ψήφισµα του Συµβουλίου 95/C/ 296/06της 5ης Οκτωβρίου 1995σχετικά µε την εικόνα της γυναίκας και
του άνδρα στη διαφήµιση και τα µέσα ενηµέρωσης. ΕΕ C 296της 10.11.1995.

57 Ευρωπαϊκή πολιτική για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης, έγγραφο προσανατολισµού πολιτικής
(Φεβρουάριος 2000) http://europa.eu.int/comm/development/rurpol/.

58 Βλέπε τα έγγραφα στρατηγικής για τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία και συγκεκριµένες µελέτες
κρατών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http//europa.eu.int/comm/development/rurpol/outputs.

59 Συµφωνία εταιρικής σχέσης µεταξύ των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός,
και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών αυτής, που υπογράφηκε στο Κοτονού, Μπενίν,
στις 23 Ιουνίου 2000.
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της ΕΕ, ενώ, έως τον Απρίλιο του 2002,είχε κυρωθεί από 44 από τα κράτη ΑΚΕ (απαιτείται
η κύρωσή της από 51). Βάσει της συµφωνίας, η συνεργασία στους τοµείς της παροχής

υπηρεσιών υγείας και της διατροφής θα περιλαµβάνει την παροχή ενισχύσεων για

προγράµµατα και σχέδια που σχετίζονται µε τη διατροφή και την παροχή βοήθειας για τη

δηµιουργία και τη διατήρηση σε χώρες ΑΚΕ ερευνητικών ιδρυµάτων, πανεπιστηµιακών

τµηµάτων και εξειδικευµένων σχολείων που θα ασχολούνται µε ζητήµατα δηµόσιας υγείας

και διατροφής.

Η Επιτροπή συµµετέχει στο Παγκόσµιο Πρόγραµµα Τροφίµων και ενισχύει αναπτυξιακά

σχέδια που συνοδεύονται από παροχή επισιτιστικής βοήθειας καθώς και ένα πολυετές

πρόγραµµα επισιτιστικής ασφάλειας, το οποίο προβλέπει την παροχή τόσο επισιτιστικής όσο

και οικονοµικής βοήθειας. Τα προγράµµατα επισιτιστικής ασφάλειας τονίζουν ολοένα και

περισσότερο την ανάγκη ενίσχυσης των µειονεκτούντων ατόµων, και ιδίως των γυναικών, και
ενθάρρυνσης της συµµετοχής τους στην αναπτυξιακή διαδικασία.60

Το ευρωπαϊκό γραφείο ανθρωπιστικής βοήθειας εκτάκτου ανάγκης (ECHO) παρέχει

επείγουσα βοήθεια και αναλαµβάνει σχετικές δράσεις υπέρ θυµάτων που βρίσκονται εκτός

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.61
Το ECHOέχει δηµοσιεύσει σειρά εκθέσεων και αξιολογήσεων

62,
οι οποίες πραγµατεύονται, µεταξύ άλλων, ζητήµατα επισιτιστικής ασφάλειας, της υγείας και

διατροφής για συγκεκριµένες χώρες, οµάδες προσφύγων ή θύµατα καταστροφών.

3.11. ∆ράσεις µε πολυµερείς οργανώσεις

3.11.1. FAO,ΠΟΥ και Επιτροπή Codex Alimentarius

Πέραν των τοµέων της αναπτυξιακής βοήθειας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συµµετέχει ενεργά σε

πολλούς διεθνείς οργανισµούς, αρκετοί εκ των οποίων έχουν ως αντικείµενο συγκεκριµένα

ζητήµατα τροφίµων και διατροφής: στον Oργανισµό Τροφίµων και Γεωργίας (FAO) των

Ηνωµένων Εθνών, στην Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας, και στο επικουρικό όργανο Codex
Alimentarius,που θέτει πρότυπα για το διεθνές εµπόριο τροφίµων.

Ο FAO συντονίζει το Παγκόσµιο Πρόγραµµα Τροφίµων, στο οποίο συνεισφέρει η

Κοινότητα, και συνιστά την κύρια βάση πληροφοριών σχετικά µε την παραγωγή, τις

εισαγωγές και εξαγωγές τροφίµων και τις εκτιµήσεις για τις συνήθειες κατανάλωσης

τροφίµων σε εθνικό επίπεδο. Η βάση στατιστικών δεδοµένων παρέχει χρήσιµα στοιχεία για

τις διαιτολογικές και τις διατροφικές τάσεις σε κάθε κράτος µέλος και στην Κοινότητα ως

σύνολο κατά την τελευταία τεσσαρακονταετία. Επιπλέον, δέσµη δραστηριοτήτων του FAO
στον τοµέα της ασφάλειας των τροφίµων υλοποιείται σε συνεργασία µε την Παγκόσµια

Οργάνωση Υγείας. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι µέλος του FAO.

Η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας συµβάλλει στο συντονισµό των εθνικών και διεθνών

πολιτικών για την υγεία, συµπεριλαµβανοµένων, παραδείγµατος χάρη, πολιτικών για την

ασφάλεια και τις µολύνσεις των τροφίµων καθώς και πολιτικών για τη διατροφή.63
Η

ευρωπαϊκή περιφερειακή επιτροπή της ΠΟΥ αξιολόγησε τρεις φορές στο διάστηµα 1994-
2000 τις πολιτικές και τις πρακτικές για τη διατροφή, όπως τις της παρουσίασαν όλες οι

κυβερνήσεις της περιοχής. Οι τελευταίες πληροφορίες για τα έτη 1999-2000αναµένεται να

60 Βλέπε, παραδείγµατος χάρη, Στρατηγική επισιτιστικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το

Μπανγκλαντές, 1999-2002, 1999.
61 ECHOΠολιτική βοήθειας 2002,Ευρωπαϊκό γραφείο ανθρωπιστικής βοήθειας, 2002.
62 Για πρόσφατες εκθέσεις βλέπε http://europa.eu.int/comm/echo/en/evaluation/reports2001.htm
63 Βλέπε http://www.who.int/hpr/nutrition
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δηµοσιευθούν στα τέλη του 2002.Στοιχεία για κάθε χώρα διατίθενται, επίσης, στην ιστοθέση

της ΠΟΥ.64

Περαιτέρω, η Επιτροπή συνέβαλε στην προσπάθεια της περιφερειακής ευρωπαϊκής επιτροπής

της παγκόσµιας οργάνωσης υγείας να βελτιώσει, να ενισχύσει και να βοηθήσει τις υποψήφιες

προς ένταξη χώρες στο έργο της ανάλυσης, της αξιολόγησης και της παρακολούθησης των

ζητηµάτων που σχετίζονται µε τη δηµόσια υγεία. Στο έργο αυτό περιλαµβάνεται η εκπόνηση

σειράς εγγράφων µε «πληροφορίες σχετικά µε την υγεία» («Highlights on health»)για κάθε

µία από τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, τα οποία παρέχουν περίληψη της κατάστασης που

επικρατεί σε κάθε χώρα όσον αφορά µε τα ζητήµατα που σχετίζονται µε την υγεία και τα

παρεµφερή µε αυτά ζητήµατα.65
Τα εν λόγω έγγραφα συγκρίνουν την κατάσταση κάθε

υποψήφιας χώρας σχέση µε την κατάσταση τόσο στις λοιπές υποψήφιες χώρες όσο και στα

κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε συνδυασµό µε άλλες συµπληρωµατικές

πληροφορίες, τα έγγραφα αυτά θα βοηθήσουν στην εκτίµηση των συνεπειών των κοινοτικών

πολιτικών στην κατάσταση της υγείας καθώς και στις υπηρεσίες και στα συστήµατα υγείας

των υποψήφιων προς ένταξη χωρών.

Ο Codex Alimentariusαποτελεί κοινή δραστηριότητα του FAO και της ΠΟΥ, στο πλαίσιο

της οποίας τίθενται πρότυπα για το διεθνές εµπόριο τροφίµων. Η συµµόρφωση προς τα

πρότυπα του Κώδικα θεωρείται ότι αρκεί για την κάλυψη των διεθνών υποχρεώσεων που

θέτει η υγειονοµική και φυτοϋγειονοµική συµφωνία του ΠΟΕ. Κάθε µέλος που θέτει

υψηλότερες απαιτήσεις πρέπει να προβαίνει σε ειδική αιτιολόγησή τους. Όλα τα κράτη µέλη

της ΕΕ είναι µέλη του Κώδικα, η δε Κοινότητα συµµετέχει ως παρατηρητής. Η Επιτροπή και

τα κράτη µέλη επιχειρούν να συντάξουν κοινές απαντήσεις σχετικά µε ζητήµατα που

εµπίπτουν στη νοµοθετική αρµοδιότητα της Κοινότητας και να τις παρουσιάσουν υπό τη

µορφή εγγράφων θέσεων, υπό το συντονισµό της Γ∆ SANCO.Στα ζητήµατα που σχετίζονται

µε τη διατροφή περιλαµβάνονται ζητήµατα επισήµανσης των θρεπτικών συστατικών των

τροφίµων, διατροφικών ισχυρισµών που προβάλλονται κατά την εµπορική προώθηση

τροφίµων και προτύπων θρεπτικών ουσιών που πρέπει να πληρούν τα τρόφιµα που

προορίζονται για συγκεκριµένες διατροφικές χρήσεις.

3.11.2. ∆ικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται µε το εµπόριο και διατροφή

Η συµφωνία σχετικά µε τις πτυχές των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας που

σχετίζονται µε το εµπόριο (TRIPs) προβλέπει, µεταξύ άλλων, την προστασία των

δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας σε σχέση µε εφευρέσεις που αφορούν ποικιλίες φυτών

και φυτικούς γενετικούς πόρους. Η εφαρµογή δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας σε

εφευρέσεις που αφορούν φυτικούς γενετικούς πόρους είναι δυνατό να επηρεάσει το εµπόριο,
την επισιτιστική ασφάλεια, τη βιοποικιλότητα των καλλιεργειών ειδών διατροφής και τα

µέσα συντήρησης των παραγωγών. Πολλές µη κυβερνητικές οργανώσεις καθώς και ορισµένα

µέλη του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου στο συµβούλιο TRIPs του ΠΟΕ εξέφρασαν

ανησυχίες σχετικά µε το ζήτηµα αυτό.

Η Γενική ∆ιεύθυνση Εµπορίου της Επιτροπής πρόκειται να αναθέσει την εκπόνηση µελέτης

σχετικά µε τις πιθανές συνέπειες της προστασίας δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας στην

64 Βλέπε http://www.euro.who.int/countryinformation
65 Πληροφορίες σχετικά µε την υγεία στις υποψήφιες προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες.

Χρηµατοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του πυλώνα Γ του προγράµµατος παρακολούθησης της υγείας και του
άρθρου 1, παράγραφος 2, και του παραρτήµατος 1, στοιχείο (γ), της απόφασης 1400/97/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.
http://europa.eu.int/comm/health/ph/programmes/monitor/index_en.htm
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επισιτιστική ασφάλεια, ιδίως στον αναπτυσσόµενο κόσµο. Η µελέτη θα εξετάσει κατά πόσο η

αναγνώριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας επί φυτικών γενετικών πόρων θα είχε

θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο στην επισιτιστική ασφάλεια, και θα παράσχει καθοδήγηση

σχετικά µε µέτρα βελτιστοποίησης της αλληλεπίδρασης µεταξύ των στόχων της προστασίας

των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και της επισιτιστικής ασφάλειας. Η εκπόνηση της

µελέτης θα ξεκινήσει έως το φθινόπωρο του 2002.

Σε πρόσφατο σχέδιο ανακοίνωσης για τη σχέση µεταξύ της συµφωνίας (TRIPs) και της

σύµβασης για τη βιοποικιλότητα και την προστασία της παραδοσιακής γνώσης και της

παράδοσης (που υποβλήθηκε στο συµβούλιο ΤRIPsτου ΠΟΕ τον Σεπτέµβριο), η ΕΚ θεωρεί

ότι τα δικαιώµατα των γεωργών µπορούν, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, να βασιστούν στα

άρθρα 27.3.(β) και 30 της συµφωνίας TRIPs.Στο πλαίσιο αυτό, τα δικαιώµατα των γεωργών

αφορούν εξαιρέσεις στα δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας ή σε δικαιώµατα επί ποικιλιών φυτών

προς όφελος γεωργών µικρής κλίµακας ή βιοπορισµού σε αναπτυσσόµενες και λιγότερο

ανεπτυγµένες χώρες καθώς και σε ανεπτυγµένες χώρες.

3.11.3. Ενδείξεις γεωγραφικής προέλευσης του ΠΟΕ

Το ζήτηµα των ενδείξεων γεωγραφικής προέλευσης αποτελεί θέµα συζήτησης στο νέο γύρο

διαπραγµατεύσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου. Καθώς προστατεύουν ένα

φάσµα προϊόντων που παράγονται ή καλλιεργούνται σε συγκεκριµένη περιοχή, όχι όµως από

συγκεκριµένη επιχείρηση, οι ενδείξεις γεωγραφικής προέλευσης µπορούν να αποβούν

επωφελείς τόσο για τους µικρούς όσο και για τους µεγάλους παραγωγούς. Η προστασία των

ενδείξεων γεωγραφικής προέλευσης είναι δυνατό να ενθαρρύνει τις επενδύσεις και να

δηµιουργήσει ευκαιρίες εµπορικής προώθησης σε περιοχές που χρήζουν ανάπτυξης, καθώς

και να προστατεύσει τη βιοποικιλότητα και την ποιότητα του περιβάλλοντος στις εν λόγω

περιοχές.

4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι στόχοι κάθε πολιτικής για τη διατροφή συνίστανται στην προαγωγή της υγείας και της

ποιότητας ζωής του πληθυσµού ανεξαρτήτως ηλικίας και στη µείωση των κινδύνων

ασθενειών µε την προώθηση υγιεινών διαιτολογίων και τρόπων ζωής. Μολονότι οι δράσεις

της Κοινότητας στον τοµέα της διατροφής είναι αναγκαστικά περιορισµένες, οι ευρείς στόχοι

µπορούν να µετουσιώνονται – και όντως µετουσιώνονται - σε επιχειρησιακούς σκοπούς.

Τα ισχύοντα διαιτολογικά πρότυπα και οι κρατούσες διατροφικές συνήθειες διαφέρουν

σηµαντικά τόσο µεταξύ των διαφορετικών κρατών µελών όσο και στο εσωτερικό κάθε

κράτους µέλους, και το ίδιο ισχύει όσον αφορά τον επιπολασµό ασθενειών που σχετίζονται

µε τη διατροφή. Για το λόγο αυτό, οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές των κρατών

µελών συχνά βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση έναντι της Κοινότητας όσον αφορά στη

διοργάνωση ενηµερωτικών εκστρατειών που απευθύνονται στον πολίτη. Οι δράσεις της

Κοινότητας στον τοµέα της διατροφής για τη δηµόσια υγεία πρέπει να συνδράµουν τα κράτη

µέλη, παρέχοντας µέσα για την εκπόνηση πολιτικών, ενισχύοντας την υλοποίηση πολιτικών

και προωθώντας τη σύγκριση και την ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ των κρατών µελών.

Στο Λευκό Βιβλίο για την ασφάλεια των τροφίµων διατυπώνονται, επιπλέον, προτάσεις που

δηµιούργησαν προσδοκίες για την ανάληψη δράσης από την Επιτροπή. Οι προτάσεις για την

εκπόνηση µίας συνολικής, συνεπούς πολιτικής για τη διατροφή και ενός σχεδίου δράσης

αναφέρονται στο ψήφισµα του Συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 2000. Το Συµβούλιο

κάλεσε την Επιτροπή να ενσωµατώσει τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τη διατροφή σε άλλες



31

κοινοτικές πολιτικές, να αναπτύξει µέσα παρακολούθησης της διατροφικής υγείας και των

παραγόντων που την επηρεάζουν, να προωθήσει τη χρήση ετικετών για την επισήµανση των

θρεπτικών συστατικών και άλλων µέσων πληροφόρησης του καταναλωτή και να µελετήσει

το ενδεχόµενο λήψης άλλων µέτρων (βλέπε παράρτηµα VII).

Τα ζητήµατα αυτά θα εξεταστούν στο πλαίσιο της υλοποίησης του νέου προγράµµατος για τη

δηµόσια υγεία (2003-2008)και του Λευκού Βιβλίου για την ασφάλεια των τροφίµων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΟΙ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Γίνεται γενικότερα δεκτό από την επιστηµονική κοινότητα ότι οι διαιτολογικοί παράγοντες

κινδύνου επηρεάζουν την εµφάνιση πολλών σηµαντικών ασθενειών στην Κοινότητα. Σχετικά
παραδείγµατα παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα (ο οποίος συντάχθηκε βάσει εγγράφων

που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο Eurodiet66
και του σχεδίου ανασκόπησης της

συµβουλευτικής οµάδας εµπειρογνωµόνων για το διαιτολόγιο και τις χρόνιες ασθένειες της

ΠΟΥ
67):

Παραδείγµατα πιθανών σχέσεων µεταξύ συγκεκριµένων παθήσεων και διατροφικών

παραγόντων κινδύνου

Πάθηση ∆ιατροφικός παράγοντας κινδύνου

Αρτηριακή υπέρταση

Ανεπαρκής κατανάλωση οπωροκηπευτικών.

Υπερβολική κατανάλωση οινοπνευµατωδών.

Υπερβολική κατανάλωση άλατος.

Εγκεφαλοαγγειακά και καρδιοαγγειακά
νοσήµατα

Ανεπαρκής κατανάλωση οπωροκηπευτικών.

Υπερβολική κατανάλωση κορεσµένων λιπαρών
οξέων.

Ανεπαρκής κατανάλωση τροφίµων πλούσιων σε
φυτικές ίνες.

Καρκίνοι (ιδιαίτερα του παχέος εντέρου,
του µαστού, του προστάτη και του
στοµάχου)

Ανεπαρκής κατανάλωση οπωροκηπευτικών.

Υπερβολική κατανάλωση οινοπνευµατωδών.

Υπερβολική κατανάλωση άλατος

Ανεπαρκής κατανάλωση τροφίµων πλούσιων σε
φυτικές ίνες.

Ανεπαρκής σωµατική άσκηση, υπερβολικό βάρος.

Παχυσαρκία
Υπερβολική πρόσληψη θερµίδων.

Ανεπαρκής σωµατική άσκηση.

Μη ινσουλινοεξαρτώµενος διαβήτης
(τύπου 2)

Παχυσαρκία.

Ανεπαρκής σωµατική άσκηση.

Οστεοπόρωση
Ανεπαρκής πρόσληψη ασβεστίου.

Ανεπαρκής πρόσληψη βιταµίνης D.

66 Συνέδριο Eurodiet,Κρήτη, Μάιος 2000 (δηµοσιευµένο µε τον τίτλο ∆ιατροφή και διαιτολόγιο για υγιεινό
τρόπο ζωής στην Ευρώπη. Βασική έκθεση Eurodiet (Nutrition & Diet for Healthy Lifestyles in Europe:
Science & Policy Implications), Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ιούλιος 2000).

67 Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας Draft Joint WHO/FAO expert consultation on diet, nutrition and the
prevention of chronic diseases, Γενεύη, 2002 (βλέπε http://www.who.int/hpr/nutrition).
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Ανεπαρκής σωµατική άσκηση.

Τερηδόνα

Συχνή κατανάλωση ζυµώσιµων υδατανθράκων/
τροφίµων ή ποτών που περιέχουν ζάχαρη 68.

∆ιάβρωση των δοντιών Κατανάλωση όξινων τροφίµων, φρούτων ή ποτών

∆ιαταραχές λόγω έλλειψης ιωδίου
Ανεπαρκής κατανάλωση ιχθύων ή τροφίµων
πλούσιων σε ιώδιο.

Πρόωρη γέννηση και χαµηλό βάρος
κατά τη γέννηση

Ανεπαρκής πρόσληψη θρεπτικών συστατικών.

Σιδηροπενική αναιµία

Ανεπαρκής ή ελλιπής πρόσληψη σιδήρου.

Ανεπαρκής κατανάλωση οπωροκηπευτικών και
κρέατος.

∆υσπλασίες του νευρικού σωλήνα
Ανεπαρκής πρόσληψη φολικού οξέος.

Ανεπαρκής κατανάλωση οπωροκηπευτικών

Μειωµένη αντοχή σε λοιµώξεις

Ανεπαρκής κατανάλωση οπωροκηπευτικών.

Ανεπαρκής πρόσληψη τροφικών ιχνοστοιχείων.

Ανεπαρκής θηλασµός.

Ανορεξία, βουλιµία, ανεξέλεγκτη
υπερφαγία

Αποχή από το φαγητό και υπερβολική απώλεια
βάρους ή παχυσαρκία.

Τροφικές αλλεργίες
Αλλεργιογόνοι παράγοντες που περιέχονται σε
τρόφιµα.

Μολυσµατικές τροφικές δηλητηριάσεις
Παθογόνοι µικροοργανισµοί που περιέχονται σε
τρόφιµα.

Μη µολυσµατικές τροφικές
δηλητηριάσεις

Παθογόνες ουσίες που περιέχονται σε τρόφιµα, π.χ.
διοξίνες, υδράργυρος, µόλυβδος και άλλα βαρέα
µέταλλα, αγροχηµικά κατάλοιπα και άλλοι
επιµολυντές.

∆ιατροφικές προκλήσεις στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Οι διατροφικές προκλήσεις που αντιµετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, συνοπτικά, οι εξής:

• Πρόσφατες διαιτολογικές έρευνες καταδεικνύουν ότι όλα τα κράτη µέλη, σε διαφορετικό

βαθµό το καθένα, αντιµετωπίζουν προβλήµατα λόγω της ανεπαρκούς πρόσληψης

ιχνοστοιχείων – ιδίως σιδήρου, ιωδίου και φολικού οξέος – από τον πληθυσµό τους. Οι

ανωτέρω ελλείψεις ενδέχεται να προκαλέσουν αναιµία, διαταραχές λόγω έλλειψης ιωδίου

και συγγενείς δυσπλασίες.

68 Μολονότι η τήρηση των κανόνων στοµατικής υγιεινής και η χρήση φθοριούχων προϊόντων (φθορίωση του
ύδατος στα δίκτυα ύδρευσης, φθοριωµένα προϊόντα στοµατικής υγιεινής) λειτουργούν προληπτικά έναντι
της τερηδόνας, η συχνή κατανάλωση ζάχαρης εξακολουθεί να αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου
εµφάνισης της ασθένειας.
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• Η τρέχουσα κατανάλωση οπωροκηπευτικών είναι χαµηλή, σε σύγκριση µε την

συνιστώµενη από το σχέδιο Eurodiet69
διαιτολογική πρόσληψη φρούτων και λαχανικών,

ιδίως στις βόρειες περιοχές της Κοινότητας και µεταξύ των οµάδων που βρίσκονται σε

δυσµενέστερη κοινωνικοοικονοµική θέση
70. Τα οπωροκηπευτικά είναι πολύτιµες πηγές

βιταµινών και µεταλλικών στοιχείων και περιέχουν φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά. Οι

φυτικές ίνες συµβάλλουν σηµαντικά στην καλή υγεία του πεπτικού συστήµατος, τα δε

αντιοξειδωτικά προστατεύουν τα υγιή κύτταρα από µοριακές βλάβες.

• Η πρόσληψη λιπών, και ιδίως κορεσµένων, είναι υψηλή σε όλα σχεδόν τα κράτη µέλη.71
Η

υψηλή πρόσληψη ορισµένων λιπών ενδέχεται να οδηγήσει σε παχυσαρκία και στους

κινδύνους που τη συνοδεύουν, δηλαδή διαβήτη και καρδιαγγειακά νοσήµατα. Η

κατανάλωση κορεσµένων λιπών ευθύνεται σε σηµαντικό βαθµό για την αύξηση των

επιπέδων χοληστερόλης στο αίµα και του κινδύνου εµφάνισης καρδιαγγειακών

νοσηµάτων.

• Η συνολική κατανάλωση σιτηρών στην Ευρώπη µειώθηκε κατά ένα τέταρτο από το 1960.
Τα σιτηρά έχουν χαµηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, ενώ είναι πλούσια σε υδατάνθρακες,
πρωτεΐνες, φυτικές ίνες, βιταµίνες και µεταλλικά στοιχεία. Τα δηµητριακά ολικής άλεσης

περιέχουν, συνήθως, σύνθετους υδατάνθρακες µε χαµηλό γλυκαιµικό δείκτη και, συνεπώς,
η κατανάλωσή τους συµβάλλει θετικά στη ρύθµιση του επιπέδου γλυκόζης στο αίµα.

• Η κατανάλωση κρέατος σε πολλά κράτη µέλη αυξήθηκε από το 1960 (µε εξαίρεση τη

µείωση της κατανάλωσης βοείου κρέατος µετά την κρίση της σπογγώδους

εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών). Το κρέας αποτελεί πλούσια πηγή σιδήρου και

πρωτεϊνών. Τα προϊόντα κρέατος µε υψηλή περιεκτικότητα σε λίπη και τα πλήρη λιπαρών

γαλακτοκοµικά προϊόντα παρέχουν, ωστόσο, το µεγαλύτερο µέρος των κορεσµένων λιπών

του µέσου διαιτολογίου στα περισσότερα κράτη µέλη της ΕΕ.

• Η παχυσαρκία είναι ένα διαρκώς αυξανόµενο πρόβληµα τόσο για τους κατοίκους της

Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και για τους κατοίκους αρκετών ακόµη χωρών, ιδίως δε η

παχυσαρκία των παιδιών και των εφήβων. Η παχυσαρκία οφείλεται ενίοτε σε ενδοκρινικές

ή σε διατροφικές διαταραχές, συνήθως, όµως, οφείλεται στην ανισορροπία µεταξύ

πρόσληψης και κατανάλωσης θερµίδων (στην υπερκατανάλωση, δηλαδή, τροφίµων

πλούσιων σε θερµίδες, σε συνδυασµό µε την έλλειψη σωµατικής άσκησης)72. Η

παχυσαρκία αυξάνει τον κίνδυνο αρτηριακής υπέρτασης (υψηλής πίεσης του αίµατος),
καρδιακών νοσηµάτων, εγκεφαλικών επεισοδίων, διαβήτη τύπου 2 και ορισµένων µορφών

καρκίνου.

69 http://europa.eu.int/comm/health/ph/programmes/health/pub/index_en.html
70 Αυτό δεν ισχύει στις νότιες περιοχές της Ευρώπης, όπου τα οπωροκηπευτικά, λόγω υψηλής προσφοράς,

πωλούνται σε χαµηλές τιµές.
71 Food-based Dietary Guidelines: A Staged Approach, C .Williams, M. Wisemanκαι J. Buttriss,British

Journal of Nutrition, 81 (S2), S29-S153, 1999.
72 Παχυσαρκία – πρόληψη και διαχείριση της παγκόσµιας επιδηµίας: έκθεση επί διαβούλευσης της ΠΟΥ.

Γενεύη, Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας, 1998.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ασφάλεια των τροφίµων – η προσφορά τροφίµων, τα οποία δεν θα προκαλέσουν βλάβη

στον καταναλωτή τους εφόσον προετοιµαστούν ή καταναλωθούν σύµφωνα µε τη χρήση για

την οποία προορίζονται.

∆ιαιτολόγιο – οι προσλήψεις τροφίµων και ποτών ενός ατόµου.

∆ιατροφή – οι διεργασίες που σχετίζονται µε την πρόσληψη και την αφοµοίωση θρεπτικών

συστατικών από το σώµα, ώστε ο οργανισµός να λειτουργεί σωστά και να διατηρείται η

υγεία.

∆ιατροφή στο πλαίσιο της δηµόσιας υγείας – η προαγωγή της υγείας και η πρόληψη

ασθενειών του πληθυσµού, µέσω της διατροφής και της σωµατικής άσκησης
73.

∆ιατροφικές διαταραχές – διαταραχές που σχετίζονται µε την όρεξη, όπως η νευρική

ανορεξία, η νευρική βουλιµία, η ανεξέλεγκτη υπερφαγία και οι διατροφικές διαταραχές που

δεν χαρακτηρίζονται διαφορετικά (EDNOS)74. Τα άτοµα που υποφέρουν από διατροφικές

διαταραχές αντιµετωπίζουν προβλήµατα στη σχέση τους µε το φαγητό, µε το σώµα τους και

µε το βάρος τους, προβλήµατα που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής τους.

∆ιατροφική ασφάλεια – η διαρκής προσφορά επαρκών ποσοτήτων θρεπτικών συστατικών

στο σύνολο του πληθυσµού (βλέπε την έννοια της επισιτιστικής ασφάλειας).

Επισιτιστική ασφάλεια – η διαρκής προσφορά τροφίµων επαρκούς ποσότητας και

ποιότητας και προσιτών σε ολόκληρο τον πληθυσµό.

Ευζωία – η υποκειµενική ευζωία αναφέρεται στον τρόπο µε τον οποίο κάθε άτοµο αξιολογεί

τη ζωή του, και περιλαµβάνει πτυχές όπως η ικανοποίηση του ατόµου από την προσωπική και

την οικογενειακή ζωή του, η απουσία κατάθλιψης και άγχους και η ύπαρξη θετικής διάθεσης

και θετικών συναισθηµάτων.

Λίπη που προσλαµβάνονται µε την τροφή – τα λίπη και τα έλαια που περιέχονται στο

διαιτολόγιο και τα οποία αποτελούνται, σε µεγάλο βαθµό, από κορεσµένα, µονοακόρεστα και

πολυακόρεστα λιπαρά οξέα. Κορεσµένα λίπη περιέχονται, κατά κανόνα, στα τρόφιµα ζωικής

προέλευσης, όπως το κρέας, το γάλα και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα, καθώς και σε κάποια

τροπικά φυτά (π.χ. στους καρπούς των φοινικόδεντρων), πολυακόρεστα λιπαρά οξέα

περιέχονται, κατά κανόνα, στα ψάρια, στα λαχανικά και σε κάποια φυτικά έλαια, ενώ

µονοακόρεστα λιπαρά οξέα συναντώνται, κατά κανόνα, στους ξηρούς καρπούς και στα έλαια

που προέρχονται από αυτούς, στο ελαιόλαδο, στο κραµβέλαιο και στο αβοκάντο.

Πληροφορίες για βέλτιστες πρακτικές – τα επί του παρόντος ισχυρότερα ή περισσότερο

αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά την ασφάλεια, την αποτελεσµατικότητα, την

αποδοτικότητα και τη σχέση κόστους-αποτελεσµατικότητας διαφόρων προσεγγίσεων των

73 ∆ιατροφή και διαιτολόγιο για υγιεινό τρόπο ζωής στην Ευρώπη: Συνέπειες για την επιστήµη και την πολιτική.
Βασική έκθεση Eurodiet,Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ιούλιος 2000.

74 Ταξινόµηση ICD-10 (διεθνής ταξινόµηση ασθενειών –10) των νοητικών διαταραχών και διαταραχών της
συµπεριφοράς: διαγνωστικά κριτήρια για έρευνα. Γενεύη, Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας, 1993 και
Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-IV: international version with ICD-10 codes,
4η έκδοση, Ουάσιγκτον, DC: American Psychiatric Association, 1995.
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ζητηµάτων της προαγωγής της υγείας και της πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας

ασθενειών. Οι πληροφορίες για τις βέλτιστες πρακτικές παρέχουν τα καλύτερα δυνατά

πρότυπα σε κάποια δεδοµένη κατάσταση ή υπό κάποιες δεδοµένες συνθήκες.

Ποιότητα ζωής – η αντίληψη κάθε ατόµου για τη θέση του στη ζωή, στο πλαίσιο των

συστηµάτων πολιτισµού και αξιών εντός των οποίων διαβιοί και σε σχέση µε τους στόχους,
τις προσδοκίες, τα πρότυπα και τα ενδιαφέροντά του. Πρόκειται για µία ευρεία έννοια, η

οποία επηρεάζεται από τη σωµατική υγεία, την ψυχολογική κατάσταση, το επίπεδο

ανεξαρτησίας, τις κοινωνικές σχέσεις, τις προσωπικές πεποιθήσεις και τις σχέσεις κάθε

ατόµου µε τα σηµαντικότερα στοιχεία του περιβάλλοντός του
75.

Ποιότητα της τροφής – τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά του τροφίµου,
συµπεριλαµβανοµένης της ικανότητάς του να ικανοποιεί εκπεφρασµένες ή υπονοούµενες

ανάγκες.76
Με τον ανωτέρω όρο εννοούνται χαρακτηριστικά όπως η ασφάλεια, η γεύση και η

καταλληλότητα καθώς και η θρεπτική αξία του τροφίµου.

Πολιτική για τη διατροφή – πολιτική που στοχεύει στην προαγωγή και την προστασία της

υγείας και στην προαγωγή της ποιότητας ζωής των ανθρώπων κάθε ηλικίας, µέσω της

προώθησης υγιεινών διαιτολογίων.

Τροφή – ουσίες ή προϊόντα, τα οποία προορίζονται για βρώση από τον άνθρωπο ή

αναµένεται ευλόγως ότι θα χρησιµεύσουν για το σκοπό αυτό.77

Υγεία – κατάσταση σωµατικής, νοητικής και κοινωνικής ευζωίας, η οποία προϋποθέτει,
µεταξύ άλλων, απουσία κάθε ασθένειας.

Υγιεινό διαιτολόγιο – διαιτολόγιο που προσφέρει σε όποιον το ακολουθεί βέλτιστη υγεία,
δηλαδή συµβάλλει στην προαγωγή και στην προστασία της υγείας του και στη µείωση του

κινδύνου προσβολής του από ασθένειες που σχετίζονται µε τη διατροφή.

Υγιεινός τρόπος ζωής – τρόπος ζωής που δύναται να προσφέρει στο άτοµο βέλτιστο επίπεδο

σωµατικής και νοητικής υγείας.

75 Μετρώντας την ποιότητα ζωής. Τµήµα νοητικής υγείας και πρόληψης της κατάχρηση ουσιών, Παγκόσµια
Οργάνωση Υγείας, WHO/MSA/MNH/97.4,Γενεύη, 1997.

76 ISO 8042:1986.
77 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 178/2002του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου

2002, για τον καθορισµό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, για την
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων και τον καθορισµό διαδικασιών σε
θέµατα ασφαλείας των τροφίµων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΣΧΕ∆ΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
78

Το σχέδιο DAFNE (Ευρωπαϊκή βάση δεδοµένων για τη διαθεσιµότητα τροφίµων -European
Food Availability Databank),το οποίο βασίστηκε σε έρευνες οικιακού προϋπολογισµού και

στοχεύει στη δηµιουργία µίας αποδοτικής ευρωπαϊκής βάσης δεδοµένων σχετικά µε την

κατανάλωση τροφίµων, ενισχύθηκε από το πρόγραµµα παρακολούθησης της υγείας του

1999.

Το σχέδιο EUPASS (European physical activity surveillance system -ευρωπαϊκό σύστηµα

παρακολούθησης της σωµατικής άσκησης) επίσης ενισχύθηκε από το πρόγραµµα

παρακολούθησης της υγείας του 1999.

Το σχέδιο EFCOSUM (European Food Consumption Survey method –ευρωπαϊκή µέθοδος

ερευνών για την κατανάλωση τροφίµων) χρηµατοδοτήθηκε από το πρόγραµµα

παρακολούθησης της υγείας του 1999.Το σχέδιο στόχευε στην ανάπτυξη µεθόδου για την

παρακολούθηση της κατανάλωσης τροφίµων στην Ευρώπη.

Παρακολούθηση της διατροφής στο πλαίσιο της δηµόσιας υγείας στην Ευρώπη: ∆ιατροφικοί
δείκτες και παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας, σχέδιο που

χρηµατοδοτήθηκε από το πρόγραµµα παρακολούθησης της υγείας του 2000.

Έκθεση σχετικά µε τη διατροφική κατάσταση του πληθυσµού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που
θα χρηµατοδοτηθεί από το πρόγραµµα παρακολούθησης της υγείας του 2002.

Το σχέδιο του δικτύου ευρωπαϊκών µελετών προοπτικής σχετικά µε τη διατροφή και τον

καρκίνο (δίκτυο EPIC),το οποίο ενισχύεται από το πρόγραµµα για τον καρκίνο και αποτελεί

επιδηµιολογική µελέτη σχετικά µε τη σχέση διατροφής και καρκίνου. Ενισχύεται από το

πρόγραµµα για τον καρκίνο 1997-2001.

Amélioration des Habitudes Alimentaires (Βελτίωση των διατροφικών συνηθειών) µέσω του

Παγκόσµιου Ιστού – επέκταση του σχεδίου ECP.

Ενισχύεται από το πρόγραµµα για τον καρκίνο 2000.

Το σχέδιο «πέντε την ηµέρα: υγιής µε φρούτα και λαχανικά» - (Five a day, Keeping healthy
with fruit and vegetables)ενισχύεται από το πρόγραµµα για τον καρκίνο 2000.

Οι πανευρωπαϊκές έρευνες σχετικά µε τις στάσεις έναντι της διατροφής, του διαιτολογίου και

του τρόπου ζωής, σχέδιο που ενισχύθηκε από το πρόγραµµα προαγωγής της υγείας του 1996.

Το σχέδιο Euralim (Συντονισµός και αξιολόγηση της κοινοτικής εκστρατείας ενηµέρωσης για

τη διατροφή - European Alimentation),που χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα προαγωγής

της υγείας του 1996.

Προαγωγή της υγείας µέσω της σωµατικής άσκησης: Εκπόνηση πολιτικής, δηµιουργία

δικτύων και υλοποίηση προγραµµάτων προώθησης του βαδίσµατος. Ενισχύονται από το

πρόγραµµα προαγωγής της υγείας του 1996και του 1998-2000.

78 http://europa.eu.int/comm/health/ph/programmes/health/index_en.htm
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Ο ευρωπαϊκός οδηγός «∆ιατροφική εκπαίδευση στα σχολεία», που ενισχύεται από το

πρόγραµµα προαγωγής της υγείας του 1997.

Το ευρωπαϊκό µεταπτυχιακό πρόγραµµα στη διατροφή στο πλαίσιο της δηµόσιας υγείας, που,
επίσης, ενισχύεται από το πρόγραµµα προαγωγής της υγείας 1997-2001.

Το σχέδιο Eurodietγια τη διατροφή και το διαιτολόγιο για υγιεινό τρόπο ζωής στην Ευρώπη,
που χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα προαγωγής της υγείας του 1998

Ευρωπαϊκοί στρατηγικοί προσανατολισµοί στον τοµέα της διατροφής (Orientations
Stratégiques Européennes),που ενισχύεται από το πρόγραµµα προαγωγής της υγείας του

2000.

∆ιεθνές συνέδριο για τις διατροφικές επιστήµες, που ενισχύεται από το πρόγραµµα

προαγωγής της υγείας του 2001.

Η βελτιστοποίηση της ενηµέρωσης και της εκπαίδευσης του κοινού στα ζητήµατα που

σχετίζονται µε το υγιεινό διαιτολόγιο: ευρωπαϊκό σχέδιο συνεργασίας (Opti-Diet), που

πρόκειται να χρηµατοδοτηθεί από το πρόγραµµα προαγωγής της υγείας του 2002.

Η ανάπτυξη και αξιολόγηση προτύπων για δραστηριότητες προώθησης του θηλασµού, σχέδιο
που πρόκειται να χρηµατοδοτηθεί στο πλαίσιο του προγράµµατος προαγωγής της υγείας του

2002.

Στο πλαίσιο ενός σχεδίου για την παχυσαρκία, που χρηµατοδοτήθηκε από το πρόγραµµα

προαγωγής της υγείας για το 2002,η δανική προεδρία του Συµβουλίου διοργάνωσε διάσκεψη

σχετικά µε το ανωτέρω θέµα στις 11-12Σεπτεµβρίου 2002στην Κοπεγχάγη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΣΧΕ∆ΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ

Γ∆ ΕΡΕΥΝΑΣ

Επιστηµονικά σχέδια της Γ∆ Έρευνας που σχετίζονται µε τη διατροφή: πέµπτο

πρόγραµµα πλαίσιο

Στο πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα σχέδια που αφορούν τη διατροφή και

χρηµατοδοτούνται από το πέµπτο πρόγραµµα πλαίσιο, θεµατικό πρόγραµµα «Ποιότητα ζωής

και διαχείριση των έµβιων πόρων», κεντρική δράση 1 «Τρόφιµα, διατροφή και υγεία». Η
υλοποίηση των έργων ξεκίνησε στις αρχές του 2000και θα διαρκέσει τρία ή τέσσερα έτη. Τα
αρχικά ΕΚ σηµαίνουν «ερευνητικό σχέδιο µε επιµερισµό του κόστους», τα αρχικά Ε∆

σηµαίνουν «εναρµονισµένη δράση» και τα αρχικά ΣΕ σηµαίνουν «σχέδιο επίδειξης».
Ορισµένα άλλα σχέδια βρίσκονται στο στάδιο των διαπραγµατεύσεων και, ως εκ τούτου, δεν
καταχωρούνται ακόµη στον ακόλουθο πίνακα.

Ανάγκες, αντιλήψεις και αντιδράσεις των καταναλωτών σχετικά µε τα τρόφιµα και

την επεξεργασία και την επισήµανση των τροφίµων

QLK1-1999-00010 ΕΚ Healthy Ageing: How changes in sensory physiology, sensory
psychology and socio-cognitive factors influence food choice

QLK1-2000-00040 Ε∆ Disseminating the results of EU food research programmes to
small and medium sized food industries, health professionals and
consumer groups through a 24-country interactive network
system

QLK1-2000-00069 ΕΚ Dietary caffeine, health and quality of life in Europe

QLK1-2000-00086 Ε∆ A process for the assessment of scientific support for claims on
foods

QLK1-2001-00291 ΕΚ Consumer trust in food. A European study of the social and
institutional conditions for the production of trust

QLK1-2001-00547 ΕΚ Promoting and sustaining health through increased vegetable and
fruit consumption among European schoolchildren

Ρόλος και επιδράσεις της τροφής στις φυσιολογικές λειτουργίες και στις σωµατικές

και πνευµατικές επιδόσεις

QLK1-1999-00124 ΕΚ Functional properties, bioactivities and bioavailability of
phytochemicals, especially anthocyanins, from processed foods

QLK1-1999-00179 Ε∆ European research on functional effects of dietary antioxidants

QLK1-2000-00043 ΕΚ Hypotensive peptides from milk proteins

QLK1-2000-00108 ΕΚ Development and application of high throughput molecular
methods for studying the human gut microbiota in relation to diet
and health
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QLK1-2001-00135 ΕΚ Functional assessment of interactions between the human gut
microbiota and the host

QLK1-2001-00173 ΕΚ Local Mediterranean food plants: Potential new nutraceuticals
and current role in the Mediterranean diet

QLK1-2001-00431 ΕΚ Stable isotope applications to monitor starch digestion and
fermentation for the development of functional foods

Ειδικές διατροφικές ανάγκες συγκεκριµένων πληθυσµιακών οµάδων

QLK1-1999-00076 ΕΚ Conjugated linoleic acid (CLA) in functional food: A potential
benefit for overweight middle-aged Europeans

QLK1-1999-00337 ΕΚ Evaluation of safety and efficacy of iron supplementation in
pregnant women

QLK1-1999-00576 ΕΚ Folate: from food to functionality and optimal health

QLK1-1999-00830 ΕΚ Fat soluble vitamin status and metabolism during ageing:
functional and nutritional consequences

QLK1-1999-00888 ΕΚ Nutraceuticals for a healthier life: n-3-polyunsaturated fatty acids
and 5-methyl-hydro-folate

QLK1-2000-00067 ΕΚ Functional food, gut microflora and healthy ageing

QLK1-2000-00563 ΕΚ Probiotics and gastrointestinal disorders – controlled trials of
European Union patients

QLK1-2000-00623 ΕΚ Towards a strategy for optimal vitamin D fortification

QLK1-2002-00168 ΕΚ Zinc effects on nutrient / nutrient interactions and trends in health
and ageing

Σχέση µεταξύ διαιτολογίου και χρόνιων νοσηµάτων και διαταραχών,
συµπεριλαµβανοµένων σχετικών γενετικών παραγόντων

QLK1-1999-00037 ΕΚ Evaluation of the prevalence of the coeliac disease and its genetic
components in the European population

QLK1-1999-00346 ΕΚ Symbiotics and cancer prevention in humans

QLK1-1999-00498 ΕΚ Garlic and health - The development of high quality garlic and its
influence on biomarkers of atherosclerosis and cancer in humans
for disease prevention

QLK1-1999-00505 ΕΚ Health implications of natural non-nutrient antioxydants
(polyphenols), bioavailability and colon carcinogenesis

QLK1-1999-00568 Ε∆ European standards committee on oxidative DNA damage
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QLK1-1999-00575 Ε∆ Diet and cancer: the explanatory value of dietary patterns

QLK1-1999-00752 ΕΚ Optimal nutrition towards osteoporosis prevention: Impact of diet
and gene-nutrient interactions on calcium and bone metabolism

QLK1-1999-00916 ΕΚ The role of social, genetic and environmental factors in healthy
eating: a multicentre analysis of eating disorders and obesity

QLK1-1999-01197 ΕΚ Heterocyclic amines in cooked foods - role in human health

QLK1-2000-00083 ΕΚ Early malnutrition and programming of adult degenerative
diseases: experimental, epidemiological and preventive studies

QLK1-2000-00100 ΕΚ Dietary habits profile in European Communities with different
risk of myocardial infarction: the impact of migration as a model
of gene/environment interaction

QLK1-2001-00146 ΕΚ Probiotic strains with designed health properties

QLK1-2000-00266 ΕΚ The role of dietary phytoestrogens in the prevention of breast and
prostate cancer

QLK1-2000-00431 ΕΚ The prevention of osteoporosis by nutritional phytoestrogens

QLK1-2000-00466 ΕΚ Case-Only Study on the interaction of diet and genetic
predisposition in the occurrence of breast cancer in young
women

QLK1-2000-00515 ΕΚ Dietary and genetic influences on susceptibility or resistance to
weight gain on a high fat diet

QLK1-2000-00535 ΕΚ Design of foods with improved functionality and superior health
effects using cereal beta-glucans

QLK1-2000-00618 ΕΚ Nutrient-gene interactions in human obesity: implications for
dietary guidelines

QLK1-2000-00657 ΕΚ Coeliac disease – a food induced disorder. Exploration and
exploitation of T cell stimulatory gluten peptides

QLK1-2000-00706 ΕΚ Functional Foods against colon cancer – Development of a
genomics and proteomics based screening assay

QLK1-2001-00138 ΕΚ Influence of dietary fatty acids on the pathophysiology of
intrauterine foetal growth and neonatal development

QLK1-2001-00172 ΕΚ The role of lipids in neurodegeneration and their preventive
potential in diet

QLK1-2001-00182 ΕΚ Alcohol related cancers and genetic susceptibility in Europe

QLK1-2001-00183 ΕΚ Dietary lipids as risk factors in development: Mechanistic issues
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QLK1-2001-00221 ΕΚ Isoflavones for reducing risk of coronary heart disease among
postmenopausal women

QLK1-2001-00287 ΕΚ The effect of olive oil consumption on oxidative damage in
European populations

QLK1-2001-00372 ΕΚ Nutritional primary prevention of type 1 diabetes

QLK1-2001-00389 ΕΚ Childhood obesity: Early programming by infant nutrition?

QLK1-2001-00444 ΕΚ Iron in hemochromatosis: deleterious effects of an essential
nutrient

Ανάπτυξη ασφαλών και ευέλικτων και νέων και/ή βελτιωµένων διαδικασιών και

τεχνολογιών παραγωγής

QLK1-1999-31376 ΕΚ Increase in nutritional value of food raw materials by addition,
activity, or in situ production of microbial nutraceuticals

QLK1-1999-30042 ΕΚ Nutritional enhancement of probiotics and prebiotics: technology
aspects on microbial viability, stability, functionality and on
prebiotic function

QLK1-2000-30324 ΕΚ Barley beta-d-glucan and wheat arabinoxylan soluble fibre
technologies for health promoting bread products

QLK1-2001-00780 ΕΚ Production of fungal carotenoids for healthy nutrition

QLK1-2001-01080 ΕΚ Improved antioxidant content for food applications

QLK1-2001-01179 ΕΚ Molecular analysis and mechanistic elucidation of the
functionality of probiotics and prebiotics in the inhibition of
pathogenic microorganisms to combat gastrointestinal disorders
and to improve human health

QLK1-2000-01423 ΕΚ Enhancing the content of beneficial fatty acids in beef and
improving meat quality for the consumer
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Επιστηµονικά σχέδια της Γ∆ Έρευνας που σχετίζονται µε τη διατροφή: τέταρτο

πρόγραµµα πλαίσιο

Στο πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα έργα που σχετίζονται µε τη διατροφή και τα

οποία χρηµατοδοτήθηκαν από το τέταρτο πρόγραµµα πλαίσιο, πρόγραµµα FAIR. Η

υλοποίηση των σχεδίων ξεκίνησε µεταξύ 1996και 1999και διήρκεσε τρία ή τέσσερα έτη. Τα
αρχικά ΕΚ σηµαίνουν ερευνητικό σχέδιο µε επιµερισµό του κόστους, τα αρχικά Ε∆

σηµαίνουν εναρµονισµένη δράση και τα αρχικά ΣΕ σηµαίνουν σχέδιο επίδειξης. Ο

κατάλογος είναι οριστικός.

Τοµέας 3.1.∆ιατροφή και ευζωία των καταναλωτών

FAIR-CT95-0046 ΕΚ Quality policy and consumer behaviour

FAIR-CT95-0158 ΕΚ Improving the quality and nutritional value of processed foods
by optimal use of food anti-oxidants

FAIR-CT95-0269 ΕΚ Future impacts of biotechnology on agriculture, food
production and food processing – a Delphi survey

FAIR-CT95-0302 ΕΚ Mealiness in fruits – Consumer perception and means for
detection

FAIR-CT95-0433 ΕΚ Molecular mechanisms of colonisation resistance against
Clostridium difficileandClostridium perfringens

FAIR-CT95-0574 ΕΚ Understanding and improving the selection and acceptance of
food for health promotion

FAIR-CT95-0594 ΕΚ Nutritional and health impact of trans-polyunsaturated fatty
acids in European populations

FAIR-CT95-0653 ΕΚ Understanding the biological effects of dietary complex
phenols and tannins and their implications for the consumer's
health and well-being

FAIR-CT95-0809 ΕΚ The impact of dietary fat reduction and a concomitant change
in the ratio of simple to complex carbohydrate (CHO) on body
weight, body composition and metabolic variables of
overweight-to-obese subjects

FAIR-CT95-0813 ΕΚ Effect of copper in the food chain on human health

FAIR-CT95-0894 ΕΚ Phenolic phytoprotectants (PPP) – Role in preventing
initiation, promotion and progression of cancer

FAIR-CT96-1667 ΕΚ Consumer attitudes and decision-making with regard to
genetically engineered food products

FAIR-CT96-1848 ΕΚ Bioethical aspects of biotechnology in the Agrofood sector

FAIR-CT97-3011 ΕΚ Study of the regulation by nutrients of the expression of genes
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involved in obesity in human and animal species

FAIR-CT97-3014 Ε∆ Disseminating the results of EU food research programmes to
European food SMEs via a 18 country dynamic network
systems (the FAIR-INNOVATION dissemination project)

FAIR-CT97-3029 ΕΚ Effects of food-borne glucosinolates on human health

FAIR-CT97-3035 Ε∆ Development and application of molecular approaches for
assessing the human gut flora in diet and health

FAIR-CT97-3096 ΕΚ Compatibility of the household and individual nutrition
surveys in Europe and disparities in food habits

FAIR-CT97-3100 ΕΚ Model systems in vitro and in vivo for predicting the
bioavailability of lipid soluble components of food

FAIR-CT97-3181 ΕΚ New methodologies for studying diet and gut maturation in
early life

FAIR-CT97-3224 ΕΚ Adverse reactions to foods

FAIR-CT97-3261 ΕΚ Wine and cardiovascular disease

FAIR-CT98-3671 ΕΚ Nutritional properties of conjugated linoleic acid CLA – A
beneficial component of animal and milk fat

FAIR-CT98-4040 Ε∆ The optimisation of sweet taste quality

FAIR-CT98-4141 Ε∆ Dietary fat, body weight control and links between obesity
and cardiovascular disease

FAIR-CT98-4356 Ε∆ Food allergens of plant origin. The relationship between
allergenic potential and biological activity

FAIR-CT98-4419 Ε∆ Bioactive constituents in food plants information system for
risk assessment of food plants developed using genetic or
other advanced technologies

FAIR-CT98-4456 Ε∆ Dietary exposure to vegetal estrogens and related compounds
and effects on skeletal tissues and lipid metabolism

Τοµέας 3.2:Νέα και βελτιστοποιηµένα υλικά τροφίµων και θρεπτικά τρόφιµα

FAIR-CT95-0085 ΕΚ Nutritional studies on dried functional ingredients containing
n-3 polyunsaturated fatty acids

FAIR-CT95-0193 ΕΚ New technologies for improved nutritional and functional
value of pea protein

FAIR-CT95-0572 Ε∆ Functional food science in Europe

FAIR-CT96-1028 ΣΕ Demonstration of nutritional functionality of probiotic foods
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FAIR-CT97-3052 Ε∆ Nutrient enhancement of diet in Europe

FAIR-CT97-3077 ΕΚ Caseinophosphopeptides (CPPs) – Nutraceutical/functional
food ingredients for food and pharmaceutical applications

FAIR-CT97-3142 ΕΚ Novel food additives and bioactive components from milk for
innovative nutrient engineering
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Η ΚΟΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ)

Η ΚΓΠ στη Συνθήκη

Οι αρχές της κοινής γεωργικής αγοράς και της κοινής γεωργικής πολιτικής, της ΚΓΠ,
θεσπίστηκαν πριν από περισσότερα από 40 έτη, µε τη Συνθήκη της Ρώµης περί ιδρύσεως της

Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας. Στο άρθρο 39 της ανωτέρω Συνθήκης (νυν άρθρο 33
της Συνθήκης ΕΚ) καθορίζονται οι βασικοί στόχοι της πολιτικής αυτής ως εξής:

• αύξηση της παραγωγικότητας της γεωργίας µε την ανάπτυξη της τεχνικής προόδου, µε την

εξασφάλιση της ορθολογικής ανάπτυξης της γεωργικής παραγωγής και της άριστης

χρησιµοποίησης των συντελεστών παραγωγής, ιδίως του εργατικού δυναµικού,

• εξασφάλιση κατ’ αυτό τον τρόπο ενός δίκαιου βιοτικού επιπέδου στον γεωργικό

πληθυσµό,

• σταθεροποίηση των αγορών,

• εξασφάλιση του εφοδιασµού, και

• διασφάλιση λογικών τιµών κατά την προσφορά αγαθών στους καταναλωτές.

Πέραν των ανωτέρω στόχων, η Συνθήκη όρισε κάποια βασικά στοιχεία τα οποία έπρεπε να

περιέχει η ΚΓΠ: κοινή οργάνωση γεωργικών αγορών, κοινή πολιτική τιµών και δηµιουργία

ενός ή περισσότερων ταµείων για τη χρηµατοδότηση της κοινής πολιτικής.

Η εξέλιξη της ΚΓΠ

Μολονότι η διάσκεψη της Stresaτου 1958 τόνισε ιδιαίτερα τη σηµασία της διαρθρωτικής

βελτίωσης και της αγροτικής ανάπτυξης, κατά την πρώτη δεκαετία ισχύος της ΚΓΠ δόθηκε

σαφώς ιδιαίτερη έµφαση στην υλοποίηση µίας πολιτικής για την κοινή αγορά και µίας

πολιτικής τιµών. Ακόµη και σήµερα, κρινόµενη υπό όρους δηµόσιων δαπανών για τη

γεωργία, η πολιτική στήριξης της αγοράς, µολονότι µετατοπίζεται ολοένα και περισσότερο

προς την κατεύθυνση των άµεσων πληρωµών στον παραγωγό, φέρει ιδιαίτερο – και κατά

ορισµένους δυσανάλογα µεγάλο – βάρος σε σχέση µε τη διαρθρωτική πολιτική και την

πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη. Σε µία προσπάθεια καλύτερης εξισορρόπησης των

άµεσων πληρωµών και των µέτρων στήριξης της αγοράς (πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ) αφενός,
και της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης (δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ) αφετέρου, η Επιτροπή

εισήγαγε στο πρόγραµµα µεταρρύθµισης της Ατζέντας 2000την ιδέα της διαφοροποίησης. Η
αρχή της διαφοροποίησης, µε στόχο τη µεταφορά πόρων από τον πρώτο στο δεύτερο πυλώνα,
αναπτύχθηκε περαιτέρω στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την ενδιάµεση

επανεξέταση της ΚΓΠ.

Πολιτική για την αγορά και πολιτική τιµών

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990, η πολιτική για την αγορά της ΚΓΠ βασιζόταν

αποκλειστικά σχεδόν σε συστήµατα στήριξης των τιµών, συνδυαζόµενα, σε σπάνιες

περιπτώσεις (κυρίως για τη ζάχαρη και το γάλα), µε αυστηρούς ποσοτικούς περιορισµούς
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στην παραγωγή. Η στήριξη των τιµών επιτυγχανόταν συνδυάζοντας τη σηµαντική

επιβάρυνση των εισαγωγών (µε την επιβολή µεταβλητών φόρων και δασµών), µε τη στήριξη

των εξαγωγών και τις αγορές παρέµβασης σε εγγυηµένες τιµές στην εσωτερική αγορά.

Στο εσωτερικό, η διατήρηση υψηλών αποθεµάτων παρέµβασης δηµιούργησε αρνητική εικόνα

για την ΚΓΠ. Στο εξωτερικό, ως αποτέλεσµα του Γύρου διαπραγµατεύσεων της

Ουρουγουάης, ασκήθηκε ισχυρή πίεση για τη σταδιακή απελευθέρωση του διεθνούς

εµπορίου γεωργικών προϊόντων και, ιδίως, για τη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά, τη
µείωση των εξαγωγικών επιδοτήσεων και τη µείωση των εσωτερικών ενισχύσεων που

στρεβλώνουν το εµπόριο.

Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν το 1992σε ευρεία αναθεώρηση της ΚΓΠ. Σε ορισµένους τοµείς

επιβλήθηκε µερική αλλά σηµαντική µετατόπιση από το σύστηµα της στήριξης των τιµών στο

σύστηµα των άµεσων πληρωµών. Με τις αποφάσεις που λήφθηκαν στο πλαίσιο του

Προγράµµατος ∆ράσης 2000,οι οποίες βρίσκονται επί του παρόντος σε στάδιο υλοποίησης,
έγινε ένα νέο σηµαντικό βήµα προς την κατεύθυνση της αναθεώρησης της ΚΓΠ.

Με την ανακοίνωσή της του Ιουλίου 1997 σχετικά µε το Πρόγραµµα ∆ράσης 2000, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε ορισµένους στόχους, βάσει των οποίων πρέπει να διαµορφωθεί

µελλοντικά η ΚΓΠ: βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τοµέα, διασφάλιση

υψηλού επιπέδου ασφάλειας και ποιότητας των τροφίµων, εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου

διαβίωσης για τους γεωργούς και σταθεροποίηση του γεωργικού εισοδήµατος, ενσωµάτωση
της συνιστώσας της προστασίας του περιβάλλοντος και των περιβαλλοντικών στόχων στο

πλαίσιο της ΚΓΠ, προώθηση της δηµιουργίας συµπληρωµατικών πηγών απασχόλησης και

εισοδήµατος στις αγροτικές περιοχές και συµβολή στην οικονοµική και κοινωνική συνοχή

στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε πολλούς τοµείς παρατηρείται µεγάλη διαφορά µεταξύ των στόχων που καθορίζονται στην

Ατζέντα 2000για την ΚΓΠ και της ικανότητας της τελευταίας να επιτύχει τα αποτελέσµατα

που αναµένει η κοινωνία. Η διαφορά αυτή είχε ως αποτέλεσµα να υποβληθούν προτάσεις για

περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας της ΕΕ, για θέσπιση ενός

συστήµατος πληρωµών αποσυνδεδεµένων από την παραγωγή, ανά γεωργική εκµετάλλευση,
το οποίο θα βασίζεται σε στοιχεία του παρελθόντος και θα συνδέεται µε την ταυτόχρονη

συµµόρφωση µε τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος, ασφάλειας των τροφίµων,
υγείας και καλής µεταχείρισης ζώων και φυτών, καθώς και για αύξηση των ενισχύσεων για

µέτρα αγροτικής ανάπτυξης και γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα.

∆ιαρθρωτική πολιτική και αγροτική ανάπτυξη

Το Πρόγραµµα ∆ράσης 2000καθιστά την αγροτική ανάπτυξη τον δεύτερο πυλώνα της ΚΓΠ.
Χαρακτηρίζει την αγροτική ανάπτυξη ως µία ιδιαίτερη σηµαντική – εάν όχι τη

σηµαντικότερη – πρόκληση για το µέλλον και προτείνει τρεις βασικούς στόχους για µία

πολιτική αγροτικής ανάπτυξης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. ∆ιευκολύνει την

διαρθρωτική αναπροσαρµογή του γεωργικού τοµέα, ευνοεί την ενσωµάτωση συνιστωσών

προστασίας του περιβάλλοντος στις γεωργικές δραστηριότητες και προωθεί την

διαφοροποίηση δραστηριοτήτων εντός και εκτός γεωργικής εκµετάλλευσης. Συγκεντρώνει

όλα τα ισχύοντα σχετικά µέτρα σε ένα πλαίσιο πολιτικής και τα καθιστά προσιτά –
τουλάχιστον κατ’ αρχήν – σε όλες τις αγροτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όσον αφορά την αναβάθµιση της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίµων, ο νέος

κανονισµός για την αγροτική ανάπτυξη περιέχει συγκεκριµένες αναφορές για την ενίσχυση:
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• των επενδύσεων για τη διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων και την

αναβάθµιση της ποιότητας,

• της βοήθειας για επενδύσεις για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης προς νέα ελάχιστα

πρότυπα που αφορούν το περιβάλλον, την υγεία, τις συνθήκες υγιεινής και την προστασία

των ζώων,

• της αναβάθµισης και της παρακολούθησης της ποιότητας στους τοµείς της µεταποίησης

και της εµπορικής προώθησης τροφίµων,

• της µετάβασης σε µεθόδους βιολογικής παραγωγής,

• της διαρθρωτικής αναπροσαρµογής και της ανάπτυξης αγροτικών περιοχών για την

προώθηση στην αγορά ποιοτικών προϊόντων.

Πολιτικές για την ποιότητα

Οι πολιτικές για την ποιότητα καθορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91,όπως
τροποποιήθηκε από τους κανονισµούς αριθ. 1804/99, 2081/92, 2082/92, 1493/99και
1576/88.

Από τη δεκαετία του 1980και έπειτα, η ΚΓΠ άλλαξε κατεύθυνση, µεταθέτοντας το κέντρο

βάρους της από την παραχθείσα ποσότητα, κριτήριο που υπερίσχυε κατά τις δεκαετίες του

1960και 1970,στην κατεύθυνση µίας πολιτικής µε επίκεντρο την ποιότητα.

Η εν λόγω εξέλιξη αντικατοπτρίζει, στην πραγµατικότητα, τη µεταβολή που παρατηρείται

στη συµπεριφορά των καταναλωτών έναντι των τροφίµων, µεταβολή που εκδηλώνεται µε την

αυξανόµενη απαίτηση για συγκεκριµένα και αναγνωρίσιµα προϊόντα.

Προκειµένου, ωστόσο, να ενισχυθεί αυτή η πολιτική ποιότητας, πρέπει να δοθεί έµφαση και

στις ουσιαστικές διατάξεις της οδηγίας 2000/13για την επισήµανση, που στοχεύουν, επίσης,
στη διαφάνεια.

Ειδικότερα, παράλληλα µε τους κανονισµούς για την τυποποίηση της έννοιας ορισµένων

προϊόντων (συνολικά οκτώ και, συγκεκριµένα, της σοκολάτας, του µελιού, της µαρµελάδας,
των χυµών φρούτων, του συµπυκνωµένου γάλακτος, των εκχυλισµάτων καφέ και του

µεταλλικού νερού), η Κοινότητα θέσπισε κανονισµούς µε στόχο την εναρµόνιση των εννοιών

που αναπτύχθηκαν σε διάφορα κράτη µέλη, οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις

χρησιµοποιούνται για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Οι εν λόγω έννοιες είναι οι εξής:

1. Βιολογικός τρόπος παραγωγής γεωργικών προϊόντων (κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ.
2092/91)79

Το 1991,το Συµβούλιο ενέκρινε τον κανονισµό σχετικά µε το βιολογικό τρόπο παραγωγής

γεωργικών προϊόντων, ο οποίος, στη συνέχεια, υπέστη διάφορες τροποποιήσεις. Ο εν λόγω

κανονισµός καλύπτει, κατά βάση, τις ακόλουθες τέσσερις πτυχές:

79 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91του Συµβουλίου της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού τρόπου
παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη
διατροφής. ΕΕ L 198 της 22.07.1991.
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• πρότυπα παραγωγής για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων σε επίπεδο γεωργικής

εκµετάλλευσης και για την παρασκευή τροφίµων. Οι εν λόγω κανόνες επικεντρώνονται,
όσον αφορά τη φυτική παραγωγή, στον περιορισµό της χρήσης χηµικών παρασιτοκτόνων

και λιπασµάτων, και, όσον αφορά τη ζωική παραγωγή, στην επιβολή περιορισµών στις

ζωοτροφές και τα χρησιµοποιούµενα φαρµακευτικά προϊόντα, καθώς και σε συγκεκριµένα

ζητήµατα που σχετίζονται µε την προστασία των ζώων. Η χρήση γενετικά

τροποποιηµένων οργανισµών (ΓΤΟ) και η επεξεργασία των προϊόντων µε ιοντίζουσα

ακτινοβολία απαγορεύονται⋅

• απαιτήσεις επισήµανσης των βιολογικών γεωργικών προϊόντων και τροφίµων⋅

• συγκεκριµένο καθεστώς ελέγχων, υποχρεωτικό για όλα τα γεωργικά προϊόντα και

τρόφιµα, τα οποία προωθούνται στην αγορά µε ένδειξη που παραπέµπει στη βιολογική

µέθοδο παραγωγής τους⋅

• καθεστώς ισοδυναµίας των εισαγωγών από τρίτες χώρες.

Χάρη στα κίνητρα του ανωτέρω κανονισµού και των γεωργοπεριβαλλοντικών µέτρων, η

συνολική επιφάνεια των βιολογικών καλλιεργειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε

σηµαντικά και ανέρχεται σήµερα σε τρία εκατοµµύρια εκτάρια.

Προκειµένου να ενισχύσει την παραγωγή, τη µεταποίηση, το εµπόριο και την κατανάλωση

βιολογικών προϊόντων στην Ευρώπη, η Επιτροπή δροµολόγησε πρόσφατα την εκπόνηση

σχεδίου δράσης για τη βιολογική γεωργία. Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης, θα µελετηθεί η

παρούσα κατάσταση της βιολογικής γεωργίας από πολλές διαφορετικές απόψεις,
συµπεριλαµβανοµένων των ζητηµάτων που σχετίζονται µε την επίδραση της βιολογικής

γεωργίας επί του περιβάλλοντος, την ποιότητα των βιολογικών προϊόντων, τα πρότυπα

παραγωγής, την εµπιστοσύνη των καταναλωτών, τα εµπορικά ζητήµατα, την έρευνα και τις

επιπτώσεις της ΚΓΠ, και θα υποβληθούν θεµελιωµένες προτάσεις για µελλοντική δράση.

2. Προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονοµασιών προέλευσης (κανονισµός
(ΕΟΚ) αριθ. 2081/92)80, και των ειδικών παραδοσιακών προϊόντων (βεβαιώσεις
ιδιοτυπίας) (κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2082/92)81

Οι κανονισµοί (ΕΟΚ) του Συµβουλίου αριθ. 2081/92και 2082/92εγκρίθηκαν προκειµένου

να καθιερωθούν συστήµατα προώθησης συγκεκριµένων τροφίµων και να προστατευθούν

νοµικά οι ονοµασίες πωλήσεώς τους. Ο ειδικός χαρακτήρας των εν λόγω προϊόντων µπορεί

να εξαρτάται είτε από την γεωγραφική προέλευσή τους (προστατευόµενη ονοµασία

προέλευσης και προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη) είτε από την παραδοσιακή µέθοδο

παραγωγής τους (ειδικό παραδοσιακό προϊόν εγγυηµένο).

Τα προϊόντα των οποίων η ονοµασία παραπέµπει στην γεωγραφική προέλευσή τους

(προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης και προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη)
ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των καταναλωτών για δύο λόγους. Πρώτον, διότι συχνά

παρουσιάζουν εξαιρετικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και, δεύτερον, διότι οι τοπικές

µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή τους δηµιουργούν µία σχέση εµπιστοσύνης

80 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συµβουλίου της 14ης Ιουλίου 1992 για την προστασία των
γεωγραφικών ενδείξεων και των ονοµασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίµων. ΕΕ
L 208 της 24.07.1992.

81 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2082/92του Συµβουλίου της 14ης Ιουλίου 1992για τις βεβαιώσεις ιδιοτυπίας των
γεωργικών προϊόντων και των τροφίµων. ΕΕ L 208 της, 24.07.1992.
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µεταξύ του προϊόντος, του τόπου προέλευσής του και των ατόµων που κατοικούν στον εν

λόγω τόπο και παράγουν το προϊόν.

Τα προϊόντα των οποίων η ονοµασία παραπέµπει σε παραδοσιακές µεθόδους (ειδικό
παραδοσιακό προϊόν εγγυηµένο) επίσης ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των καταναλωτών,
και, επιπλέον, αποτελούν τµήµα της ευρωπαϊκής γαστρονοµικής κληρονοµιάς, η οποία αξίζει

προστασίας. Όλα τα προαναφερόµενα προϊόντα προστατεύονται σε κοινοτικό και διεθνές

επίπεδο από διµερείς και πολυµερείς συµφωνίες (TRIPs).

Καθώς οι εν λόγω κανονισµοί αποτελούν τµήµα µίας πολιτικής µε επίκεντρο τον

καταναλωτή, η ενηµέρωση του τελευταίου σχετικά µε την προέλευση, τη φύση και τις

µεθόδους παραγωγής ή επεξεργασίας των προϊόντων έχει µεγάλη σηµασία. Για το λόγο αυτό,
το 1994δηµιουργήθηκε ένα κοινοτικό σήµα για προϊόντα που παράγονται µε παραδοσιακές

µεθόδους, το 1998 για προϊόντα προστατευόµενης ονοµασίας προέλευσης και γεωγραφικής

ένδειξης και το 1999για βιολογικά προϊόντα

3. Επισήµανση των οίνων (κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1493/99)82
και των αλκοολούχων

ποτών (κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89)83.

Ειδικό κεφάλαιο του κανονισµού 1493/99εγκρίθηκε προκειµένου να θεσπιστεί ένα σύστηµα

προσδιορισµού της έννοιας και προστασίας των ποιοτικών οίνων που παράγονται σε

συγκεκριµένες περιοχές. Τα προϊόντα που εµπίπτουν στην έννοια αυτή έχουν συγκεκριµένη

γεωγραφική προέλευση. Τόσο ο ανωτέρω κανονισµός όσο και ο κανονισµός 1576/89
ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των καταναλωτών σχετικά µε την χαρακτηριστική

ποιότητα των προϊόντων που συνδέεται µε τις παραδοσιακές µεθόδους παραγωγής τους, τα
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους και τους ειδικούς ελέγχους που διεξάγονται στον τόπο

προέλευσής τους.

82 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1493/1999του Συµβουλίου της 17ης Μαΐου 1999 για την κοινή οργάνωση της
αµπελοοινικής αγοράς. ΕΕ L 179 της 14.07.1999.

83 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1989 για τη θέσπιση των γενικών
κανόνων σχετικά µε τον ορισµό, το χαρακτηρισµό και την παρουσίαση των αλκοολούχων ποτών, ΕΕ L 160
της 12.6.89.
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Κοινή οργάνωση αγοράς (ΚΟΑ) προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Η κοινή οργάνωση αγοράς προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας δηµιουργήθηκε από την

Κοινότητα πριν από µία τριακονταετία. Στόχος ήταν η δηµιουργία εντός της Κοινότητας µίας

κοινής αγοράς για τα προϊόντα αλιείας, στο πλαίσιο της οποίας θα προσαρµοζόταν η

παραγωγή στη ζήτηση των ανωτέρω προϊόντων, προς όφελος τόσο των παραγωγών όσο και

των καταναλωτών. Έτσι, τέθηκαν κοινοί κανόνες για την αγορά των προϊόντων αλιείας.
Σηµαντικό, από απόψεως διατροφής, στοιχείο της οργάνωσης της αγοράς αποτελεί η θέσπιση

κοινών προτύπων εµπορικής προώθησης των νωπών προϊόντων, όσον αφορά την ποιότητα,
την κατάταξη, τη συσκευασία και την επισήµανση τόσο των κοινοτικών όσο και των

εισαγόµενων αλιευτικών προϊόντων.

Τα κοινά πρότυπα εµπορικής προώθησης λαµβάνουν τη µορφή βαθµολογικής κατάταξης µε

βάση τη φρεσκότητα και το µέγεθος των προϊόντων. Αυτό εξυπηρετεί δύο σκοπούς:

• τον καθορισµό εναρµονισµένων εµπορικών χαρακτηριστικών των προϊόντων για

ολόκληρη την Κοινότητα και την κοινή τιµολόγηση κάθε κλάσης προϊόντων, και

• την αναβάθµιση της ποιότητας ώστε να διευκολύνεται η εµπορική προώθηση των

προϊόντων.

• Τα ανωτέρω πρότυπα εφαρµόζονται στο µεγαλύτερο µέρος των κοινοτικά παραγόµενων

και των εισαγόµενων προϊόντων. Ισχύουν για περίπου 40 είδη ιχθύων, τα οποία

αντιπροσωπεύουν το µεγαλύτερο µέρος των ειδών που πωλούνται για ανθρώπινη

κατανάλωση στην κοινοτική αγορά. Τα κοινά πρότυπα εµπορικής προώθησης

αναθεωρήθηκαν µε τον κανονισµό αριθ. 2406/9684
του Συµβουλίου, ο οποίος, µεταξύ

άλλων:

• εισήγαγε νέες κατηγορίες φρεσκότητας επί τη βάση αυστηρότερων οργανοληπτικών

κριτηρίων,

• επέβαλε τον αποκλεισµό κάθε οικονοµικής αντιστάθµισης για την λεγόµενη Β’ ποιότητα

(χαµηλή ποιότητα) ιχθύων, και

• αναθεώρησε την κατάταξη των προϊόντων βάσει µεγέθους, προκειµένου να την

προσαρµόσει στις µεταβαλλόµενες εµπορικές πρακτικές.

Η οργάνωση κοινής αγοράς έχει πλέον ενηµερωθεί και αναθεωρηθεί, βάσει του κανονισµού

αριθ. 104/200085
του Συµβουλίου, και τα περισσότερα από τα νέα µέτρα τέθηκαν σε ισχύ την

1η Ιανουαρίου 2001.Αυτά στοχεύουν σε µία πιο ολοκληρωµένη οργάνωση της αγοράς, στο
πλαίσιο της οποίας θα λαµβάνονται επίσης υπόψη οι ανάγκες των καταναλωτών και των

µεταποιητών. Οι κανόνες οργάνωσης των παραγωγών τροποποιήθηκαν προκειµένου να

επιτευχθεί καλύτερος σχεδιασµός και προγραµµατισµός της εµπορικής προώθησης των

προϊόντων και να παρασχεθεί η δυνατότητα στις οργανώσεις των παραγωγών να βελτιώσουν

τις αποφάσεις τους σχετικά µε την κάλυψη της ζήτησης της αγοράς.

84 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2406/96 του Συµβουλίου της 26ης Νοεµβρίου 1996 περί καθορισµού κοινών
προδιαγραφών εµπορίας ορισµένων αλιευτικών προϊόντων. ΕΕ L 334 της 23.12.1996.

85 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 104/2000του Συµβουλίου, της 17ης ∆εκεµβρίου 1999,για την κοινή οργάνωση
των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. ΕΕ L 017 της 21.1.2000.
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Με στόχο την πληρέστερη πληροφόρηση των καταναλωτών, το άρθρο 4 του κανονισµού

104/2000επιβάλλει την αναλυτικότερη επισήµανση των ιχθύων που πωλούνται λιανικά, ώστε
να περιλαµβάνονται πληροφορίες σχετικά µε την εµπορική ονοµασία των πωλούµενων ειδών,
τον τρόπο παραγωγής τους (εάν αλιεύθηκαν στη θάλασσα ή σε λίµνες και ποτάµια ή εάν

αποτελούν προϊόν υδατοκαλλιέργειας) και τον τόπο αλίευσής τους. Αναλυτικοί κανόνες για

την ενηµέρωση των καταναλωτών σχετικά µε τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

θεσπίστηκαν µε τον κανονισµό αριθ. 2065/200186
της Επιτροπής και τέθηκαν σε ισχύ την 1η

Ιανουαρίου 2002.

86 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2065/2001 της Επιτροπής, της 22ας Οκτωβρίου 2001, για καθορισµό των
λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συµβουλίου, όσον αφορά την
ενηµέρωση του καταναλωτή στον τοµέα των προϊόντων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. ΕΕ L
278/6της 23.10.2001.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 14ΗΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΓΙΑ ΤΗΝ

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(1) ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδίδουν µεγάλη σηµασία στην υγεία, και ότι τη
θεωρούν θεµελιώδες στοιχείο µιας υψηλής ποιότητας ζωής,

(2) ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ το ψήφισµα της 3ης ∆εκεµβρίου 199087 σχετικά µε κοινοτική δράση στον τοµέα της
διατροφής και της υγείας, του οποίου οι στόχοι εξακολουθούν, εν γένει, να ισχύουν, καθώς και τα
συµπεράσµατα της 15ης Μαΐου 199288,

(3) ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ εκ νέου τη σηµασία της διατροφής, ως ενός από τους µείζονες παράγοντες της
ανθρώπινης υγείας, και διαπιστώνει ότι η κατάσταση της υγείας του πληθυσµού µπορεί, συνεπώς, να
προστατευθεί και να βελτιωθεί µε µέτρα σχετικά µε τη διατροφή,

(4) ∆ΗΛΩΝΕΙ ότι οι επιστηµονικές εργασίες κατέδειξαν ότι η ακατάλληλη διατροφή, σε συνδυασµό µε
ανεπαρκή φυσική άσκηση, συνιστά έναν από τους κυριότερους παράγοντες αποφεύξιµου κινδύνου για την
εµφάνιση των καρδιοαγγειακών νόσων - που αποτελούν µια από τις κυριότερες αιτίες θανάτου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση· ότι έχει επίσης καταδειχθεί πως η µη ισορροπηµένη διατροφή ευνοεί την εµφάνιση άλλων σοβαρών
παθήσεων όπως ορισµένων τύπων καρκίνου, οστεοπόρωσης, µη κληρονοµικού διαβήτη και ορισµένων
παθολογικών µορφών που συνδέονται µε συγκεκριµένες ελλείψεις θρεπτικών συστατικών,

(5) ΑΝΗΣΥΧΕΙ για τις συνέπειες της αύξησης της παχυσαρκίας και των υπέρβαρων ανθρώπων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως µεταξύ των παιδιών και των εφήβων,

(6) ∆ΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ ότι, παρά τη σηµαντική πρόοδο στη διατροφή των πληθυσµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
όλος ο πληθυσµός παραµένει εκτεθειµένος σε προβλήµατα υγείας που συνδέονται µε τη διατροφή, και ότι
ορισµένες οµάδες, όπως τα παιδιά, οι έφηβοι, οι ηλικιωµένοι και οι άποροι, είναι πιο εκτεθειµένες στις
συνέπειες µιας ακατάλληλης διατροφής,

(7) ΤΟΝΙΖΕΙ ότι η κακή διατροφή συνεπάγεται την αύξηση των κοινωνικών και υγειονοµικών δαπανών για τα
κράτη µέλη,

(8) ∆ΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ ότι η γνώση της κατάστασης διατροφής, της κατανάλωσης τροφίµων και των διατροφικών
συνηθειών είναι άνιση, τόσο µεταξύ όσο και εντός των κρατών µελών,

(9) ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ την εξέλιξη των διαφόρων συστηµάτων και συνηθειών διατροφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
ιδίως µε την αύξουσα σηµασία που αποδίδεται στην οµαδική εστίαση και την κατανάλωση
προπαρασκευασµένων τροφίµων,

(10) ∆ΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ ότι, παρά την πρόοδο που σηµειώνεται στον τοµέα της διατροφικής ενηµέρωσης και της
χρήσης ετικετών µε διατροφικές πληροφορίες, δεν εξασφαλίζεται ακόµη επαρκώς η αξιόπιστη, συνεπής και
προσιτή ενηµέρωση σχετικά µε τα θρεπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων και τη διατροφική ποιότητα των
διαφόρων τύπων δίαιτας,

(11) ΘΕΩΡΕΙ ότι η ποικιλία των διατροφικών συνηθειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνιστά πλούτο που πρέπει
να γίνεται σεβαστός, και ότι ο παράγοντας αυτός πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά τη εκπόνηση και την
εφαρµογή πολιτικών που αφορούν την υγιεινή διατροφή, πολιτικές, οι οποίες πρέπει, κατά συνέπεια, να
καθορίζονται, κατ' αρχάς, σε εθνικό επίπεδο,

(12)ΤΟΝΙΖΕΙ, ωστόσο, ότι πολλές κοινοτικές πολιτικές, ιδίως στους τοµείς της δηµόσιας υγείας, της γεωργίας,
της αλιείας, της έρευνας, των µεταφορών, της προστασίας των καταναλωτών και της εσωτερικής αγοράς έχουν
τέτοιες επιπτώσεις ώστε οι εθνικές πολιτικές να µην µπορούν να είναι πλήρως αποτελεσµατικές παρά µόνον

87 ΕΕ C 329της 31.12.1990,σ. 1
88 ΕΕ C 148της 12.6.1992,σ. 2
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εάν, κατά τον καθορισµό και την υλοποίηση των εν λόγω κοινοτικών πολιτικών, συνεκτιµώνται οι πτυχές που
σχετίζονται µε την υγιεινή διατροφή,

(13) ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ότι οι δράσεις που επιτρέπουν να βελτιωθεί η διαθεσιµότητα υγιών τροφίµων και η
πρόσβαση σε αυτά, καθώς και η ενηµέρωση σχετικά µε την υγιεινή διατροφή, αποτελούν σηµαντικές
συνιστώσες της πολιτικής στον τοµέα της διατροφής,

(14) ΘΕΩΡΕΙ ότι οι δράσεις στον τοµέα της υγιεινής διατροφής πρέπει να κατέχουν κατάλληλη θέση στο
µελλοντικό κοινοτικό πρόγραµµα δράσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας,

(15)ΘΕΩΡΕΙ ότι, για να είναι αποτελεσµατική, η πολιτική στον τοµέα της υγείας και της διατροφής θα πρέπει
να στηρίζεται, µεταξύ άλλων, σε ανταλλαγές εµπειριών και πληροφοριών, καθώς και στη συνεργασία και την
κατάρτιση όλων των ενδιαφερόµενων φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των επαγγελµατιών της υγιεινής
διατροφής, των επιχειρήσεων του εν λόγω τοµέα, των καταναλωτών και των µη κυβερνητικών οργανώσεων,

(16)ΚΑΛΕΙ τα κράτη µέλη, στο πλαίσιο των εθνικών τους πολιτικών στον τοµέα της υγιεινής διατροφής:

(i) να αναπτύξουν την ικανότητα του πληθυσµού, ήδη από την παιδική ηλικία και σε όλες τις ηλικίες, να
πραγµατοποιεί συνειδητές επιλογές κατανάλωσης, µέσω της προαγωγής διατροφικών στάσεων και συνηθειών
που ευνοούν την υγεία, καθώς και µέσω της σχετικής πληροφόρησης,

(ii) να εξασφαλίσουν τη συµµετοχή όλων των ενδιαφερόµενων φορέων στον προβληµατισµό για την υγιεινή
διατροφή καθώς και στην προαγωγή της,

(iii) να εξακολουθήσουν να αναπτύσσουν την εκπόνηση, τη διάδοση και την εφαρµογή συστάσεων για την
υγιεινή διατροφή µε βάση αξιόπιστες επιστηµονικές γνώσεις,

(iv) να βελτιώσουν τις σχετικές µε τη διατροφή γνώσεις των επαγγελµατιών της υγείας και των επαγγελµάτων
που έχουν σχέση µε τον επισιτισµό και τη διατροφή,

(v) να συµµετέχουν ενεργά στα δίκτυα συλλογής δεδοµένων για τη διατροφή και τη σωµατική άσκηση εντός της
Κοινότητας,

(vi) να ενθαρρύνουν τη συµµετοχή των εθνικών εµπειρογνωµόνων στις κοινοτικές δραστηριότητες, και ιδίως
στην παραγωγή επιστηµονικών γνώσεων,

(17) ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ότι η Επιτροπή, στο πλαίσιο της Λευκής Βίβλου για την ασφάλεια των τροφίµων, µελετά,
µεταξύ άλλων, την εκπόνηση µιας συνολικής και συνεκτικής διατροφικής πολιτικής, καθώς και την υποβολή
σχεδίου δράσης για τη διατροφή και συστάσεων για διαιτητικές κατευθυντήριες γραµµές,

(18) ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να µελετήσει τρόπους ενθάρρυνσης µιας καλύτερης διατροφής στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και, ενδεχοµένως, να υποβάλει κατάλληλες προτάσεις για το σκοπό αυτό, ιδίως προκειµένου:

(i) να προβλεφθεί η συνεκτίµηση της υγιεινής διατροφής κατά τον καθορισµό και την εφαρµογή όλων των
σχετικών κοινοτικών πολιτικών και η εκπόνηση εργαλείων για την αξιολόγηση των επιπτώσεων που έχουν
άλλες κοινοτικές πολιτικές στην υγιεινή διατροφή,

(ii) να συνεχιστεί η ανάπτυξη εργαλείων για την παρακολούθηση της υγιεινής διατροφής και των συνιστωσών
της, µε βάση τα υφιστάµενα εργαλεία που χρησιµοποιούν τα κράτη µέλη, προκειµένου να συγκεντρωθούν
συγκρίσιµα δεδοµένα, και να υπάρξει µέριµνα για την τακτική αξιολόγηση των δεδοµένων αυτών, µε
συµπλήρωση της δράσης των κρατών µελών,

(iii) να στηριχθεί και να ενθαρρυνθεί η τακτική ανταλλαγή εµπειριών στον τοµέα της υγείας και της διατροφής,

(iv) να διευκολυνθεί η ανάπτυξη επιστηµονικών γνώσεων όσον αφορά την υγιεινή διατροφή από
εµπειρογνώµονες του τοµέα αυτού, ιδίως µε στόχο την υποστήριξη της εκπόνησης και της προσαρµογής στα νέα
δεδοµένα των εθνικών ή τοπικών συστάσεων περί διατροφής και την ενηµέρωση των καταναλωτών,

(v) να στηριχθεί η έρευνα στις σχέσεις µεταξύ υγείας και διατροφής, τις παθήσεις που οφείλονται στη διατροφή,
την κατανόηση των συµπεριφορών διατροφής και τις επιπτώσεις που έχουν για την υγεία και τη διατροφή οι
ασκούµενες πολιτικές,
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(vi) να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών για τις σπουδές και τα επαγγέλµατα που συνδέονται µε τη
διατροφή,

(vii) να αναπτυχθεί η χρήση των ετικετών µε διατροφικές πληροφορίες, µε παράλληλη προσαρµογή της στις
ανάγκες των καταναλωτών, καθώς και άλλων µέσων ενηµέρωσης σε θέµατα διατροφής,

(viii) να µελετηθεί η δυνατότητα πραγµατοποίησης σχεδίων για την προαγωγή υγιεινών τρόπων διαίτης, που
µπορεί να καλύπτουν ποικίλα θέµατα όπως είναι η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών ή ο µητρικός
θηλασµός,

(ix) να εξετασθούν οι δυνατότητες χρήσης των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας για τη βελτίωση της
ενηµέρωσης των φορέων του τοµέα, αλλά και του πληθυσµού,

(x) να προβλεφθεί η παρακολούθηση των δράσεων σχετικά µε τη διατροφή.

(19). ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να συνεχίσει να συνεργάζεται µε τους αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς, και ιδίως
τον ΠΟΥ, ώστε να εξασφαλιστεί αποτελεσµατικός συντονισµός των δραστηριοτήτων και να αποφεύγονται οι
επικαλύψεις.

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 20της 23.1.2001
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