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YLEISKATSAUS

Hyvän ravitsemuksen ansiosta voidaan vähentää monia Euroopassa nykyisin yleisesti esiintyviä
sairauksia, kuten sydän- ja verisuonitauteja, syöpää, diabetesta, lihavuutta ja osteoporoosia (ks. liite I).
1

Ruokavaliotottumukset ja nautitut ruokamäärät riippuvat yksilöllisistä valinnoista
(kulttuurivaikutukset ja ruokamieltymykset) sekä sosioekonomisista tekijöistä ja ympäristöstä (muun
muassa elintarvikkeiden edullisuus, saatavuus, laatu ja turvallisuus). Sosioekonomisia tekijöitä ja
ympäristöä muokataan politiikoilla, joista vastaavat jäsenvaltiot ja yhteisö.

EY:n perustamissopimuksen 152 artiklassa todetaan: "Kaikkien yhteisön politiikkojen ja toimintojen
määrittelyssä ja toteuttamisessa varmistetaan ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu." Koska
ravitsemus on ratkaisevaa terveyden kannalta, on tärkeää, että kaikilla yhteisön politiikkojen
ravitsemusta käsittelevillä osatekijöillä varmistetaan ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu.

Tätä seikkaa korostettiin komission vuonna 2000 antamassa elintarvikkeiden turvallisuutta koskevassa
valkoisessa kirjassa2, jossa ehdotettiin toimintasuunnitelmaan perustuvan "kattavan ja johdonmukaisen
ravitsemuspolitiikan kehittämistä" yhteisössä. Myöhemmin samana vuonna Euroopan unionin
puheenjohtajavaltio Ranska korosti ravitsemusta järjestämässään konferenssissa ja julkaisi
ravitsemusta käsittelevän raportin3. Tämän toiminnan perusteella neuvosto antoi päätöslauselman4

terveydestä ja ravitsemuksesta. Päätöslauselmassa kehotettiin komissiota toteuttamaan useita toimia
elintarvikkeiden, ruokavalion ja terveyden aloilla. Lisäksi vuonna 2000 Maailman terveysjärjestön
(WHO) Euroopan aluekomitea tuki yksimielisesti ruokaa ja ravitsemusta koskevaa
toimintasuunnitelmaa5.

Ravitsemusasiat kuuluvat sekä jäsenvaltioille että yhteisölle. Tämä komission yksiköiden raportti
käsittää alat, joilla yhteisöllä on selkeä toimivalta tai tehtävänkuva. Niitä ovat

• kaksi yhteisön toimintaohjelmasarjaa kansanterveyden alalla. Ensimmäinen
toimintaohjelmasarja kattoi vuodet 1993–2002. Siihen on sisältynyt kahdeksan ohjelmaa ja siitä
on rahoitettu ravitsemushankkeita kuten ravitsemusta ja terveellisiä elintapoja koskevaa Eurodiet-
hanketta (1998–2000), tulevaisuuteen suuntautuvaa eurooppalaista tutkimusta syövästä ja
ravitsemuksesta (EPIC), hanketta terveysvalistusta koskevan maisterinkoulutuksen kehittämisestä
ja useita liikunnan edistämishankkeita.

• kansanterveysalan uusi toimintaohjelma (vuodet 2003–2008). Toimintaohjelma hyväksyttiin
23. syyskuuta 2002, ja siinä on kolme osaa: terveyteen liittyvän tiedon lisääminen, reagoiminen
terveysuhkiin ja terveyteen vaikuttaviin tekijöihin puuttuminen.

• elintarvikkeiden turvallisuutta ja siihen liittyviä aihepiirejä koskeva lainsäädäntö.
Elintarvikkeiden turvallisuutta koskevassa valkoisessa kirjassamyönnetään, että kuluttajille
tiedottamisessa on parantamisen varaa. Kirjassa yksilöitiin useita toimia, joita olisi toteutettava
elintarvikemerkintöjen alalla, erityisesti ravitsemusta ja elintarvikkeiden terveysvaikutusta
koskevien väitteiden osalta. Toimia toteutetaan parhaillaan. Lisäksiyhteisön toimia
elintarvikkeiden turvallisuuden ja ravitsemuksen alalla täydentää Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetus6 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista,

1 Keskeiset käsitteet, kuten terveysvalistus, selitetään liitteessä II.
2 Valkoinen kirja elintarvikkeiden turvallisuudesta, KOM (1999) 719 lopullinen, 12. tammikuuta 2000.
3 Health and Human Nutrition: Elements for European Action, Société Française de Santé Publique, 2000.
4 Neuvoston päätöslauselma, annettu 14 päivänä joulukuuta 2000, terveydestä ja ravitsemuksesta

(EYVL C 20, 23. tammikuuta 2001).
5 Food and Nutrition Action Plan 2000–2005, WHO:n Euroopan aluetoimisto, Kööpenhamina 2000.
6 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002/EY, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002,

elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan
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Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen
liittyvistä menettelyistä. Elintarviketurvallisuusviranomaisesta (EFSA) on tarkoitus kehittää
ensisijainen yhteyspiste, josta annetaan tieteellisiä ja teknisiä neuvoja elintarvikkeiden
turvallisuuteen ja ravitsemukseen liittyvissä asioissa.

• yhteisön rahoittama elintarviketuotantoa, elintarvikkeiden turvallisuutta sekä terveyttä ja
ravitsemusta koskevatutkimus , joka on ollut osa tutkimuksen puiteohjelmia 15:n viime vuoden
aikana. Viidenteen puiteohjelmaan (1998–2002) sisältyi avaintoimintona "Ravinto, ravitsemus ja
terveys". Myös kuudennessa puiteohjelmassa (2002–2006) on yhtenä aihealueena
"Elintarvikkeiden laatu ja turvallisuus", ja ravitsemusnäkökohdat ovat mukana useissa ohjelman
toimissa.

• yhteinen maatalouspolitiikka, johon kuuluu useita toimia, joilla vaikutetaan yhteisössä saatavilla
olevien elintarvikkeiden tarjontaan. Nämä toimet kattavat tuotannon tukitoimet, joilla taataan
maataloustuotteiden riittävä ja kestävä tarjonta kohtuullisin hinnoin, markkinoiden
laatuvaatimukset sekä myynninedistämistoimet. Lisäksi on annettu luonnonmukaista maataloutta
ja maantieteellisiin alueisiin liittyvien alkuperänimitysten rekisteröintiä koskevaa lainsäädäntöä.
Yhteisessä kalastuspolitiikassa säädetään kalastuksesta ja vesiviljelystä. Yhteisen
kalastuspolitiikan haasteellisena tavoitteena on taata kestävä kalastus, ja sillä vaikutetaan myös
elintarvikkeita koskeviin vaatimuksiin ja elintarvikkeiden saatavuuteen.

• yritys- ja markkinapolitiikalla kannustetaan teollisuutta kehittämään markkinoita ja taataan
kaupan yhtenäinen valvonta. Kuluttajansuojatoimilla kehitetään elintarvikkeiden
markkinointimenetelmien yhtenäistä valvontaa, joka kattaa myös elintarvikkeiden ravitsemus- ja
terveysvaikutusta koskevat väitteet, mainonnan ja elintarvikkeiden merkinnät, myös
ravitsemusmerkinnät. Elintarvikealaa kannustetaan vastaamaan kuluttajien tarpeisiin ja odotuksiin
sekä muita heikommassa asemassa olevien väestöryhmien erityistarpeisiin ja noudattamaan
vastuullisia markkinointikäytäntöjä.

• terveydenhuolto-, ruokavalio- ja ravitsemusalan ammattilaistenammattipätevyyksien
vastavuoroinen tunnustaminen.

• audiovisuaalisen viestinnän politiikka, joka käsittää lapsille suunnatun mainonnan ja
tiedotusvälineiden aseman roolimallien luojina.

• työllisyys- ja sosiaalipolitiikka, joka kattaa komission osoittaman avun tiettyjen elintarvikkeiden
jakeluun yhteisön vähävaraisimmille. Lisäksi äitiyslomien ja parannettujen työpaikkakäytäntöjen
avulla pyritään kannustamaan äitejä rintaruokintaan.

• laajentumispolitiikka , jolla varmistetaan, että ehdokasmaat voivat hyväksyä yhteisön
asianmukaisen lainsäädännön, myös elintarvikkeiden laatua koskevan lainsäädännön, sekätuki- ja
kehityspolitiikka , jolla vahvistetaan elintarvikkeiden ja ravinnon toimitusvarmuutta
edunsaajamaissa ja myönnetään ruokaa hätäavun, "ruokaa työstä" -toimien tai muiden järjestelyjen
kautta.

• monenväliset toimet, joihin kuuluu yhteistyö Maailman terveysjärjestön WHO:n ja YK:n
elintarvike- ja maatalousjärjestön FAO:n kanssa sekä EU:n edustus FAO:n ja WHO:n Codex
Alimentarius -komission kokouksissa, joissa laaditaan kansainväliset vaatimukset elintarvikkeilla
käytävälle kaupalle.

• komission sisäiset toimintatavat. Eri yksiköiden toteuttaman politiikan johdonmukaisuuden
varmistamiseksi komissio on perustanut yksiköiden välisen terveysryhmän alaisuuteen

elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä
menettelyistä.



3

ravitsemusta käsittelevän tilapäisryhmän. Tilapäisryhmään kuuluu komission asianmukaisten
politiikan alojen edustajia, ja sen tehtävänä on asiaankuuluvan tiedon vaihtaminen, keskustelu
ravitsemuspolitiikan kehittämistoimista ja useilla politiikan aloilla toteutettavien yhteisten toimien
yksilöinti.
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1 RAVITSEMUS , TERVEYS JA VALINNAT

Talouskehitys, kuluttajien ostovoiman lisääntyminen, elintarviketuotannon kehittyminen ja
muutokset elintarvikkeiden markkinoinnissa ovat viime vuosikymmeninä muuttaneet
huomattavasti Euroopan unionin elintarviketilannetta. Yhteisössä on nykyään elintarvikkeita
runsaasti, minkä vuoksi alle sata vuotta sitten yleiset monien ravintoaineiden puutostilat ovat
hävinneet käytännössä kokonaan.

1.1 Uudet ruokavaliotottumukset ja taudit

Ravitsemukseen ja terveyteen liittyvät uudet haasteet ovat näin ollen luonteeltaan erilaisia
kuin haasteet, joita yhteisö kohtasi juuri perustamisensa jälkeen. Yhteisössä esiintyy nykyisin
paljon tarttumattomia tauteja kuten syöpää, sydän- ja verisuonitautia, diabetesta, tiettyjä
allergioita ja osteoporoosia. Tämä johtuu perimään, ympäristöön ja elintapoihin liittyvien
useiden tekijöiden (muun muassa tupakoinnin, ruokavalion ja liikunnanpuutteen)
yhteisvaikutuksesta. Liitteessä I on yhteenveto nykyisistä merkittävistä taudeista, joihin
ravitsemus vaikuttaa, ja jäsenvaltioiden kohtaamista ravitsemukseen liittyvistä haasteista.

Useat tutkimukset osoittavat, että ravitsemus on keskeisellä sijalla terveyden ylläpitämisessä
ja useiden merkittävien tautien ehkäisemisessä.7 8 Euroopan unionissa on arvioitu eri syistä
aiheutuvan väestön huonon terveyden, työkyvyttömyyden ja ennenaikaisten
kuolemantapausten laajuutta ja näiden ongelmien pääasiallisia aiheuttajia. Syitä on
monenlaisia, mutta ruokavalioon liittyvien tekijöiden katsotaan aiheuttavan lähes
10 prosenttia kaikista terveysongelmista. Näihin tekijöihin kuuluvat ylipaino (3,7 prosenttia),
vähäinen hedelmien ja vihannesten syönti (3,5 prosenttia) ja tyydyttyneen rasvan runsas
käyttö (1,1 prosenttia).9 Liikunnan puutteen (1,4 prosenttia) ohella nämä tekijät aiheuttavat
enemmän terveysongelmia kuin tupakanpoltto (9 prosenttia).

Koko väestön kattavia lähestymistapoja pidetään tehokkaampina ravitsemukseen liittyviin
riskitekijöihin puututtaessa kuin riskiryhmiin keskittymistä.10 Interventiotutkimukset
osoittavat, että koko väestön ravitsemuksen parantaminen johtaa merkittäviin tuloksiin.
Sydänsairauksista, syövistä tai muista taudeista johtuva kuolleisuus laski Suomessa nopeasti
ja pysyvästi 1970- ja 1980-luvuilla moniin tekijöihin perustuneen elintarvike- ja
ravitsemuspolitiikan ansiosta.11 Maailman terveysjärjestö tukee tällaista lähestymistapaa.12

1.2 Elintarvikkeiden turvallisuus ja ravitsemus

Elintarvikkeiden turvallisuuteen ja ravitsemukseen liittyvät huolenaiheet ovat yhteydessä
toisiinsa. Kun elintarviketuotantoa uhkaa saastuminen – esimerkiksi BSE-taudin leviämisriski
karjantuotannossa tai salmonellariski raakaa kananmunaa sisältävissä tuotteissa –, kuluttajat

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

8 A Ferro-Luzzin ja P. Jamesin artikkeliDiet and Health julkaisussaNutrition in Europe, Euroopan
parlamentin tieteellisten ja teknologisten vaihtoehtojen arviointi, tutkimuksen pääosasto, PE nro 166.481,
s. 2-38, 1997.

9 Determinants of the Burden of Disease in the EU, Folkhälsoinstitutet, Tukholma1997.
10 Risk factor thresholds: their existence under scrutiny, M. R. Law ja N. J. Wald, British Medical Journal

324, s. 1570-1576, 2002.
11 Nutrition and mortality: the Finnish experience, P. Puska,Acta Cardiol, 55 (4), s. 213-220, 2000.
12 Nutrition and NCD Prevention, Department of Noncommunicable Disease Prevention and Health

Promotion, Maailman terveysjärjestö, Geneve 2002.
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saattavat muuttaa ostokäyttäytymistään, minkä vuoksi myös heidän ruokavalionsa
ravintokoostumus muuttuu. Tämä muutos voi olla kielteinen tai myönteinen. Naudanlihan
kulutuksen väheneminen ja naudanlihan korvaaminen kala- tai kasviproteiinia sisältävillä
elintarvikkeilla voi olla hyödyllistä, jos sen ansiosta esimerkiksi tyydyttyneiden
rasvahappojen keskimääräinen kulutus vähenee, mutta se voi johtaa myös raudan saannin
vähenemiseen, mikä saattaa altistaa jotkut ihmiset raudanpuuteanemialle. Elintarvikkeiden
mikrobiologinen saastuminen voi vaikuttaa myös ravitsemustilanteeseen.

Myös elintarvikkeiden mikrobiologisella saastumisella voi olla suora vaikutus
ravitsemustilanteeseen. Esimerkiksi usein toistuva ruoan aiheuttama ripuli voi vähentää
ihmisen ravintoaineiden saantia. Tämä puolestaan johtaa ravitsemustilanteen heikkenemiseen
ja alentaa siten ihmisen vastustuskykyä infektioita vastaan.

1.3 Eriarvoisuus ja elintarvikevalinnat

Vaikka elintarvikkeita on yhteisössä yleisesti saatavilla runsaasti, eräät väestönosat eivät
noudata tarpeeksi terveellistä ruokavaliota. Ihmiset, joiden tulotaso on alhainen, käyttävät
suuremman osuuden tuloistaan ruokaan, mutta heidän ruokavalionsa ravintokoostumus on
laadultaan heikompi kuin korkean tulotason ihmisten.13

Vaikka kulttuurisilla, koulutukseen liittyvillä, sosiaalisilla ja yksilöllisillä eroilla voidaan
selittää osa ruokavalion ja ravintoaineiden saannin eroista Euroopassa, niihin vaikuttavat
myös muut tekijät kuten elintarviketietämys, ruoanvalmistustaidot, ruoanvalmistukseen
käytettävissä oleva aika, työskentelytavat ja perhesuhteet. Virallisista lähteistä,
tiedotusvälineistä ja elintarvikealalta saatavat tiedot sekä sukupuolikäsitykset ja yleiset
rajoitukset vaikuttavat niin ikään elintarvikevalintoihin.

Elintarvikevalintoihin vaikuttavat myös pääsy vähittäismyymälöihin, tulot ja elintarvikkeiden
suhteellinen hintataso. Muita heikommassa asemassa oleville väestönosille suunnatulla
yhteisön elintarvikeavulla voidaan vaikuttaa epäsuotuisassa asemassa olevien ihmisten
ruokavalioon.

Ravintoaineiden puutostaudit ovat edelleen ongelma eräille väestönosille. Muutamissa
yhteisöissä on todettu raudanpuutetta, ja myös jodinpuute on ongelma joillakin alueilla.14

Lapsuusiän pituuskasvua osoittavista luvuista käy ilmi, että pituuskasvun tyrehtyminen –
selkeä merkki ravinnon riittämättömyydestä – on harvinaista Euroopan unionissa, mutta
lievästi hidastunutta pituuskasvua voidaan edelleen havaita eräiden alueiden alhaisen
tulotason väestöryhmissä.15

1.4 Liikapainoisuus

Siihen varsin uuteen tilanteeseen, että elintarvikkeita on ollut saatavilla runsaasti, liittyy yksi
merkittävä haitta: lihavuus.

13 C. Geisslerin ja B. Traillin artikkeliDeterminants of consumer food choicejulkaisussaNutrition in Europe,
Euroopan parlamentin tieteellisten ja teknologisten vaihtoehtojen arviointi, tutkimuksen pääosasto, PE nro
166.481, s. 39-51, 1997.

14 J. Gregory et al,National Diet and Nutrition Survey: Children aged 1.5 to 4.5 years, Lontoo: HMSO 1995;
sekä B. de Benoist ja H. Allen,IDD Situation in Europe, Partnership on Sustainable Elimination of IDD,
Amsterdam 2001.

15 J. Gregory ja S. Lowe,National Diet and Nutrition Survey: Young People aged 4 to 18 years, The
Stationery Office, Lontoo 2000.
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Liikapainoisuus on viime vuosina yleistynyt hyvin nopeasti, ja lihavuus on nykyisin
todellinen kansanterveydellinen uhka tietyille Euroopan unionin ryhmille. Liikapainoisuus on
Euroopan unionissa 5–10 vuoden kuluttua todennäköisesti yhtä yleistä kuin nykyisin
Yhdysvalloissa, missä kolmasosan väestöstä arvioidaan olevan merkittävästi liikapainoisia ja
kolmasosan lievästi liikapainoisia.16

Liikapainoisuus lisää sokeritaudin, sydän- ja verisuonitaudin, verenpainetaudin ja
tietyntyyppisten syöpien riskitekijöitä. Tästä aiheutuu jäsenvaltioille suuria taloudellisia,
julkisia ja sosiaalisia kustannuksia. Yhteisön toimia on edelleen jatkettava, jotta terveelliset
ruokavaliot leviävät ja kuluttajia voidaan opastaa valitsemaan sopiva ruokavalio ja lisäämään
liikuntaa.

2 NYKYISET RAVITSEMUSTOIMET KANSANTERVEYDEN JA KULUTTAJANSUOJAN ALALLA

2.1 Kansanterveyspolitiikka

Kansanterveyspolitiikalla edistetään terveyttä asianmukaisen ruokavalion avulla ja
vähennetään väestön ravitsemusperäisiä sairauksia. Yhteisön kansanterveyspolitiikan
tavoitteena on taata ihmisten korkeatasoinen terveydensuojelu kaikkia yhteisön politiikkoja
laadittaessa, parantaa kansanterveyttä Euroopan unionissa ja torjua ihmisen terveyttä
vaarantavia tekijöitä.

2.1.1 Ravitsemus yhteisön kansanterveysalan ensimmäisissä toimissa

Euroopan yhteisö on käsitellyt terveysasioita neljän vuosikymmenen ajan. Kun Maastrichtin
sopimus hyväksyttiin vuonna 1993, yhteisö sai valtuudet kehittää yhdenmukaisen
kansanterveysstrategian. Maastrichtin sopimuksen 129 artiklassa kansanterveydelle
vahvistettiin erityinen oikeusperusta. Artiklassa määrätään seuraavaa:Terveyden suojelua
koskevat vaatimukset kuuluvat osana yhteisön muuhun politiikkaan.Komissio antoi tämän
artiklan nojalla tiedonannon17 kansanterveyden alan toimintapuitteista. Tiedonannon
perusteella hyväksyttiin kahdeksan ohjelmaa, jotka koskivat muun muassa terveyden
seurantaa ja edistämistä.

Näiden ohjelmien avulla yhteisö tuki jäsenvaltioita niiden toimissa ja auttoi jäsenvaltioita
laatimaan ja toteuttamaan terveydensuojelustrategioita sekä jakamaan tietoa hyvistä
toimintatavoista. Tässä yhteydessä aloitettiin myös Eurodiet-hanke vuonna 1998. Hankkeella
edistettiin ravitsemusta, ruokavaliota ja terveitä elämäntapoja koskevien EU:n ja
jäsenvaltioiden ohjelmien yhteensovittamista ja muodostettiin perusta koko väestön kattavien
ruokavalio-ohjeiden laatimiselle. Hanketta koskeva raportti julkaistiin asiakirjasarjana
vuosina 2000 ja 2001, ja komissio julkaisi sen mietintönä vuonna 2002.18

Osana terveyden edistämisohjelmaa komissio on tukenut terveysvalistusta koskevan
eurooppalaisen master-tutkinnon kehittämistä. Tämä tutkinto on ensimmäinen laatuaan
yhteisössä, ja sen tarkoituksena on edistää sellaisten koko väestöä koskevien suositeltujen

16 Lihavuutta käsittelevä konferenssi Kööpenhaminassa 11. ja 12. syyskuuta 2002, http://www.obesity.dk.
17 Komission tiedonanto kansanterveyden alan toimintapuitteista, KOM(93) 559 lopullinen, 24. marraskuuta

1993.
18 Saatavissa Internet-osoitteista

http://europa.eu.int/comm/health/ph/programmes/health/reports/report01_en.pdf.
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strategioiden käytännön toteutusta, joissa arvioidaan ja parannetaan ihmisten ruokavalio- ja
liikuntatottumuksia. Opetusta annetaan 17:ssä Euroopan yliopistossa, ja toimintaa koordinoi
Tukholman Karolinska Institutet.19

Kansanterveysalan ensimmäisten toimien yhteydessä yhteisö tuki myös European Heart
Networkia (Euroopan sydänverkkoa),20 joka on julkaissut kirjasia ravitsemuksesta, liikunnasta
ja sydänsairauksien ehkäisemisestä. Lisäksi komissio yhteisrahoittaa (Maailman
terveysjärjestön ja Euroopan neuvoston kanssa) terveydenhuoltoa edistävien koulujen
eurooppalaista verkostoa (European Network of Health-Promoting Schools, ENHPS).21

Hankkeessa edistetään koululaisten terveellisiä elintapoja tukemalla kouluympäristöjä, joissa
korostetaan ruokavalion ja liikunnan merkitystä.

Kansanterveyden alalla tuetaan myös terveyden seurantaa. Laadittavana on muun muassa
koko Euroopan unionista kerättyihin tietoihin perustuva ravitsemustilanneraportti, johon
liittyvästä koordinoinnista itävaltalaiset asiantuntijat parhaillaan huolehtivat. Alustavista
tuloksista on tarkoitus raportoida vuoden 2003 alussa.22 Meneillään on toinenkin yhteisön
tukema hanke, jossa on tarkoitus yksilöidä ravitsemustilaa kuvaavia indikaattoreita ja jonka
koordinoinnista vastaavat ruotsalaiset asiantuntijat.23

Komissio on tukenut syöpäohjelmasta EPIC-tutkimusta (tulevaisuuteen suuntautuva
eurooppalainen tutkimus syövästä ja ravitsemuksesta).24 EPIC on laaja tutkimushanke, jossa
on mukana yhdeksän jäsenvaltiota sekä Norja ja jossa 500 000 aikuiselta kerätään elintapoja
koskevia tietoja (myös yksityiskohtaisia tietoja ruokavaliosta) ja biologisia tietoja (myös
ravitsemustilannetta koskevia tietoja). Tutkimuksen perusteella on tarkoitus määritellä
pääasialliset riskitekijät syövän eri muotojen myöhemmälle kehittymiselle. Hanketta
koordinoi Lyonissa Ranskassa toimiva kansainvälinen syöväntutkimuskeskus.

2.1.2 Ravitsemus yhteisön uudessa kansanterveysalan toimintaohjelmassa

Amsterdamin sopimuksessa vahvistettiin ja laajennettiin yhteisön toimivaltaa
kansanterveyden alalla seuraavalla määräyksellä:Kaikkien yhteisön politiikkojen ja
toimintojen määrittelyssä ja toteuttamisessa varmistetaan ihmisten terveyden korkeatasoinen
suojelu (152 artikla).

Tämän perusteella kansanterveyspolitiikan kehittämisestä vuonna 1998 annetussa komission
tiedonannossa25 tarkistettiin silloista kansanterveysstrategiaa. Tiedonannossa tuotiin erityisesti
esille tarve lisätä ravitsemusta ja liikapainoisuutta koskevia toimia ja kehittää erityisvälineitä,
joilla voidaan taata, että terveydensuojeluvaatimuksia noudatetaan asianmukaisesti kaikkien
yhteisön politiikkojen määrittelyssä ja toteuttamisessa.

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
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 Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden

komitealle kansanterveyspolitiikan kehittämisestä Euroopan yhteisössä, KOM (98)230 lopullinen,
15. huhtikuuta 1998.
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Vuonna 1998 annetulla tiedonannolla valmisteltiin komission ehdotusta uudeksi yhteisön
kansanterveysalan toimintaohjelmaksi.26 Tiedonanto liittyy uudesta kansanterveysohjelmasta
tehtyyn ehdotukseen, ja siinä vahvistetaan yhteisön terveysstrategia, yhteisön sitoumus lisätä
johdonmukaisuutta ja yhteensovittamista sekä yksilöidään välineitä, joiden avulla nämä
tavoitteet voidaan saavuttaa. Tiedonannossa korostetaan nimenomaisesti, että uuden
kansanterveysstrategian toimien on liityttävä asianmukaisesti muiden politiikan alojen
terveyttä koskeviin aloitteisiin. Tiedonannossa korostetaan yhteisön asemaa ruokavaliota sekä
elintarvikkeiden ravintoarvoja, ainesosia ja lisäaineita koskevien tietojen välittämisessä ja
väestön kannustamisessa tekemään terveellisiä valintoja.

Uuden kansanterveysohjelman yleistavoitteena on taata terveydensuojelun korkea taso
kaikkien yhteisön politiikkojen ja toimintojen määrittelyssä ja toteuttamisessa edistämällä
yhdennettyä ja monialaista terveysstrategiaa, jolla vähennetään eriarvoisuutta terveysasioissa
ja kannustetaan jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä. Ohjelmassa on kolme päälinjaa:

1) Kohennetaan terveyteen liittyvää tietoa kehittämällä ja käyttämällä terveyden
seurantajärjestelmää sekä terveyskysymyksiä koskevia tutkimus-, neuvonta-, raportointi-,
tiedotus- ja kuulemisjärjestelmiä.

Tähän kuuluvat yhteisön indikaattorit terveystilannetta, sairauksia ja terveyteen
vaikuttavia tekijöitä varten. Indikaattorit kattavat myös elintavat, elin- ja työolosuhteet
sekä terveyden edistämistoimet ja sairauksien ehkäisytoimet. Seurantajärjestelmästä
saatavien tietojen perusteella kehitetään toimia ja politiikkaa terveyteen vaikuttavia
tekijöitä koskevan ohjelman päälinjan mukaisesti (ks. kohta 3 jäljempänä).
Sairastuvuuden ja kuolleisuuden seuranta yhdistetään tällä tavoin ravitsemus- ja
ruokailutottumuksiin sekä niihin liittyviin kysymyksiin kuten rintaruokintaan ja
liikuntaan. Toimien avulla tiedotetaan terveysviranomaisille, terveydenhuollon
työntekijöille ja yleisölle terveysalan kehityssuuntauksista sekä autetaan määrittelemään
sellaisia hyviä toimintatapoja koskevat ohjeet, jotka pohjautuvat näyttöön perustuvaan
terveydenedistämiseen.

Terveystietojärjestelmän tilastoja kehitetään yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, ja
tässä käytetään tarvittaessa yhteisön tilasto-ohjelmaa yhteisvaikutusten lisäämiseksi ja
päällekkäisyyksien estämiseksi.

2) Puututaan nopeasti ja koordinoidustiterveysuhkiin lisäämällä valmiutta torjua tarttuvia
tauteja ja muita uhkia.

Tämän päälinjan toimet perustuvat tartuntatautien epidemiologisen seurannan ja
valvonnan verkostosta saatuihin kokemuksiin. Verkosto perustettiin Euroopan
parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 2119/98/EY27. Näiden kokemusten
perusteella kehitetään strategioita ja keinoja muiden kuin tarttuvien tautien riskien,
myös sukupuoleen liittyvien terveysriskien ja harvinaisten sairauksien ehkäisemiseksi,
niitä koskevien tietojen vaihtamiseksi ja niiden torjumiseksi. Lisäksi tämä päälinja
käsittää tietojenvaihdon toimista, joilla torjutaan hätätilanteissa fyysisistä,
kemiallisista tai biologisista lähteistä peräisin olevia, myös terrorismin aiheuttamia

26 Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden
komitealle yhteisön kansanterveysalan toimintaohjelman (2001-2006)hyväksymisestä, KOM(2000) 285
lopullinen, 16. toukokuuta 2000.

27 Neuvoston päätös N:o 2119/98/EY, tehty 24 päivänä syyskuuta 1998, tartuntatautien epidemiologisen
seurannan ja valvonnan verkoston perustamisesta yhteisöön (EYVL L 268, 3. lokakuuta 1998).
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terveysriskejä kehittämällä tai käyttämällä tarvittaessa yhteisön toimintatapoja ja
keinoja (esimerkiksi elintarvikkeita ja rehuja koskeva Euroopan unionin nopea
hälytysjärjestelmä). Lisäksi tämän päälinjan keskeisenä tavoitteena on edistää
strategioita ja toimenpiteitä, joilla suojellaan ihmisten terveyttä ympäristötekijöiden
kuten ionisoivan ja ionisoimattoman säteilyn ja melun mahdollisilta
haittavaikutuksilta. Kaikki nämä tekijät saattavat tietyissä olosuhteissa vaikuttaa
ravitsemusominaisuuksiin tai ruokavaliota koskeviin valintoihin.

3) Puututaanterveyteen vaikuttaviin tekijöihin kehittämällä strategioita ja toimenpiteitä,
joilla vaikutetaan elintapoihin, sosioekonomisiin ja ympäristötekijöihin.

Tämän päälinjan toimet kattavat ravitsemuksen ja liikunnan edistämisen, ja niillä
voidaan ehkäistä liiallista alkoholinkäyttöä. Terveyteen vaikuttaviin tekijöihin
puututaan ennaltaehkäisevin ja terveydenhuoltoa edistävin toimin. Toimet kohdistetaan
erityisaihepiireihin (muun muassa tupakka, alkoholi ja ravitsemus), tiettyihin ryhmiin
(muun muassa sosiaalisesti syrjäytyneet ja vanhukset) ja tiettyihin ympäristöihin (muun
muassa työpaikka ja terveydenhuoltojärjestelmät). Tulevissa toimissa keskityttäneen
lasten ja nuorten ruokavalion vaikutuksiin, liikapainoisuuden ehkäisemiseen ja
ruokavaliota, liikuntaa ja rintaruokintaa koskevien asenteiden arviointiin.

Euroopan unionin jäsenyyttä hakeneilla ehdokasmailla on kansanterveysalalla voitettavanaan
erityisiä haasteita, kuten tiettyjen kroonisten sairauksien yleisyys, mikä saattaa johtua
epäterveellisestä ruokavaliosta ja elintavoista. Ehdotuksessa kansanterveysohjelman
perustamista koskevaksi päätökseksi säädetään ehdokasmaiden osallistumisesta ohjelmaan.
Neuvosto ja Euroopan parlamentti hyväksyivät uuden ohjelman 23. syyskuuta 2002.

2.2 Kuluttajansuojapolitiikka

Kuluttajansuojapolitiikan tavoitteena on lisätä kulutustuotteiden ja kulutuspalvelujen
turvallisuutta Euroopan unionissa. Elintarvikkeiden ja ravitsemuksen alalla terveydensuojelu
kattaa eläinlääketieteeseen, rehuihin ja kasvien terveyteen liittyvät seikat. Elintarvikkeiden
turvallisuutta koskevat toimet käsittävät elintarvikkeiden tuotantoketjun, eläinten ja kasvien
terveyden sekä elintarvikkeiden merkinnät. Lisäksi näiden toimien yhteydessä on tarkoitus
määritellä ravintolisien ja ravintoaineilla täydennettyjen elintarvikkeiden sisältämien
vitamiinien ja kivennäisaineiden enimmäismäärät. Elintarvikkeiden turvallisuusnäkökohdat
otetaan huomioon myös hyväksyttäessä torjunta-aineiden ja eläinlääkkeiden käyttö sekä
asetettaessa niiden jäämien enimmäismäärät. Myös tietyille elintarvikkeiden ja rehujen
sisältämille vieraille aineille asetetaan enimmäismäärät.

2.2.1 Ravitsemusta koskeva elintarvikelainsäädäntö

Euroopan yhteisön pitkäaikaisena tavoitteena on ollut elintarvikkeita koskevien erilaisten
kansallisten säännösten yhdenmukaistaminen, jotta ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu
ja tavaroiden vapaa liikkuvuus koko yhteisössä voitaisiin taata.

Ravitsemusnäkökohdat ovat olleet keskeisellä sijalla elintarvikelainsäädännössä erityisesti
tiettyihin ravitsemuksellisiin tarkoituksiin käytettävien erikoisruokavaliovalmisteiden alalla.
Erikoisruokavalmisteiden on muiden elintarvikkeiden tapaan oltava turvallisia, minkä lisäksi
niiden on vastattava kohderyhmänsä erityisiin ravitsemustarpeisiin. Elintarvikealan
tiedekomitean antamien tieteellisten lausuntojen perusteella on annettu useita direktiivejä
eräiden erikoisruokavaliovalmisteiden ravintosisällöstä. Näitä ovat imeväisille ja pikkulapsille
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tarkoitetut elintarvikkeet, painon hallintaan tarkoitetut elintarvikkeet sekä elintarvikkeet
erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin ja niiden valmistukseen soveltuvat ravintoaineet.
Vuoden 2003 loppuun mennessä on tarkoitus laatia direktiivi voimakkaan lihasponnistuksen
kuten urheilun asettamia tarpeita varten kehitetyistä elintarvikkeista. Parhaillaan valmistellaan
raporttia, jossa käsitellään elintarvikkeiden koostumusta koskevia erityisvaatimuksia, joita
sokeritautia sairastavilla on.

Elintarvikealan tiedekomitea valmistelee parhaillaan lausuntoa ravintoarvomerkinnöissä
käytettävien vitamiini- ja kivennäisainemerkintöjen viitearvojen tarkistamisesta ja
täydentämisestä.

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat kesäkuussa 2002 ravintolisiä koskevan direktiivin.
Komissio valmistelee parhaillaan ehdotusta, jossa käsitellään ravintoaineiden lisäämistä
elintarvikkeisiin.

2.2.2 Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen ravitsemusneuvonta

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on erillinen oikeudellinen yksikkö,
jolla on oma oikeushenkilöllisyys ja joka on riippumaton yhteisön toimielimistä.
Elintarviketurvallisuusviranomaisen tehtävänä on antaa yhteisölle puolueettomia tieteellisiä ja
teknisiä lausuntoja, joilla tuetaan elintarvikkeiden turvallisuutta koskevia toimia ja
lainsäädäntöä. Lisäksi viranomainen käsittelee ravitsemukseen, eläinten terveyteen ja
hyvinvointiin, kasvien terveyteen, elintarvikeketjussa oleviin vieraisiin aineisiin ja
muuntogeenisiin organismeihin liittyviä tieteellisiä kysymyksiä.
Elintarviketurvallisuusviranomaisen rakenteen avulla taataan kolmen merkittävän tavoitteen
saavuttaminen.

Ne ovat puolueettomuus ja avoimuus, jäsenvaltioiden osallistuminen sekä tieteellisen
osaamisen hyödyntäminen. Elintarviketurvallisuusviranomainen voi näin edistää merkittävästi
kuluttajien luottamuksen palauttamista. Elintarviketurvallisuusviranomaisen tehtävänä on
kerätä ja arvioida tietoa, jotta kehittymässä olevat riskit voidaan tunnistaa aikaisemmin.
Elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta annetun asetuksen28 mukaan
viranomaisen toimintaan kuuluu myös "ihmisten ravitsemusta koskeva tieteellinen
neuvonanto sekä tieteellinen ja tekninen tuki yhteisön lainsäädännön yhteydessä ja komission
avustaminen tämän pyynnöstä ravitsemuksellisiin kysymyksiin liittyvässä tiedottamisessa
yhteisön terveysohjelmien puitteissa". Asetuksen mukaan elintarviketurvallisuusviranomaisen
on kerättävä tehtäväkenttäänsä kuuluvia aloja koskevat asianmukaiset tiedot. Tähän kuuluu
erityisesti "elintarvikkeiden kulutus ja yksilöiden altistuminen elintarvikkeiden kulutukseen
liittyville riskeille" (33 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Elintarviketurvallisuusviranomaisella on neuvoa-antava ryhmä ja tiedekomitea, jossa on
kahdeksan tiedelautakuntaa. Neuvoa-antava ryhmä on tieteellinen ja tekninen elin, joka toimii
elintarviketurvallisuusviranomaisen ja jäsenvaltioiden vastaavien elinten yhdyssiteenä.
Vuonna 2001 muodostettiin tilapäinen neuvoa-antava ryhmä, jonka tarkoituksena on tarjota
apua siirtymäkaudella. Tiedekomitea vastaa tiedelautakuntien lausuntojen
yhteensovittamisesta elintarvikkeiden turvallisuuden, elintarviketuotannon ja näitä sivuavilla
aloilla, kuten ravitsemusalalla.

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002,
elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan
elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä
menettelyistä (EYVL L 31, 1. helmikuuta 2002).
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2.2.3 Myytävien elintarvikkeiden ravintotiedot

Ruokavaliota ja terveitä elintapoja koskevaa yleistä neuvontaa on täydennettävä
elintarvikkeiden erityistiedoilla, joita kuluttajat voivat hyödyntää ostopäätöksiä tehdessään.
Voimassa olevassa elintarvikkeiden merkintöjä koskevassa lainsäädännössä säädetään, että
valmistajien on tarjottava kuluttajille tietoa ostettujen tuotteiden tyypistä, koostumuksesta ja
käytöstä.

Yhteisössä on kahden viime vuosikymmenen ajan annettu elintarvikkeiden ainesosien
merkintöjen yhdenmukaistamista koskevia säännöksiä. Uusiin säännöksiin kuuluvat
ainesosien määrää osoittavat merkinnät29, joiden ansiosta kuluttajat saavat täydentävää
määrällistä tietoa tietyistä ainesosista, ja lihatuotteiden määrittelyä koskeva lainsäädäntö30.
Kuten elintarvikkeiden turvallisuutta koskevassa valkoisessa kirjassa kerrottiin, komissio on
tehnyt ehdotuksen31 yhdistelmäainesosien yksittäisten ainesosien ilmoittamisesta. Ehdotuksen
mukaan on ilmoitettava myös sellaiset elintarvikkeissa olevat ainesosat, joilla on yhteys
allergioihin tai ruoka-aineiden aiheuttamaan yliherkkyyteen. Ehdotuksesta on määrä hyväksyä
yhteinen kanta marraskuussa 2002.

Elintarvikkeiden turvallisuutta koskevassa valkoisessa kirjassa kartoitettiin muitakin aloja,
joilla kuluttajille tiedottamisessa on parantamisen varaa. Näitä ovat esimerkiksi tuotteen
ravintosisältötiedot sekä ravitsemusta ja terveysvaikutusta koskevat väitteet.
Ravintoarvomerkinnät ovat tärkeässä asemassa välitettäessä kuluttajille tietoa tuotteiden
ravintoarvoista. Nyt, kun direktiiviä 90/496/ETY32 on sovellettu yli kymmenen vuoden ajan,
komission on tarkoitus arvioida, voidaanko ravintoainemerkintöjen tiedottavuutta parantaa,
sekä tutkia mahdollisuutta säätää ravintoarvomerkintöjen pakollisuudesta kaikissa tilanteissa
eikä vain pyydettäessä.

Kuluttajia kiinnostaa yhä enemmän ruokavalion ja terveyden välinen yhteys, mikä on johtanut
sellaisten tuotteiden markkinointiin, joiden tuoteselosteissa tai mainonnassa esitetään
ravitsemukseen ja terveyteen liittyviä väitteitä. Nykyisellä lainsäädännöllä varmistetaan, että
elintarvikkeiden merkintöjen ja mainonnan on oltava totuudenmukaisia eivätkä ne saa johtaa
harhaan, mutta ravitsemusta ja terveysvaikutusta koskevista väitteistä ei ole annettu erityisiä
säännöksiä. Jäsenvaltiot ja sidosryhmät esittivät komission vuonna 2001 julkaisemaan,
ravitsemukseen ja terveysvaikutteisuuteen liittyviä väitteitä koskevaan keskusteluasiakirjaan33

yli 80 huomautusta. Näiden huomautusten perusteella on laadittu ehdotusluonnos säännöiksi
ravitsemusta ja terveysvaikutusta koskevista väitteistä. Sidosryhmät ja jäsenvaltioiden
asiantuntijat keskustelivat siitä heinäkuussa 2002. Virallinen ehdotus on tarkoitus antaa
Euroopan parlamentin ja neuvoston käsiteltäväksi vuoden 2003 alussa.

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/13/EY, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2000,
myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden
lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 109, 6. toukokuuta 2000, s. 29).

30 Komission direktiivi 2001/101/EY, annettu 26 päivänä marraskuuta 2001, myytäväksi tarkoitettujen
elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön
lähentämisestä annetun direktiivin 2000/13/EY muuttamisesta (EYVL L 310, 28. marraskuuta 2001).

31 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2000/13/EY muuttamisesta
elintarvikkeisiin sisältyvien ainesosien merkintöjen osalta, KOM(2001) 433 lopullinen, 2001/0199 (COD),
6. syyskuuta 2001.

32 Neuvoston direktiivi 90/496/ETY, annettu 24 päivänä syyskuuta 1990, elintarvikkeiden
ravintoarvomerkinnöistä (EYVL L 276, 6. lokakuuta 1990).

33 Discussion paper on Nutrition Claims and Functional Claims, SANCO/1341/2001, Euroopan komissio.
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2.2.4 Kuluttajavalistus

Kuluttajat tarvitsevat valistusta ja tietoa, jotta he voivat elintarvikkeiden merkintöjen
perusteella rakentaa itselleen sopivan ruokavalion ja ohjata markkinoita käyttämällä
ostovoimaansa. Kuluttajavalistus on keskeinen osa Euroopan yhteisön kuluttajapolitiikkaa.

Lapset ja nuoret ovat tärkeä kohderyhmä, kun otetaan huomioon heidän kolmoisroolinsa
kuluttajina, ostopäätöksiin vaikuttajina ja uuden tuotteen levittäjinä perheissä. Komissio on
tukenut vuosittaista Nuori kuluttajana -kilpailua, jonka aiheena vuosina 2000–2001 oli
"Ravitsemus – miten noudatan tasapainoista ruokavaliota".34 Kuten edellä todettiin, komissio
on myös tukenut terveyttä edustavien eurooppalaisten koulujen verkostoa, jolla edistetään
terveellistä ruokavaliota ja liikuntaa kouluympäristön tuella, sekä hanketta, jolla edistetään ja
ylläpidetään terveyttä lisäämällä vihannesten ja hedelmien kulutusta Euroopan koululaisten
keskuudessa.35 Muita terveyden edistämistoimia suunnitellaan eri kohderyhmille, kuten
vanhuksille ja työssäkäyville (ks. edellä 2.1.2 kohdan 3 alakohta).

2.3 Yhteensovittaminen komissiossa

Komissio on perustanut yksiköiden välisen terveysryhmän alaisuuteen ravitsemusta
käsittelevän tilapäisryhmän, joka kokoontui ensimmäisen kerran huhtikuussa 2002.
Tilapäisryhmään kuuluu asianomaisten komission politiikkojen edustajia, ja sen tehtävänä on
tietojen vaihtaminen, keskustelu ravitsemuspolitiikan kehittämistoimista ja useilla politiikan
aloilla toteutettavien yhteisten toimien kartoitus. Tilapäisryhmän on tarkoitus kokoontua
vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Komission elintarvike- ja kansanterveyspolitiikan yhteensovittamista on edistetty useilla
komission jäsenten Franz Fischlerin (maatalous, maaseudun kehitys ja kalastus) ja David
Byrnen (terveys ja kuluttajansuoja) välisillä pyöreän pöydän keskusteluilla maaliskuun 2001
ja toukokuun 2002 välisenä aikana.36

3 RAVITSEMUSTOIMET MUILLA TÄRKEILLÄ POLITIIKAN ALOILLA

3.1 Yhteinen maatalouspolitiikka (YMP)

Sen jälkeen kun meneillään oleva uudistus aloitettiin, EU:n maatalouspolitiikassa on viime
vuosikymmenen aikana otettu suuria harppauksia. Työllä on pyritty parantamaan YMP:n sekä
kansainvälisten ja talousarviota koskevien sitoumusten yhteensopivuutta, ottamaan käyttöön
maaseudun kehittämisen käsite ja korostamaan sitä sekä siirtymään vähitellen tuotteen
tukemisesta tuottajan tukemiseen. YMP:stä on tullut entistä ympäristöystävällisempää,
yhteiskunnallisesti ja eettisesti tiedostavampaa sekä laatutietoisempaa. Agenda 2000
-uudistuspaketin yhteydessä on otettu käyttöön eurooppalainen maatalousmalli, jonka
mukaisen maatalouspolitiikan keskeisiä osia ovat maaseudun kehittäminen ja kestävä kehitys.

34 Komission kertomus ”kuluttajapoliittisesta toimintasuunnitelmasta vuosille 1999-2001” ja ”kuluttajia
koskevien yhteisön toimien yleisistä puitteista vuosille 1999-2003”, KOM(2001) 486 lopullinen,
23. elokuuta2001.

35 http://www.univie.ac.at/prochildren
36 Lisätietoja Internet-sivulla http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/library/debate/index_en.html.
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Tästä huolimatta on vielä paikattavia aukkoja ja varaa kehittyä. Viime vuosina kaikilla
tasoilla on korostettu, että YMP:stä on tehtävä entistä kestävämpää. Erityisesti Göteborgin
Eurooppa-neuvostossa vuonna 2001 sovittiin kestävän kehityksen strategiasta, jossa vaaditaan
taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristövaikutusten ottamista huomioon tulevissa poliittisissa
päätöksissä. Tässä yhteydessä on mainittava myös vuonna 2002 Johannesburgissa pidetty
kestävän kehityksen huippukokous.

Maataloudessa on sopeuduttava uusiin mahdollisuuksiin parantamalla alan kilpailukykyä ja
lisäämällä maataloustuottajien markkinasuuntautuneisuutta. Myös maaseudun kehittämisessä,
josta tuli maatalouspolitiikan toinen pilari Agenda 2000:ssa, on vielä parantamisen varaa,
etenkin kun YMP:stä pyritään tekemään entistä kestävämpää. Myös sosiaalisten näkökohtien
tarkastelu on ensisijaista sekä kansalaisten että maataloustuottajien kannalta: YMP:n menot
on voitava perustella entistä paremmin siten, että maatalouspolitiikkaan sisällytetään
laatunäkökohdat ja taataan samalla maataloustuottajille vakaa tulotaso.

Euroopan maatalouden kilpailukyky on parantunut kymmenen viime vuoden aikana, kun
hintatuesta on siirrytty suoriin maksuihin. Väliarvioinnin yhteydessä ehdotetaan nyt lopullista
pesäeroa markkinatuesta siten, että suorat maksut eriytetään täysin tuotannosta. Lisäksi
maksut olisi kytkettävä täydentäviin ehtoihin, jotka liittyvät EU:n kansanterveyttä, ympäristöä
sekä eläinten/kasvien terveyttä ja hyvinvointia koskeviin vaatimuksiin, jotta voitaisiin entistä
paremmin vastata yhteiskunnan odotuksiin.

3.1.1 YMP ja kansanterveys

Yhteisen maatalouspolitiikan vaikutukset kansanterveyteen ovat monitahoiset, sillä siihen
sisältyy useita hintatukia, kiintiöitä ja markkinoilta poisvetämistä koskevia toimia, jotka
vaikuttavat hintoihin ja tuotantomääriin sekä liha- ja maitotuotteiden, sokerin, hedelmien ja
vihannesten markkinointiin. Yhteisen maatalouspolitiikan toimenpidekokonaisuutta
tarkastellaan parhaillaan politiikan vuoden 2002 väliarvioinnin yhteydessä. Välineitä YMP:n
eri toimenpiteiden terveysvaikutusten arvioimiseksi kehitetään jatkuvasti.

Yleisesti ollaan kuitenkin yksimielisiä siitä, että myynninedistämistoimet voivat olla
kansanterveydelliseltä kannalta hyödyllisiä terveellisten ruokavalioiden edistämisessä.
Maataloustuotteiden myynninedistämisestä vastaavat ensisijaisesti tuottajat, tukkukauppiaat,
vähittäismyyjät, jalostajat sekä jäsenvaltiot. Toissijaisuus- ja täydentävyysperiaatteisiin
perustuvilla yhteisötason myynninedistämistoimilla voidaan tehostaa kansallisten
viranomaisten ja yksittäisten taloudellisten toimijoiden toteuttamien toimien vaikutuksia,
esimerkiksi kiinnittää kuluttajien huomiota korkeaan laatuun, ravintoarvoihin ja
turvallisuuteen sekä tiedottaa tuotantomenetelmistä. Esimerkkinä tästä on komission tukema
oliiviöljyä koskevaa lääketieteellistä tukea tarjoava European Olive Oil Medical Information
Library.37 Muihin toimiin kuuluu komission kansallisille hallintoelimille myöntämä tuki, joka
käytetään tiettyjen tuotteiden kuten tuoreiden hedelmien ja vihannesten sekä hedelmä- ja
vihannesjalosteiden, laatuviinien, maitotuotteiden ja naudanlihan paikallisiin
myynninedistämiskampanjoihin.

3.1.2 Eräiden elintarvikkeiden jakeluun osoitettava tuki

Yhteisessä maatalouspolitiikassa säädetään jäsenvaltioille myönnettävästä tuesta, joka
käytetään eräiden interventiovarastoissa pidettävien maataloustuotteiden jakeluun muita
heikommassa asemassa oleville väestönosille (ks. myös kohta 3.8 jäljempänä). Tukea on

37 Katso http://europa.eu.int/comm/agriculture/prom/olive/medinfo/index.htm.
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osoitettu hedelmien ja vihannesten, maito- ja meijerituotteiden sekä naudanlihan jakeluun.
Komissiolle vuonna 1999 laaditussa kertomuksessa tuesta, jota osoitettiin maito- ja
meijerituotteiden käyttöön jäsenvaltioiden kouluissa, todettiin, että erot koulumaidon käytössä
johtuvat pääasiassa politiikan eroista.38

3.2 Yhteinen kalastuspolitiikka39

Kala kuuluu olennaisena osana terveelliseen ruokavalioon. Pohjoismaiden ministerineuvosto
on äskettäin arvioinut kalan merkitystä ruokavaliossa.40 Kestävällä kalastuspolitiikalla on
taattava kalojen jatkuva saatavuus. Lisäksi eräistä elintarvikkeista kuten kalasta löydettyjen
ympäristösaasteiden (erityisesti dioksiinin ja PCB-yhdisteiden) kielteisiä terveysvaikutuksia
on verrattava tarkemmin kalan syönnin ravitsemuksellisiin etuihin.

Vihreä kirja41 yhteisen kalastuspolitiikan tulevaisuudesta julkaistiin maaliskuussa 2001.
Voimassa olevassa yhteisön lainsäädännössä säädetään yhteisen kalastuspolitiikan
tarkistamisesta vuoden 2002 aikana. Lainsäädännön mukaan neuvoston on päätettävä
31. joulukuuta 2002 mennessä tarvittavista mukautuksista. Toukokuussa 2002 esitettiin
yksityiskohtaisia ehdotuksia, jotka koskivat kestävän kalastuksen säilyttämis- ja
kehittämistoimia, kalastuskapasiteetin rajoittamista ja ympäristölainsäädännön parantamista.
Tiivistelmä ehdotuksista esitetään uudistuksen etenemistä käsittelevässä tiedonannossa.42

Lainsäädännön mukaan neuvoston on päätettävä 31. joulukuuta 2002 mennessä tarvittavista
mukautuksista erityisesti tietyille yhteisön vesialueille pääsyn osalta.

Vaikka suurin osa kalastustuotteista saadaan kalanpyynnistä, vesiviljelyn merkitys kalan ja
äyriäisten tuotannossa on vahvasti kasvamassa. Farmakologisesti aktiivisten aineiden käytöstä
vesiviljelyssä on esitetty joitakin huolestuneita arvioita.

3.3 Ympäristöpolitiikka

Korkeatasoisella ympäristönsuojelulla on suuri merkitys ihmisten terveyden kannalta
välttämättömien monipuolisten ja turvallisten elintarvikkeiden tarjonnassa. Euroopan
komissio on sitoutunut edistämään kestävää maataloutta ja ottamaan ympäristönäkökohdat
huomioon maatalouspolitiikassaan.

Elintarvikkeiden laatua koskeviin ongelmatekijöihin kuuluvat saastumistapaukset ja
maatalouskemikaalien jäämät elintarvikkeissa. Ympäristösaasteita, kuten raskasmetalleja,
pysyviä orgaanisia yhdisteitä ja säteilysaasteita voi joutua suoraan ympäristöön – maaperään,
ilmaan ja veteen. Torjunta-aineiden, ravinteiden ja raskasmetallien jäämät saattavat johtua
myös maatalouskäytännöistä, kuten kasvinsuojelusta, lannoituksesta ja jätevesilietteen
käytöstä.

Edellä mainittu esimerkki kalan dioksiinista ja PCB-yhdisteistä (3.2 kohta) kuvastaa
ympäristön ja elintarvikkeiden laadun välistä tiivistä yhteyttä sekä korostaa
ympäristöpolitiikan merkitystä turvallisten elintarvikkeiden kannalta. Ympäristö- ja
terveyspolitiikan yhteydessä ja vastauksena dioksiinikriisiin komissio hyväksyi lokakuussa

38 Evaluation of the School Milk Measure– final report, 1999.
http://europa.eu.int/comm/agriculture/eval/reports/schoolmilk/index_en.htm

39 Liitteessä V annetaan lisätietoja kalastus- ja vesiviljelytuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä.
40 Fish as food II, pohjoismaisen seminaarin kertomus, TemaNord 2001:532, Pohjoismaiden

ministerineuvosto, Kööpenhamina 2001.
41 Vihreä kirja yhteisen kalastuspolitiikan tulevaisuudesta, KOM (2001) 135 lopullinen, 20.3.2001.
42 Katso http://europa.eu.int/comm/fisheries/reform/proposals_fi.htm.
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2001 tiedonannon”Dioksiineja, furaaneja ja polykloorattuja bifenyylejä koskeva yhteisön
strategia” (KOM(2001) 593). Tiedonannossa annetaan yhtenäinen lähestymistapa ihmisen
altistumisen vähentämiseksi siten, että vähennetään dioksiini- ja PCB-pitoisuuksia
ympäristössä, rehuissa ja elintarvikkeissa.

Kuudennessa ympäristöä koskevassa toimintaohjelmassa, jossa hahmotellaan EU:n
ympäristöpolitiikkaa kymmenen seuraavan vuoden aikana, ”ympäristö ja terveys” on otettu
ensisijaiseksi toiminta-alueeksi. Sen yleisenä päämääränä on saavuttaa sellainen ympäristön
laadun taso, jolla ihmisen luomilla epäpuhtauksilla ei ole ihmisen terveyteen merkittävää
vaikutusta ja jolla ne eivät aiheuta terveysriskejä, mukaan lukien elintarvikeketjun kautta
aiheutuvat riskit.

Euroopan komissio on sitoutunut edistämään kestävää maataloutta ja ottamaan
ympäristönäkökohdat huomioon maatalouspolitiikassaan.

Komissio on ryhtynyt valvomaan torjunta-ainejäämiä EU:n jäsenvaltioissa, Norjassa sekä
Islannissa.

3.4 Yrityspolitiikka

1960-luvulla aloitetun yhteisön elintarvikepolitiikan vuoksi elintarviketeollisuuden on
noudatettava lainsäädännön vaatimuksia kansanterveyden suojelusta ja kuluttajille
tiedottamisesta. Nämä vaatimukset edistivät osaltaan myös sisämarkkinoiden perustamista ja
niillä pyrittiin samalla helpottamaan tuotannon ja kaupankäynnin olosuhteita yhteisössä.

Ravitsemuksen osalta komissio kannustaa elintarviketeollisuutta vastaamaan asianmukaisesti
kuluttajien uusiin tarpeisiin. Elintarviketeollisuudessa pyritään innovaatioiden avulla
edistämään terveellisiä ruokavalioita ja täyttämään erityisten väestöryhmien tarpeet siten, että
tarjotaan laaja valikoima elintarvikkeita. Osallistumalla tieteelliseen kehitykseen
elintarviketeollisuus voi vastata ravitsevia ja terveellisiä elintarvikkeita koskeviin kuluttajien
vaatimuksiin, jotka ilmenevät esimerkiksi tiettyjä ainesosia niukasti tai paljon sisältävien
elintarvikkeiden (kuten runsaskuituisten tai vähärasvaisten elintarvikkeiden) myynnin
lisääntymisenä. Prosessi on jatkuva, kuten tieteellinen prosessikin.

Tuore tutkimus osoitti, että vaikka terveystekijät vaikuttavat merkittävästi
elintarvikevalintoihin, kuluttajat pitävät kuitenkin niitä tärkeämpinä seikkoina hintaa, laatua ja
makua.43 Elintarviketeollisuuden on näin ollen tarjottava kohtuuhintaan tuotteita, jotka
täyttävät kuluttajien tarpeiden koko kirjon maultaan, laadultaan ja ravintoarvoiltaan. Tältä
osin komissio tekee valmistajien kanssa yhteistyötä ruokajalosteiden ravintoarvojen
parantamiseksi.

Lisäksi elintarviketeollisuus osallistuu viidennessä tutkimuksen puiteohjelmassa useisiin
tutkimusohjelmiin ja yhteisiin toimiin.

43 IEFS (1996). A pan-EU survey of Consumer Attitudes to Food, Nutrition and Health(ruoka-,
ravitsemus ja terveysasenteita kartoittanut yleiseurooppalainen tutkimus),Report Number 1, Dublin,
Institute of European Food Studies.
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3.5 Sisämarkkinapolitiikka

3.5.1 Tavaroiden vapaa liikkuvuus

Kuten elintarvikkeiden turvallisuutta koskevassa valkoisessa kirjassa korostettiin,
sisämarkkinoiden keskeisenä tehtävänä on tarjota kuluttajille laaja valikoima turvallisia ja
korkealuokkaisia tuotteita kaikista jäsenvaltioista. Tavaroiden vapaata liikkuvuutta yhteisössä
koskevat säännökset nojautuvat tähän vaatimukseen. Nämä säännökset perustuvat seuraaviin
periaatteisiin:

Kuluttajien on ennen kaikkea voitava tehdä valintoja täysin tietoisina tosiasioista. Tämän
vuoksi elintarvikkeiden merkintöjä koskevat säännökset ovat elintärkeitä. Nämä säännökset
yhdenmukaistettiin yhteisössä myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä,
esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetulla
direktiivillä 2000/13/EY44 (katso edellä kohta 2.2 Kuluttajansuojapolitiikka).

Elintarvikkeiden vapaan liikkuvuuden esteet ovat perusteltuja ainoastaan, jos jäsenvaltiot ovat
havainneet kuluttajien terveyttä uhkaavan riskin elintarvikkeen markkinointialueella.
Tällaisessa tapauksessa jäsenvaltio voi asettaa rajoituksia kyseisen elintarvikkeen myynnille
tai jopa kieltää sen, jos jäsenvaltio pystyy osoittamaan, että elintarvike muodostaa
terveysriskin tai että nykyisen tieteellisen näytön nojalla on perusteltua turvautua ennalta
varautumisen periaatteeseen.

3.5.2 Pätevän työvoiman vapaa liikkuvuus

Direktiivit 89/48/ETY45 ja 92/51/ETY46 kattavat ravitsemusasiantuntijan ja ravintoterapeutin
ammatit. Direktiiveillä perustettiin ammattipätevyyksien tunnustamista koskeva yleinen
järjestelmä. Direktiivien mukaan jäsenvaltiot eivät periaatteessa voi kieltää EU:n kansalaista
harjoittamasta ammattia, joka on säännelty kyseisessä jäsenvaltiossa, jos nämä kansalaiset
ovat täysin päteviä harjoittamaan tätä ammattia toisessa jäsenvaltiossa. Kansallisten
viranomaisten toimittamien tietojen mukaan ravitsemusasiantuntijan ammatti on säännelty
14 jäsenvaltiossa, kun taas ravintoterapeutin ammattia ei ole säännelty missään jäsenvaltiossa.

Yhdenmukaistetun koulutuksen puuttuessa vastaanottavan jäsenvaltion viranomaiset voivat
vaatia siirtotyöläistä esittämään todisteita ammatillisesta kokemuksestaan tai täyttämään
lisävaatimuksia, jotta erot siirtotyöläisen ja vastaanottavassa jäsenvaltiossa vaadittavan
koulutuksen välillä voidaan poistaa. Kun ammattipätevyys on tunnustettu, siirtotyöläinen voi
harjoittaa ammattiaan vastaanottavassa jäsenvaltiossa samoin ehdoin kuin tämän valtion
kansalaiset.

44 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/13/EY, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2000,
myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden
lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 109, 6. toukokuuta 2000, s. 29-42).

45 Neuvoston direktiivi 89/48/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1988, vähintään kolmivuotisesta
ammatillisesta korkeammasta koulutuksesta annettujen tutkintotodistusten tunnustamista koskevasta
yleisestä järjestelmästä (EYVL L 19, 24. tammikuuta 1989).

46 Neuvoston direktiivi 92/51/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, direktiiviä 89/48/ETY täydentävästä
ammatillisen koulutuksen tunnustamista koskevasta toisesta yleisestä järjestelmästä (EYVL L 209, 24.
heinäkuuta 1992).
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3.6 Tutkimuspolitiikka

3.6.1 Yhteinen tutkimuskeskus

Elintarvikkeita ja rehuja koskevan lainsäädännön täytäntöönpanon tukeminen

Yhteinen tutkimuskeskus on komission pääosastona riippumaton kaupallisista tai
taloudellisista eduista. Se keskittyy tarjoamaan tieteellistä neuvontaa ja teknistä tietotaitoa
EU:n politiikan tueksi. Yhteisessä tutkimuskeskuksessa on seitsemän tieteellistä
tutkimuslaitosta, niiden joukossa Vertailumateriaalien ja mittausten tutkimuslaitos (IRMM) ja
Kuluttajien terveyden ja kuluttajansuojan laitos (IHCP), jotka tarjoavat Euroopan komissiolle
elintarvikkeita ja rehuja koskevan lainsäädännön kehittämiseen liittyviä palveluja. Lisäksi se
auttaa yhdenmukaistamaan arviointimenettelyjä, minkä ansiosta saadaan luotettavaa tietoa
riskinarviointia ja merkintäsäännösten noudattamisen valvontaa varten. EU:n jäsenvaltioille ja
ehdokasmaille annetaan teknistä tukea, jotta voidaan helpottaa elintarvikkeiden ja rehujen
valvontaa koskevan lainsäädännön täytäntöönpanoa.

Yhteisen tutkimuskeskuksen monivuotisen työohjelman yhteydessä jatketaan tutkimuksen
kuudennen puiteohjelman työsuunnitelman mukaisia toimia elintarvikkeiden ja rehujen
turvallisuuden ja laadunvalvonnan alalla. Tämä käsittää myös TSE:n, muuntogeenisten
organismien, luomuelintarvikkeiden ja ruoka-aineallergioiden testausmenetelmät.

Yhteisen tutkimuskeskuksen monivuotiseen työohjelmaan sisältyvän vuoden 2002
työsuunnitelman mukaisesti jatketaan ja kehitetään elintarvikkeiden laadun valvonnan ja
karjan BSE-taudin testausten arviointimenetelmiä sekä vahvistetaan muuntogeenisten
elintarvikkeiden tunnistusmenetelmiä. Lisäksi kuudennessa puiteohjelmassa valmistellaan
parhaillaan terveydenhuoltoa koskevien toimien toteuttamista muun muassa orgaanisten
elintarvikkeiden ja ruoka-aineallergioiden alalla.

3.6.2 Tutkimuksen tukeminen: Eurostat

Euroopan yhteisöjen tilastotoimisto Eurostat tarjoaa unionille Euroopan tason tilastoja, joiden
avulla voidaan tehdä maiden ja alueiden välisiä vertailuja. Eurostatin tärkeimpänä tehtävänä
on toimittaa komissiolle ja muille eurooppalaisille toimielimille tilastoja ja tietoja, joiden
perusteella ne voivat laatia, toteuttaa ja arvioida yhteisön politiikkaa.

Eurostat tarjoaa laajalti tietoa ravitsemukseen liittyvistä asioista kuten elintarviketuotannosta,
elintarvikkeiden kulutuksesta, tuotetasoista ja elintarvikkeiden toimitusvarmuutta koskevista
indikaattoreista sekä kotitalouksien tuloista, sosioekonomisen kehityksen indikaattoreista ja
muista ravitsemukseen liittyvistä indikaattoreista kuten liikapainoisuuden yleisyyden
arvioinnista ja ruoan aiheuttamista sairauksista. Eurostat tukee myös merkittävästi
tietokantojen kehittämistä sellaisiksi, että tiedon tuottamisessa noudatetaan yhteisiä
standardeja ja että eri jäsenvaltioille (ja nyt ehdokasmaille) voidaan tarjota vertailukelpoista
tietoa. Tällä tavoin Eurostatin palvelut ovat merkittävä apu myös
elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jonka tehtävänä on kerätä ja analysoida ravitsemus- ja
altistumistietoja sekä muuta mahdollisten riskien kannalta merkityksellistä tietoa, jota
tarvitaan elintarvikkeiden turvallisuuden valvomiseksi koko elintarvikeketjussa.
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3.6.3 Yhteisön rahoittamat tutkimusohjelmat ja ravitsemus

Yhteisön rahoittama tutkimus47 elintarviketuotannon, elintarvikkeiden turvallisuuden sekä
terveyden ja ravitsemuksen aloilla on ollut hyvin merkittävää. Erityisen tuloksekasta se on
ollut kahtena viime vuosikymmenenä toteutettujen tutkimuksen puiteohjelmien puitteissa
(katso lisätietoja tuetuista hankkeista liitteestä IV). Viidennestä puiteohjelmasta (1998-2002)
on rahoitettu ravitsemusta koskevia tutkimushankkeita "Elämänlaatu ja luonnonvarojen
hoitaminen" -ohjelman avaintoiminnon 1 "Ravinto, ravitsemus ja terveys" kautta. Ravitsemus
on ollut keskeisellä sijalla näissä ohjelmissa elintarviketekniikan ja elintarvikkeiden
turvallisuuden ohella. Lisäksi ravitsemusnäkökohdat on otettu huomioon elintarviketekniikan
ja raaka-aineiden, myös uusien biologisten raaka-aineiden alalla.

Avaintoiminnolla 1 on pyritty lisäämään tietoisuutta tekijöistä, jotka vaikuttavat siihen, missä
määrin kuluttajat luottavat elintarviketarjonnan turvallisuuteen ja terveellisyyteen. Kuluttajien
merkitys avaintoiminnon 1 ravitsemustutkimuksissa on korostumassa, sillä viidennen
tutkimuksen puiteohjelman kahdessa viimeisessä, vuosina 2000 ja 2001 julkaistussa
ehdotuspyynnössä hyväksyttiin ainoastaan kuluttajanäkökohtia käsitteleviä
tutkimushankkeita. Näillä hankkeilla pyritään

• vastaamaan kuluttajien tarpeisiin ja vahvistamaan Euroopan elintarvikealan kilpailukykyä.
Tavoitteena on kehittää strategioita, joiden avulla voidaan tulkita paremmin kuluttajien
tarpeita, asenteita ja näkemyksiä, tehostaa tiedottamista elintarvikeriskeistä ja parantaa
elintarvikkeiden laatua sekä lisätä innovoinnin mahdollisuuksia, kilpailukykyä ja
työpaikkojen luomista Euroopan teollisuuteen.

• lisäämään tietoisuutta ravinnon vaikutuksesta terveyteen ja hyvinvointiin. Tavoitteena on
lisätä tietoisuutta ravinnon, ruokavalion ja elintapojen merkityksestä terveyden
edistämiseen ja ylläpitämiseen sekä sairauksien ehkäisemiseen, auttaa kuluttajia
valitsemaan elintarvikkeita, joiden ravintoarvo on suuri, ja parantaa terveyttä edistävien
tuotteiden ja ruokavalion noudattamista ja omaksumista.

Tämän ohjelman hankkeille on suoritettu vertaisarviointi. Yhtenä arviointiperusteena oli
yhteisölle saatava lisäarvo ja vaikutukset EU:n politiikkaan. Muita arviointiperusteita olivat
tieteellinen ja tekninen laatu ja innovointi, voimavarat, kumppanuus ja hallinto, vaikutukset
yhteisön sosiaalisiin tavoitteisiin, talouskehitys sekä tieteelliset ja tekniset
tulevaisuudennäkymät. Liitteessä IV on luetteloitu neljännestä ja viidennestä puiteohjelmasta
rahoitetut hankkeet.

Kuudennella tutkimuksen puiteohjelmalla (2002–2006)48 tuetaan vahvasti tieteen ja politiikan
välistä yhteyttä. Ohjelman perustavoitteina ovat yhteisön tutkimuksen integrointi,
eurooppalaisen tutkimusalueen jäsentäminen ja eurooppalaisen tutkimusalueen perustan
lujittaminen. Ensimmäiseen tavoitteeseen kuuluu seitsemän ensisijaista aihealuetta, joista yksi
on elintarvikkeiden laatu ja turvallisuus. Tämän alan toimien tavoitteena on luoda yhtenäinen
tieteellinen ja teknologinen perusta, jota tarvitaan turvallisten ja terveellisten elintarvikkeiden
tuotanto- ja jakelujärjestelmän kehittämiseen ja elintarvikkeisiin liittyvien riskien hallintaan.
Ravitsemusta koskevan tutkimuksen painopisteenä ovat "Ravintoon liittyvien sairauksien ja

47 Ravitsemushankkeisiin osoitetulla Euroopan komission rahoituksella täydennetään kansallista rahoitusta.
Asiaa on selvitetty julkaisussaFood safety, diet and health: An overview of research across Europe,
Euroopan komissio, Luxemburg 1999, EUR 18493.

48 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1513/2002/EY, tehty 27 päivänä kesäkuuta 2002,
eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamista ja innovointia tukevasta Euroopan yhteisön kuudennesta
tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn puiteohjelmasta (2002-2006) (EYVL L 232, 29.8.2002,
s. 1–33).
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allergioiden epidemiologia" ja "Ravinnon terveysvaikutukset". Tällä ensisijaisella aihealueella
pyritään varmistamaan, että kuluttajansuoja on tärkein kannustin uusien ja entistä
turvallisempien elintarvikkeiden ja rehujen tuotantoketjujen kehittämiseen.

Ravitsemusnäkökohdat on otettu huomioon myös toimissa, joiden aiheina ovat "entistä
turvallisemmat ja ympäristöystävällisemmät tuotanto- ja jalostusmenetelmät sekä
terveellisemmät elintarvikkeet", "eläinrehun vaikutus ihmisen terveyteen" ja "ympäristöstä
johtuvat terveysriskit". Tutkimukset toteutetaan huippuosaamisen verkostojen, integroitujen
hankkeiden, kohdennettujen tutkimushankkeiden ja yhteisten toimien kautta sekä siten, että
yhteisö osallistuu EY:n perustamissopimuksen 169 artiklan nojalla toteutettaviin kansallisiin
tutkimusohjelmiin. Kansainvälistä yhteistyötä kehitysmaiden kanssa koskevissa tutkimuksen
puiteohjelman toimissa on aiemmin panostettu huomattavasti pohjoisen ja etelän välisiin
tutkimusyhteistyöhankkeisiin, jotka koskevat köyhän väestön ravitsemukseen liittyviä
kysymyksiä, ja INCO-Copernicus-ohjelmassa on meneillään tärkeä tutkimushanke, jossa
selvitetään elintapojen, myös ravitsemuksen, ja terveyden välistä suhdetta IVY-maissa
(Itsenäisten valtioiden yhteisö).

Kehitysmaille varataan määrärahoja kuudennesta tutkimuksen puiteohjelmasta, jotta ne voivat
jatkaa ravitsemusta ja lasten terveyttä koskevaa tutkimusta sekä kiinnittää huomiota erityisesti
hivenravinteisiin.

3.7 Sosiaalipolitiikka

3.7.1 Sosiaalipolitiikka ja ravitsemus

Sosiaalipolitiikalla voidaan vaikuttaa merkittävästi tasa-arvon toteutumiseen terveysasioissa
ja ravitsemuksen paranemiseen. Koulutusta edistävällä sosiaalipolitiikalla voidaan kannustaa
ihmisiä noudattamaan parempia elintapoja ja terveellisiä ruokailutottumuksia. Tulotason
nostamiseen tähtäävällä sosiaalipolitiikalla, sellaisena kuin se on määritelty yhteisön
toimintaohjelmassa sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi 2002–2006, on tarkoitus parantaa
ravitsemuksellisesti laadukkaiden elintarvikkeiden saatavuutta.49

Lisäksi komissio tarjoaa elintarvikkeita jaettavaksi yhteisön vähävaraisimmille neuvoston
vuonna 1987 antaman asetuksen mukaisesti.50 Tällä toimenpiteellä autetaan jäsenvaltioita,
jotka luovuttavat elintarvikkeita interventiovarastoista niitä jakaville erityisjärjestöille.

3.7.2 Sosiaalipolitiikka ja rintaruokinta

Vuonna 1992 annettiin direktiivi 92/85/ETY51 toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin
synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen
kannustamiseksi työssä. Koska rintaruokinnan on todettu olevan hyväksi pikkulapsille,
direktiivillä on tarkoitus suojella työssäkäyviä naisia, jotka haluavat imettää lapsiaan, ja
mahdollistaa ainakin 14 viikon äitiysloma. Lisäksi direktiivissä säädetään useista toimista,

49 Lisätietoja saa Internet-osoitteesta http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/soc-
incl/ex_prog_en.htm.

50 Neuvoston asetus (ETY) N:o 3730/87, annettu 10 päivänä joulukuuta 1987, yleisistä säännöistä yhteisön
vähävaraisimmille henkilöille jaettaviksi tarkoitettujen elintarvikkeiden luovuttamisesta
interventiovarastoista tietyille järjestöille (EYVL L 352, 15. joulukuuta 1987).

51 Neuvoston direktiivi 92/85/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992, toimenpiteistä raskaana olevien ja
äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen
kannustamiseksi työssä (kymmenes direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu
erityisdirektiivi) (EYVL L 348, 28. marraskuuta 1992, s. 1-8).
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joilla suojellaan naisia, jotka haluavat jatkaa rintaruokintaa äitiysloman jälkeen työhön
palattuaan.

Direktiivin 14 artiklan 6 kohdan nojalla neuvoston on tarkasteltava direktiiviä uudelleen.
Tarkastelussa on tullut esiin useita mahdollisia ongelmia:

• Direktiiviä sovelletaan kaikkiin raskaana oleviin työntekijöihin, mutta imettävien
työntekijöiden ja äskettäin synnyttäneiden työntekijöiden määritelmät viittaavat
kansalliseen lainsäädäntöön ja ovat siten erilaisia eri jäsenvaltioissa.

• Direktiivissä vahvistettu äitiysloman vähimmäiskesto on 14 viikkoa. Äitiysloman kesto
vaihtelee Yhdistyneen kuningaskunnan 18 viikosta Tanskan 28 viikkoon.52 Pakollisen
äitiysloman ja palkattoman loman yhdistelmää on tarkasteltava uudelleen.

• Äitiyslomalla olevien äitien määrä ja palkallisen loman kesto vaihtelee huomattavasti
jäsenvaltioittain.

Tutkimuksessa tuli esiin myös muita ongelmia, jotka saattavat rajoittaa direktiivin
soveltamisalaan kuuluville naispuolisille työntekijöille myönnettyä suojaa, ja komissio pohtii
parhaillaan, miten edetä jatkossa näillä aloilla. Komissio aikoo esittää vuonna 2003 uuden
raportin direktiivin 92/85/ETY täytäntöönpanosta jäsenvaltioiden toimittamien tietojen
perusteella.

3.8 Koulutuspolitiikka

Terveys ja ravinto ovat ratkaisevia tekijöitä erityisesti nuorten onnistuneen koulutuksen ja
oppimisen kannalta. Nuorten ravitsemus on erityisen merkittävä tekijä määriteltäessä kestävän
kehityksen strategian ja kehitysmaiden koulutusjärjestelmien onnistumista, mutta se on
merkittävä tekijä myös yhteisön köyhillä alueilla.

Kestävässä kehityksessä on kyse ravitsemuksesta ja terveydestä myös Euroopan yhteisössä
eikä ainoastaan yhteisön köyhillä alueilla. Ravitsemusta ja terveellisen ruokavalion
koostumusta koskevaa julkista tiedotusta ja valistusta olisi lisättävä erityisesti
koulutusjärjestelmissä.

3.9 Audiovisuaalisen viestinnän politiikka

EY:n perustamissopimuksen mukaisesti komissio on auttanut jäsenvaltioita kehittämään
audiovisuaalipolitiikan alalla yhteisiä toimintatapoja ja käytäntöjä, jotka koskevat muun
muassa lähetystoimintaa ja tiedotusvälineitä. Toimiin on kuulunut sellaisen
lainsäädäntökehyksen edistäminen, jonka ansiosta voidaan toteuttaa tehokkaat
lähetystoiminnan yhtenäismarkkinat ja joka suojelee alaikäisiä haitalliselta audiovisuaaliselta
sisällöltä. Vuonna 2002 saatiin valmiiksi raportti alaikäisille suunnatun mainonnan
lainsäädännöllisen valvonnan nykytilanteesta. Raportti on myös julkaistu.53 Toimet alaikäisten
suojelemiseksi haitalliselta audiovisuaaliselta sisällöltä vahvistettiin vuonna 199854, minkä

52 MISSOC-tietojärjestelmän (Mutual information system on social protection) mukaan.
53 Study on the Impact of Advertising and Teleshopping on Minors: International and European Regulation

and Self-regulation, katso http://europa.eu.int/comm/avpolicy/stat/studi_en.html.
54 Neuvoston suositus, annettu 24 päivänä syyskuuta 1998, Euroopan audiovisuaalisia ja tietopalveluja

tuottavien yritysten kilpailukyvyn parantamisesta edistämällä kansallisia järjestelmiä, joiden tarkoituksena
on saattaa alaikäisten ja ihmisarvon suojelu vertailukelpoiselle ja tehokkaalle tasolle (EYVL L 270, 7.
lokakuuta 1998).
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lisäksi kuluttajakomitea on keskustellut ehdotuksista rajoittaa tietyntyyppistä lapsille
kohdistettua elintarvikemainontaa (ks. edellä).

Tiedotusvälineiden luomat mielikuvat, jotka osaltaan synnyttävät kauneuden ja
viehättävyyden kulttuurisia määritelmiä, vaikuttavat myös syömishäiriöiden lisääntymiseen.55

Neuvoston päätöslauselmassa56 naisia ja miehiä koskevien mielikuvien käsittelemisestä
mainonnassa ja tiedotusvälineissä kehotetaan jäsenvaltioita kannustamaan mainostoimistoja ja
tiedotusvälineitä myöntämään kielteiset vaikutukset, joita sukupuolisuutta koskevat
kaavamaiset käsitykset voivat aiheuttaa yleisesti koko väestön ja erityisesti nuorten ruumiin-
ja mielenterveydelle.

3.10 Laajentuminen ja ulkoinen apu

3.10.1 Euroopan yhteisön laajentuminen

Laajentumisprosessissa neuvotellaan ehdokasmaiden kanssa maataloudesta, elintarvikkeiden
turvallisuudesta, mainonnasta, kuluttajaoikeuksista ja tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta,
jotka kaikki saattavat vaikuttaa ravitsevien elintarvikkeiden saatavuuteen jäsenyyttä
hakeneissa maissa. Neuvottelut voivat vaikuttaa myös ehdokasmaista nykyisen yhteisön
jäsenvaltioihin tuotavien elintarvikkeiden laatuun, hintaan ja muihin seikkoihin. Lisäksi
ehdokasmaat voivat osallistua uuteen kansanterveysohjelmaan, jos ne tekevät yhteisön kanssa
yhteisymmärryspöytäkirjan. Rohkaistakseen ehdokasmaita osallistumaan tähän ohjelmaan
komissio järjesti niille ohjelmaa käsittelevän seminaarin Luxemburgissa heinäkuussa 2002.

3.10.2 Ulkoisen avun ohjelmat

Komissio käynnisti vuonna 1999 prosessin, jossa on tarkoitus määritellä poliittisissa
suuntaviivoissa esitetyt tavat, joilla ulkoisen avun ohjelmissa tuetaan kehitysmaiden
maaseudun kehitystä.57 Tästä käy ilmi, että lähestymistavasta, jossa korostettiin vientiin
tarkoitettuja viljelykasveja ja kansallisen elintarvikkeiden omavaraisuuden varmistavia
viljelykasveja, on siirrytty lähestymistapaan, jossa korostetaan maaseutuväestön toimeentulon
kestävää kehitystä. Käytännön toimet koskevat muun muassa koulutusta, terveyttä ja
voimavarojen, myös karjan ja kalastuksen hallinnointia.58

Cotonoun sopimuksessa käsitellään elintarvikkeiden toimitusvarmuutta, maataloutta sekä
terveyttä ja ravitsemusta. Yhteisö ja jäsenvaltiot tarjoavat sopimuksen puitteissa kehitysapua
Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) maille.59 Euroopan yhteisö ratifioi sopimuksen
16. tammikuuta 2002. EU:n viidestätoista jäsenvaltiosta kolmentoista uskotaan ratifioivan sen
vuoden 2002 loppuun mennessä. Sopimuksen on huhtikuuhun 2002 mennessä ratifioinut 44
AKT-maata (ratifiointi vaaditaan 51 AKT-maalta). Sopimuksen mukaan terveydenhuollon ja
ravitsemusalan yhteistyössä tuetaan ravitsemusta koskevia ohjelmia ja hankkeita sekä
kansanterveyteen ja ravitsemukseen erikoistuneiden tutkimuslaitosten, yliopiston tiedekuntien
ja koulujen rakentamista ja ylläpitoa AKT-maissa.

55 EDAP (Eating Disorders Awareness and Prevention, Inc.) http://www.edap.org/.
56 Neuvoston päätöslauselma, annettu 5 päivänä lokakuuta 1995, naisia ja miehiä koskevien mielikuvien

käsittelemisestä mainonnassa ja tiedotusvälineissä (95/C/ 296/06) (EYVL C 296, 10. marraskuuta 1995).
57 European Policy to Support Rural Development, Policy Orientation Paper(helmikuu 2000)

http://europa.eu.int/comm/development/rurpol/.
58 Katso maataloutta, karjaa ja kalastusta koskevat strategia-asiakirjat ja maakohtaiset erityisselvitykset, joihin

voi tutustua Internet-osoitteessa http//europa.eu.int/comm/development/rurpol/outputs.
59 Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen

jäsenvaltioiden välinen kumppanuussopimus, allekirjoitettu Cotonoussa Beninissä 23. kesäkuuta 2000.
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Komissio osallistuu Maailman elintarvikeohjelmaan ja tukee elintarveapua koskevia
kehitysyhteistyöhankkeita ja elintarvikkeiden toimitusvarmuutta koskevaa monivuotista
ohjelmaa, jossa myönnetään sekä elintarvikeapua että taloudellista tukea. Elintarvikkeiden
toimitusvarmuutta koskevissa ohjelmissa korostetaan entistä enemmän tarvetta antaa
epäsuotuisassa asemassa oleville ihmisille ja erityisesti naisille vaikutusmahdollisuuksia ja
rohkaista heitä osallistumaan kehitysprosessiin.60

Euroopan yhteisön humanitaarisen avun toimisto ECHO tarjoaa Euroopan unionin
ulkopuolisille uhreille hätäapua ja toteuttaa siihen liittyviä toimia.61 ECHO on julkaissut
useita raportteja ja arvioita, joissa käsitellään elintarvikkeiden toimitusvarmuutta, tiettyjen
maiden terveys- ja ravintoasioita, pakolaisryhmiä ja katastrofien uhreja.62

3.11 Monenvälisten toimijoiden toimet

3.11.1 FAO, WHO ja Codex Alimentarius

Kehitysyhteistyön ohella Euroopan komissio toimii aktiivisesti monissa kansainvälisissä
elimissä, joista useat ovat keskittyneet nimenomaisesti elintarvike- ja ravintoasioihin.
Tällaisia ovat YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO, Maailman terveysjärjestö WHO ja
niitä avustava Codex Alimentarius -komissio, joka säätää kansainvälisen elintarvikekaupan
standardeista.

FAO koordinoi maailman elintarvikeohjelmaa, johon yhteisökin osallistuu, ja on ensisijainen
elintarvikkeiden tuotantoa, tuontia ja vientiä koskevan tiedon lähde. FAO antaa myös arvioita
elintarvikkeiden kulutustottumuksista eri maissa. FAO:n tilastotietokannasta saa hyödyllistä
tietoa ruokavalion ja ravitsemuksen kehityssuuntauksista kussakin jäsenvaltiossa ja koko
yhteisössä 40 vuoden ajalta. FAO tekee monissa elintarvikkeiden turvallisuutta koskevissa
toimissaan yhteistyötä WHO:n kanssa. Euroopan yhteisö on FAO:n jäsen.

Maailman terveysjärjestö tukee kansallisen ja kansainvälisen terveyspolitiikan kuten
elintarvikkeiden turvallisuutta tai saastumista ja ravitsemusta koskevan politiikan
yhteensovittamista.63 WHO:n Euroopan aluetoimisto on tutkinut Euroopan hallitusten
toimittamien tietojen perusteella ravitsemuspolitiikkaa ja sen käytäntöjä kolmeen otteeseen
vuosina 1994–2000. Uusimmat tiedot vuosilta 1999–2000 on tarkoitus julkaista vuoden 2002
lopulla. WHO:n Internet-sivuilta saa myös maakohtaista tietoa.64

Lisäksi komissio on auttanut WHO:n Euroopan aluetoimistoa parantamaan, vahvistamaan ja
tukemaan ehdokasmaiden suorittamaa kansanterveysalan analysointia, arviointia ja valvontaa.
Tässä yhteydessä on laadittu kustakin ehdokasmaastaHighlights on health-sarja, jossa
esitetään yleiskatsaus kunkin maan terveystilanteesta ja siihen liittyvistä seikoista.65

Kyseisissä asiakirjoissa vertaillaan kunkin maan asemaa suhteessa muihin ehdokasmaihin ja
myös suhteessa Euroopan unionin jäsenvaltioihin. Tämän sarjan ja muiden lisätietojen avulla

60 Katso esimerkiksiEuropean Commission's Food security Strategy for Bangladesh, 1999–2002, 1999.
61 ECHO Aid Policy 2002, Euroopan humanitaarisen avun toimisto, 2002.
62 Katso viimeaikaiset kertomukset Internet-osoitteesta

http://europa.eu.int/comm/echo/en/evaluation/reports2001.htm.
63 Katso http://www.who.int/hpr/nutrition.
64 Katso http://www.euro.who.int/countryinformation.
65 Highlights on Health in the Applicant Countries to the European Union, rahoitettu terveystilanteen

seurantaa koskevan ohjelman C-pilarista ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1400/97/EY
1 artiklan 2 kohdan ja liitteen 1 c kohdan mukaisesti.
Ks. http://europa.eu.int/comm/health/ph/programmes/monitor/index_en.htm.
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voidaan arvioida yhteisön politiikan vaikutuksia ehdokasmaiden terveystilanteeseen sekä
terveyspalveluihin ja terveydenhuoltojärjestelmiin.

Codex Alimentarius -komissio perustuu FAO:n ja WHO:n väliseen yhteistyöhön, ja se asettaa
elintarvikkeiden kansainvälisen kaupan standardeja. Codex Alimentarius -komission
asettamien standardien noudattamisen katsotaan riittävän kasvien ja eläinten terveyttä
koskevista Maailman kauppajärjestön toimenpiteistä tehdyn sopimuksen mukaisten
kansainvälisten velvoitteiden täyttämiseen, ja komission jäsenen on erikseen perusteltava
mahdolliset tiukemmat vaatimuksensa. Kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat Codex Alimentarius
-komission jäseniä, ja yhteisö on sen tarkkailijajäsen. Komissio ja jäsenvaltiot pyrkivät
laatimaan yhteisiä huomautuksia terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston koordinoimien
kannanottojen muodossa asioista, jotka kuuluvat yhteisön lainsäädäntövaltuuksien piiriin.
Ravitsemuksen kannalta merkityksellisiä aihepiirejä ovat elintarvikkeiden
ravintoarvomerkinnät, elintarvikkeiden markkinoinnissa käytettävät ravitsemukselliset
väitteet ja erikoisruokavalmisteiden ravintokoostumusta koskevat standardit.

3.11.2 Teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvät näkökohdat sekä ravitsemus

Teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyssä sopimuksessa
määrätään muun muassa kasvilajikkeita ja kasveihin liittyviä geenivaroja koskevien
keksintöjen teollis- ja tekijänoikeuksista. Teollis- ja tekijänoikeuksien soveltaminen
elintarviketuotantoon tarkoitettujen viljelykasvien geenivaroihin saattaa vaikuttaa kauppaan,
elintarvikkeiden toimitusvarmuuteen, elintarviketuotantoon tarkoitettujen viljelykasvien
biologiseen monimuotoisuuteen ja tuottajien toimeentuloon. Useat kansalaisjärjestöt ja eräät
Maailman kauppajärjestön jäsenet WTO:n TRIPS-neuvostossa ovat ilmaisseet huolensa tästä
asiasta.

Komission kaupan pääosasto aikoo teettää tutkimuksen teollis- ja tekijänoikeuksien suojan
mahdollisista vaikutuksista elintarvikkeiden toimitusvarmuuteen erityisesti kehitysmaissa.
Hankkeella on tarkoitus tutkia, voiko kasveihin liittyvien geenivarojen teollis- ja
tekijänoikeuksien suojelulla olla myönteisiä tai kielteisiä vaikutuksia elintarvikkeiden
toimitusvarmuuteen, ja tarjota ohjeita mahdollisista toimista, joilla voidaan optimoida teollis-
ja tekijänoikeuksien suojelun ja elintarvikkeiden toimitusvarmuuden vuorovaikutus. Tutkimus
aloitetaan syksyllä 2002.

TRIPS-sopimuksen, biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen sekä
perinnetiedon ja kansanperinteen suojelun välistä suhdetta käsittelevässä tuoreessa
tiedonantoluonnoksessa (jota käsiteltiin WTO:n TRIPS-neuvostossa syyskuussa) EY katsoi,
että maanviljelijöiden oikeudet ovat tietyissä tapauksissa perusteltuja TRIPS-sopimuksen
27 artiklan 3 kohdan b alakohdan ja 30 kohdan nojalla. Maanviljelijöiden oikeuksilla viitataan
tässä elintarvikkeita koskevien patenttioikeuksien tai kasvilajikkeita koskevien oikeuksien
poikkeuksiin niin kehitysmaiden ja vähiten kehittyneiden maiden kuin myös teollisuusmaiden
pien- ja luontaisviljelijöiden hyväksi.

3.11.3 WTO ja maantieteelliset merkinnät

Uudella Maailman kauppajärjestön neuvottelukierroksella käsitellään maantieteellisiä
merkintöjä. Maantieteellisillä merkinnöillä suojellaan joukkoa tietyllä alueella valmistettuja
tai kasvatettuja tuotteita, jotka eivät kuitenkaan ole jonkin tietyn yrityksen tuottamia, joten
niistä voi olla hyötyä niin pienille kuin suurillekin tuottajille. Maantieteellisillä merkinnöillä
voidaan edistää investointeja ja avata uusia markkinointimahdollisuuksia kehittymättömillä
alueilla sekä suojella biologista monimuotoisuutta ja ympäristön laatua näillä alueilla.
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4 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Ravitsemuspolitiikan tavoitteena on parantaa kaikenikäisen väestön terveyttä ja elämänlaatua
ja vähentää sairastumisriskiä edistämällä terveellisiä ruokavalioita ja elintapoja. Vaikka
yhteisön toimet ravitsemuksen alalla ovat väistämättä rajallisia, päätavoitteeseen voidaan
pyrkiä – ja pyritäänkin – toiminnallisten tavoitteiden kautta.

Ravinto- ja ruokavaliotottumukset sekä ravitsemukseen liittyvien sairauksien yleisyys
vaihtelevat suuresti eri jäsenvaltioiden välillä ja eri jäsenvaltioissa. Tämän vuoksi kansalliset,
alueelliset ja paikalliset viranomaiset pystyvät usein yhteisöä paremmin järjestämään
yksittäisille kansalaisille suunnattuja tiedotuskampanjoja. Kansanterveyteen liittyvillä
yhteisön ravitsemustoimilla on tarkoitus tukea jäsenvaltioita tarjoamalla välineitä politiikan
kehittämiseen, tukemalla politiikan täytäntöönpanoa sekä vertailemalla ja vaihtamalla
kokemuksia.

Elintarvikkeiden turvallisuutta koskevassa valkoisessa kirjassa tehtiin useita ehdotuksia, jotka
synnyttivät odotuksia komission toimista. Niihin viitattiin neuvoston 12. joulukuuta 2000
antamassa päätöslauselmassa, jossa todettiin komission tehneen ehdotuksia kattavan ja
yhdenmukaisen ravitsemuspolitiikan ja toimintasuunnitelman kehittämiseksi. Neuvosto
kehotti komissiota sisällyttämään ravitsemusnäkökohdat kaikkiin yhteisön politiikkoihin,
kehittämään ravitsemukseen liittyvän terveyden ja siihen vaikuttavien tekijöiden
seurantamekanismeja, kehittämään ravintosisältöä koskevien merkintöjen ja muiden
kuluttajille suunnattujen tiedotusmenetelmien käyttöä sekä pohtimaan useita muita
toimenpiteitä (katso liite VII).

Näitä kysymyksiä käsitellään uuden kansanterveysohjelman (2003–2008) ja elintarvikkeiden
turvallisuutta koskevan valkoisen kirjan täytäntöönpanon yhteydessä.
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LIITE I Y HTEISÖN JÄSENVALTIOIDEN HAASTEET RUOKAVALION JA RAVITSEMUKSEN

ALALLA

Tieteellisesti ollaan yleisesti yhtä mieltä siitä, että ruokavalion riskitekijät vaikuttavat
yhteisön väestössä monien merkittävien sairauksien syntyyn. Esimerkkejä tästä esitetään alla
olevassa taulukossa (laadittu mukaillen Eurodiet-konferenssissa66 esitettyjen asiakirjojen sekä
ruokavaliota ja kroonisia sairauksia koskevan WHO:n alustavan asiantuntija-arvion67

perusteella):

Esimerkkejä eräiden sairauksien ja ruokavalion riskitekijöiden mahdollisesta
korrelaatiosta

Sairaus Ruokavalion riskitekijä

Verenpainetauti

riittämättömästi hedelmiä ja vihanneksia

alkoholin liikakäyttö

liikaa suolaa

Aivoverenkierron sairaudet sekä sydän-
ja verisuonitaudit

riittämättömästi hedelmiä ja vihanneksia

liikaa tyydyttyneitä rasvahappoja

liian vähän runsaskuituisia elintarvikkeita

Syövät (erityisesti paksusuolen-, rinta-,
eturauhas- ja mahasyöpä)

riittämättömästi hedelmiä ja vihanneksia

alkoholin liikakäyttö

liikaa suolaa

liian vähän runsaskuituisia elintarvikkeita

riittämätön liikunta ja ylipaino

Liikalihavuus
liian energiapitoinen ruoka

riittämätön liikunta

Aikuisiän diabetes (tyyppi II)
liikalihavuus

riittämätön liikunta

Osteoporoosi

riittämätön kalsiuminsaanti

riittämätön D-vitamiininsaanti

riittämätön liikunta

Hammasmätä
fermentoituvia hiilihydraatteja sisältävien tai sokeripitoisten
elintarvikkeiden tai juomien usein toistuva käyttö68

Hampaiden syöpymät happamat elintarvikkeet, hedelmät tai juomat

Jodinpuutehäiriöt riittämättömästi kalaa tai elintarvikkeita, joihin on lisätty jodia

Syntyminen keskosena ja alhainen
syntymäpaino

riittämätön ravintoaineiden saanti elintarvikkeista

Raudanpuuteanemia
riittämätön raudansaanti tai raudan puuttuminen kokonaan

riittämättömästi vihanneksia, hedelmiä ja lihaa

Hermostoputken epämuodostumat
(selkärankahalkio)

riittämätön folaatin ja foolihapon saanti

riittämättömästi hedelmiä ja vihanneksia

66 Eurodiet-konferenssi, Kreeta, toukokuu 2000 (julkaistu kirjassaNutrition & Diet for Healthy Lifestyles in
Europe: Science & Policy Implications, Eurodiet core report, Kreetan yliopisto, heinäkuu 2000).

67 Maailman terveysjärjestö:Draft Joint WHO/FAO expert consultation on diet, nutrition and the prevention
of chronic diseases, Geneve 2002 (http://www.who.int/hpr/nutrition).

68 Vaikka syyhygienia ja fluorin käyttö (fluorattu vesi ja fluoratut suun hygieniatuotteet) suojaavat
hammasmädältä, sokerin usein toistuva käyttö on edelleen tästä riippumaton riskitekijä hammasmädän
synnylle.
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Alentunut vastustuskyky infektioille

riittämättömästi hedelmiä ja vihanneksia

kivennäisaineiden ja vitamiinien riittämätön saanti

rintaruokinnan riittämättömyys

Anorexia, bulimia ja ahmimishäiriö
(BED)

nälkiintyminen ja liiallinen painonpudotus tai liikalihavuus

Ruoka-aineallergiat ruoan sisältämät allergeenit

Bakteerien aiheuttama ruokamyrkytys elintarvikkeiden sisältämät patogeeniset mikro-organismit

Myrkytys
elintarvikkeiden sisältämät patogeenit, kuten dioksiini, elohopea,
lyijy tai muut raskasmetallit, maatalouskemikaalien jäämät ja
muut vieraat aineet

Ravitsemukseen liittyvät haasteet Euroopan yhteisössä

Euroopan unionin haasteet ravitsemuksen alalla voidaan esittää tiivistetysti seuraavalla
tavalla:

• Äskettäiset ruokavaliotutkimukset osoittavat, että jäsenvaltioissa ilmenee jatkuvasti
kivennäisaineiden ja vitamiinien – erityisesti raudan, jodin ja folaatin – puutteesta
aiheutuvia eriasteisia ongelmia. Näiden aineiden puute saattaa aiheuttaa anemiaa,
jodinpuutehäiriöitä ja synnynnäisiä epämuodostumia.

• Verrattuna Eurodiet-hankkeen69 suositukseen hedelmien ja vihannesten määrästä
ruokavaliossa nykyinen hedelmien ja vihannesten kulutus on vähäistä erityisesti yhteisön
pohjoisosissa ja sosioekonomisesti epäsuotuisimmassa asemassa olevissa
väestöryhmissä70. Hedelmät ja vihannekset ovat arvokkaita vitamiinien ja
kivennäisaineiden lähteitä, ja ne sisältävät ravintokuituja ja antioksidantteja. Kuitu
vaikuttaa merkittävästi ruoansulatuskanavan terveyteen, ja antioksidantit suojaavat
terveitä soluja molekyylivaurioilta.

• Rasvan ja erityisesti tyydyttyneen rasvan osuus ruokavaliosta on suuri lähes kaikissa
jäsenvaltioissa.71 Ravinnon tiettyjen rasvojen suuri pitoisuus saattaa altistaa
liikalihavuudelle ja siihen liittyvälle riskille sairastua diabetekseen tai sydän- ja
verisuonitauteihin. Tyydyttyneet rasvat kohottavat merkittävästi veren kolesterolia ja
lisäävät sydän- ja verisuonitautien puhkeamismahdollisuutta.

• Viljatuotteiden kulutus on vähentynyt koko Euroopassa neljänneksen vuodesta 1960.
Viljatuotteet ovat vähärasvaisia, ja niissä on paljon hiilihydraatteja, proteiineja, kuitua,
vitamiineja ja mineraaleja. Täysjyvävilja sisältää yleensä pitkäketjuisia hiilihydraatteja,
joiden glykeeminen indeksi on matala, mikä on hyvä asia verensokerin sääntelyn
kannalta.

• Lihankulutus on lisääntynyt useissa jäsenvaltioissa 1960-luvun jälkeen (BSE-kriisin
jälkeisestä lihankulutuksen laskusta huolimatta). Liha on hyvä raudan ja proteiinien lähde.
Suurin osa useimpien EU:n jäsenvaltioiden keskimääräisen ruokavalion sisältämistä

69 http://europa.eu.int/comm/health/ph/programmes/health/pub/index_en.html
70 Euroopan eteläosissa, joissa hedelmät ja vihannekset ovat suuren tarjonnan vuoksi halpoja, näin ei ole.
71 Food-based Dietary Guidelines: A Staged Approach, C. Williams, M. Wiseman ja J. Buttriss, British

Journal of Nutrition, 81 (S2), S29-S153, 1999.
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tyydytetystä rasvasta on kuitenkin peräisin runsaasti rasvaa sisältävistä lihatuotteista ja
täysrasvaisista maitotuotteista.

• Liikapainoisuus on Euroopan unionin ja monien muiden maiden väestön, erityisesti lasten
ja nuorten, kasvava ongelma. Liikapainoisuus johtuu toisinaan endokriinisista häiriöistä
tai syömishäiriöistä, mutta yleensä sen aiheuttajana on energiansaannin ja
energiankulutuksen epätasapaino (esimerkiksi energiaa paljon sisältävien elintarvikkeiden
liikakulutus yhdistettynä liikunnan puutteeseen).72 Liikapainoisuus lisää verenpainetaudin,
sydänsairauksien, aivohalvauksen, tyypin II sokeritaudin ja tietyntyyppisten syöpien
riskiä.

72 Obesity – preventing and managing the global epidemic: report on a WHO Consultation. Geneve,
Maailman terveysjärjestö, 1998.
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LIITE II K ESKEISET TERMIT

Tieto hyvistä toimintatavoista – tämänhetkinen vahvin ja luotettavin näyttö erilaisten
terveyden edistämistä, sairauksien ehkäisemistä, taudin määrittämistä ja hoitoa koskevien
lähestymistapojen turvallisuudesta, vaikutuksista, tehokkuudesta ja kustannustehokkuudesta.
Hyviä toimintatapoja koskeva tieto tarjoaa ratkaisun parhaimmasta mahdollisesta
toimintatavasta kussakin tilanteessa ja olosuhteissa.

Ruokavalio – ihmisen ravinnoksi nauttimat elintarvikkeet ja juomat.

Ravinnon rasvapitoisuus– ruokavalioon kuuluvat rasvat ja öljyt, jotka koostuvat pääasiassa
tyydyttyneistä, yksittäistyydyttymättömistä ja monityydyttymättömistä rasvahapoista.
Tyydyttyneet rasvahapot ovat peräisin erityisesti eläintuotteista, kuten lihasta sekä maito- ja
meijerituotteista, ja joistakin trooppisista kasveista (kuten palmu). Monityydyttymättömät
rasvahapot ovat yleensä peräisin kalasta, vihanneksista ja joistain kasviöljyistä.
Yksittäistyydyttymättömät rasvahapot ovat usein peräisin pähkinöistä ja pähkinäöljyistä,
oliiviöljystä, rypsiöljystä tai avokadoista.

Syömishäiriöt – syömiseen liittyvät häiriöt, kuten anorexia nervosa, bulimia nervosa,
ahmimishäiriö (BED) ja määrittelemättömät syömishäiriöt (EDNOS)73. Syömishäiriötä
sairastavan suhde ruokaan, omaan vartaloon ja painoon on häiriintynyt, mikä heikentää
huomattavasti potilaan elämänlaatua.

Elintarvike – mikä tahansa aine tai tuote, joka on tarkoitettu tai jonka voidaan olettaa tulevan
ihmisten nautittavaksi.74

Elintarvikkeiden laatu – elintarvikkeen ominais- ja erityispiirteet, kuten kyky täyttää todetut
tai epäsuorasti ilmaistut tarpeet.75 Laatu käsittää muun muassa elintarvikkeen turvallisuuden,
maun, sopivuuden ja ravintoarvon.

Elintarvikkeiden turvallisuus – sellaisten elintarvikkeiden tarjonta, jotka eivät ole haitaksi
kuluttajille, kun ne valmistetaan tai syödään käyttötarkoituksen mukaisesti.

Elintarvikkeiden toimitusvarmuus – riittävän laadukkaiden elintarvikkeiden kestävä ja
riittävä tarjonta kaikille väestönosille.

Terveys – fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila, joka merkitsee muun muassa
sairauksien puuttumista.

Terveellinen ruokavalio – ruokavalio, joka takaa yksilölle mahdollisimman hyvän
henkilökohtaisen terveydentilan ja auttaa siten parantamaan ja suojelemaan terveyttä ja
vähentämään ravitsemukseen liittyvien sairauksien riskiä.

73 The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders: diagnostic criteria for research. Geneve:
Maailman terveysjärjestö, 1993; jaDiagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-IV:
international version with ICD-10 codes4th ed. Washington, DC: American Psychiatric Association, 1995.

74 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002/EY, elintarvikelainsäädäntöä koskevista
yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä
elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä.

75 ISO 8042:1986.
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Terveelliset elintavat– elintavat, jotka varmistavat yksilölle mahdollisimman hyvän fyysisen
ja henkisen terveyden.

Ravitsemus– ravintoaineiden saanti ja imeytyminen elimistöön siten, että elintoiminnot ja
terveys pysyvät hyvinä.

Ravitsemuspolitiikka – politiikka, jolla pyritään parantamaan ja suojelemaan terveyttä ja
parantamaan kaikenikäisten ihmisten elämänlaatua terveellisen ruokavalion avulla.

Ravinnon toimitusvarmuus – sopivan ravinnon kestävä ja riittävä tarjonta kaikille
väestönosille (katso elintarvikkeiden toimitusvarmuus).

Terveysvalistus– väestön hyvän terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy ravitsemuksen
ja liikunnan avulla.76

Elämänlaatu – yksilön käsitys asemastaan elämässä sen kulttuurin ja arvojärjestelmän
sisällä, jossa hän elää, ja suhteessa hänen tavoitteisiinsa, odotuksiinsa, normeihinsa ja
huolenaiheisiinsa. Elämänlaadun käsite vaihtelee laajalti ja siihen vaikuttavat monitahoisella
tavalla ihmisen terveys, psykologinen tila, itsenäisyys, sosiaaliset suhteet, henkilökohtaiset
uskomukset ja ihmisen suhde ympäristönsä tärkeisiin asioihin.77

Hyvinvointi – henkilökohtaisella hyvinvoinnilla viitataan ihmisten omaa elämäänsä
koskevaan arvioon, ja siihen vaikuttavat muun muassa tyytyväisyys elämään ja
parisuhteeseen, masennus- ja ahdistustilat sekä mieliala ja tunteet.

76 Nutrition & Diet for Healthy Lifestyles in Europe: Science & Policy Implications,Eurodiet core report,
Kreetan yliopisto, heinäkuu 2000.

77 Measuring Quality of Life. Division of mental health and prevention of substance abuse, Maailman
terveysjärjestö, WHO/MSA/MNH/97.4, Geneve 1997.
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LIITE III K ANSANTERVEYSOHJELMISTA TUETUT RAVITSEMUSHANKKEET
78

European Food Availability Databank(DAFNE) -hanke perustuu kotitaloustiedusteluihin,
joiden perusteella on tarkoitus perustaa kustannustehokas elintarvikkeiden kulutusta koskeva
eurooppalainen tietopankki. Hanketta on tuettu vuonna 1999 terveystilanteen seurantaa
koskevasta ohjelmasta.

Myös European physical activity surveillance system(EUPASS) -hanketta on tuettu vuonna
1999 terveystilanteen seurantaa koskevasta ohjelmasta.

Myös European Food Consumption Survey method(EFCOSUM) -hanketta tuettiin vuonna
1999 terveystilanteen seurantaa koskevasta ohjelmasta. Tämän hankkeen tavoitteena oli
määritellä menetelmä, jolla seurataan elintarvikkeiden kulutusta Euroopassa.

Monitoring public health nutrition in Europe: nutritional indicators and determinants of
health status -hanketta rahoitettiin vuonna 2000 terveystilanteen seurantaa koskevasta
ohjelmasta.

Euroopan unionin väestön ravitsemustilannetta käsittelevä kertomus rahoitetaan vuonna 2002
terveystilanteen seurantaa koskevasta ohjelmasta.

EPIC-hanketta (tulevaisuuteen suuntautuva eurooppalainen tutkimus syövästä ja
ravitsemuksesta) tuettiin syöpäohjelmasta; hankkeen yhteydessä tehtiin epidemiologinen
tutkimus ravitsemuksen ja syövän välisestä yhteydestä. Hanketta tuettiin vuosina 1997–2001
syöpäohjelmasta.

Amélioration des Habitudes Alimentaires par le web extension project(ECP) -hanketta
tuettiin vuonna 2000 syöpäohjelmasta.

Five a day, Gesund mit Obst und Gemüse - Keeping healthy with fruit and vegetables
-hanketta tuettiin vuonna 2000 syöpäohjelmasta.

Ravitsemusta, ruokavaliota ja elintapoja koskevien asenteiden Euroopan laajuisia tutkimuksia
tuettiin vuonna 1996 terveyden edistämisohjelmasta.

Euralim (Coordination et évaluation d'une campagne Communautaire d'information sur
l'alimentation et la nutrition – European Alimentation) -hanketta rahoitettiin vuonna 1996
terveyden edistämisohjelmasta.

Promotion of health – enhancing physical activity: development of policy, network and
walking programmes -hanketta tuettiin vuonna 1996 ja 1998–2000 terveyden
edistämisohjelmista.

Eurooppalaisen oppaanNutrition education in schoolslaatimista tuettiin vuonna 1997
terveyden edistämisohjelmasta.

European Masters Programme in Public Health Nutrition-ohjelmaa tuettiin vuonna 1997–
2001 terveyden edistämisohjelmista.

78 http://europa.eu.int/comm/health/ph/programmes/health/index_en.htm



31

Ravitsemusta ja ruokavaliota terveiden elintapojen edistämiseksi Euroopassa koskevaa
Eurodiet-hanketta tuettiin vuonna 1998 terveyden edistämisohjelmasta.

Orientations stratégiques Européennes en matière de nutrition-hanketta tuettiin vuonna 2000
terveyden edistämisohjelmasta.

Kansainvälistä ravitsemustieteiden konferenssia tuettiin vuonna 2001 terveyden
edistämisohjelmasta.

The optimisation of public information and education on healthy diets: A European Co-
operative Project (Opti-Diet) -hanketta rahoitetaan vuonna 2002 terveyden
edistämisohjelmasta.

Rintaruokinnan edistämistoimien kehittämistä ja vaatimusten arviointia rahoitetaan vuonna
2002 terveyden edistämisohjelmasta.

Vuonna 2002 terveyden edistämisohjelmasta rahoitetun liikalihavuutta koskevan hankkeen
yhteydessä neuvoston puheenjohtajana toimiva Tanska järjesti konferenssin
Kööpenhaminassa 11. ja 12. syyskuuta 2002.
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LIITE IV T UTKIMUKSEN PÄÄOSASTON TUKEMAT RAVITSEMUSHANKKEET

Tutkimuksen pääosaston tukemat ravitsemusta koskevat tieteelliset hankkeet: viides
puiteohjelma

Alla olevassa taulukossa esitetään ravitsemushankkeet, jotka on rahoitettu viidennestä
puiteohjelmasta aihepiirikohtaisen ohjelman "Elämänlaatu ja luonnonvarojen hoitaminen"
avaintoiminnon 1 "Ravinto, ravitsemus ja terveys" kautta. Nämä hankkeet on aloitettu vuoden
2000 alussa, ja ne kestävät kolme tai neljä vuotta. JK viittaa hankkeeseen, jonka kustannukset
on jaettu, YT yhteiseen toimeen ja EH esittelyhankkeeseen. Muista hankkeista neuvotellaan
parhaillaan, minkä vuoksi niitä ei ole mainittu tässä.

Elintarvikkeita, elintarvikkeiden jalostamista ja niiden merkintöjä koskevat kuluttajien
tarpeet, asenteet ja vastineet

QLK1-1999-00010 JK Terve ikääntyminen: sensorisen fysiologian, sensorisen psykologian
ja sosiokognitiivisten tekijöiden vaikutukset elintarvikevalintoihin
(Healthy Ageing: How changes in sensory physiology, sensory
psychology and socio-cognitive factors influence food choice)

QLK1-2000-00040 YT EU:n elintarviketutkimusohjelmien tulosten levittäminen pienille ja
keskisuurille elintarvikealan yrityksille, terveydenhoitoalan
ammattilaisille ja kuluttajaryhmille 24 maata kattavan
vuorovaikutteisen verkostojärjestelmän kautta (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 JK Ravintoon sisältyvä kofeiini, terveys ja elämänlaatu Euroopassa
(Dietary caffeine, health and quality of life in Europe)

QLK1-2000-00086 YT Elintarvikkeisiin liittyviä väitteitä koskevan tieteellisen tuen
arviointiprosessi (A process for the assessment of scientific support
for claims on foods)

QLK1-2001-00291 JK Kuluttajien luottamus ruokaan: eurooppalainen tutkimus
luottamuksen syntymisen sosiaalisista ja institutionaalisista
edellytyksistä (Consumer trust in food. A European study of the
social and institutional conditions for the production of trust)

QLK1-2001-00547 JK Terveyden edistäminen ja ylläpitäminen lisäämällä vihannesten ja
hedelmien kulutusta Euroopan koululaisten keskuudessa (Promoting
and sustaining health through increased vegetable and fruit
consumption among European schoolchildren)

Ravinnon vaikutus fysiologisiin toimintoihin sekä fyysiseen ja henkiseen suorituskykyyn

QLK1-1999-00124 JK Ruokajalosteiden fytokemikaalien, erityisesti antosyaanien,
funktionaaliset ominaisuudet, biologinen aktiivisuus ja biologinen
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hyötyosuus (Functional properties, bioactivities and bioavailability
of phytochemicals, especially anthocyanins, from processed foods)

QLK1-1999-00179 YT Ravintoon sisältyvien antioksidanttien funktionaalisia vaikutuksia
koskeva eurooppalainen tutkimus (European research on functional
effects of dietary antioxidants)

QLK1-2000-00043 JK Maitoproteiinien hypotensiiviset peptidit (Hypotensive peptides
from milk proteins)

QLK1-2000-00108 JK Tehokkaiden molekyylimenetelmien kehittäminen ja soveltaminen
ihmisen suoliston pieneliöstön tutkimukseen ruokavalion ja
terveyden yhteydessä (Development and application of high
throughput molecular methods for studying the human gut
microbiota in relation to diet and health)

QLK1-2001-00135 JK Ihmisen suoliston pieneliöstön ja isännän välisen vuorovaikutuksen
funktionaalinen arviointi (Functional assessment of interactions
between the human gut microbiota and the host)

QLK1-2001-00173 JK Välimeren alueen paikalliset ravintokasvit: mahdolliset uudet
terveysvaikutteiset elintarvikkeet ja nykyinen merkitys Välimeren
alueen ruokavaliossa (Local Mediterranean food plants: Potential
new nutraceuticals and current role in the Mediterranean diet)

QLK1-2001-00431 JK Vakaat isotooppisovellukset tärkkelyksen pilkkoutumisen ja
käymisen seurantaan funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämistä
varten (Stable isotope applications to monitor starch digestion and
fermentation for the development of functional foods)

Tiettyjen väestöryhmien erityiset ravintotarpeet

QLK1-1999-00076 JK Konjugoitunut linolihappo (CLA) funktionaalisissa elintarvikkeissa:
mahdollinen hyöty ylipainoisille keski-ikäisille eurooppalaisille
(Conjugated linoleic acid (CLA) in functional food: A potential
benefit for overweight middle-aged Europeans)

QLK1-1999-00337 JK Rautasupplementaation turvallisuuden ja tehokkuuden arviointi
raskaana olevilla naisilla (Evaluation of safety and efficacy of iron
supplementation in pregnant women)

QLK1-1999-00576 JK Folaatti: elintarvikkeista funktionaalisuuteen ja optimaaliseen
terveyteen (Folate: from food to functionality and optimal health)

QLK1-1999-00830 JK Rasvaliukoisten vitamiinien asema ja aineenvaihdunta ikääntymisen
aikana: funktionaaliset ja ravitsemukseen liittyvät seuraukset (Fat
soluble vitamin status and metabolism during ageing: functional and
nutritional consequences)

QLK1-1999-00888 JK Terveysvaikutteisten elintarvikkeiden avulla terveempään elämään:
monityydyttymättömät n-3-rasvahapot ja 5-metyylihydrofolaatti
(Nutraceuticals for a healthier life: n-3-polyunsaturated fatty acids



34

and 5-methyl-hydro-folate)

QLK1-2000-00067 JK Funktionaaliset elintarvikkeet, suoliston mikrofloora ja terve
ikääntyminen (Functional food, gut microflora and healthy ageing)

QLK1-2000-00563 JK Probiootit ja ruoansulatuskanavan häiriöt – Euroopan unionin
potilaiden kontrolloidut tutkimukset (Probiotics and gastrointestinal
disorders – controlled trials of European Union patients)

QLK1-2000-00623 JK Kohti optimaalisen D-vitamiinitäydennyksen strategiaa (Towards a
strategy for optimal vitamin D fortification)

QLK1-2002-00168 JK Sinkin vaikutukset ravinteisiin / ravinteiden vuorovaikutukseen sekä
suuntaukset terveydessä ja ikääntymisessä (Zinc effects on nutrient /
nutrient interactions and trends in health and ageing)

Ruokavalion ja kroonisten sairauksien sekä häiriötilojen (niihin liittyvät perinnölliset
tekijät mukaan luettuina) välinen yhteys

QLK1-1999-00037 JK Arvio keliakian esiintyvyydestä ja sen geneettisistä osatekijöistä
eurooppalaisessa populaatiossa (Evaluation of the prevalence of the
coeliac disease and its genetic components in the European
population)

QLK1-1999-00346 JK Symbiootit ja ihmisen syövän ehkäisy (Symbiotics and cancer
prevention in humans)

QLK1-1999-00498 JK Valkosipuli ja terveys – korkealaatuisen valkosipulin kehittäminen
ja sen vaikutus ihmisen ateroskleroosin ja syövän biomarkkereihin
taudin ehkäisyn kannalta (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 JK Ravintokasveissa luonnostaan esiintyvien antioksidanttien
(polyfenolien) terveysvaikutukset, biologinen hyötyosuus ja
paksusuolen karsinogeneesi (Health implications of natural non-
nutrient antioxydants (polyphenols), bioavailability and colon
carcinogenesis)

QLK1-1999-00568 YT Oksidatiivista DNA-vauriota käsittelevä eurooppalainen
standardikomitea (European standards committee on oxidative DNA
damage)

QLK1-1999-00575 YT Ruokavalio ja syöpä: ravintotottumusten selittävä arvo (Diet and
cancer: the explanatory value of dietary patterns)

QLK1-1999-00752 JK Optimaalinen ravinto osteoporoosin ehkäisyssä: ruokavalion sekä
geenien ja ravinteiden vuorovaikutuksen vaikutus kalsium- ja
luuaineenvaihduntaan (Optimal nutrition towards osteoporosis
prevention: Impact of diet and gene-nutrient interactions on calcium
and bone metabolism)
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QLK1-1999-00916 JK Sosiaalisten, geneettisten ja ympäristötekijöiden rooli terveessä
syömisessä: syömishäiriöiden ja liikalihavuuden
monikeskusanalyysi (The role of social, genetic and environmental
factors in healthy eating: a multicentre analysis of eating disorders
and obesity)

QLK1-1999-01197 JK Heterosykliset amiinit kypsennetyissä elintarvikkeissa – rooli
ihmisen terveydessä (Heterocyclic amines in cooked foods - role in
human health)

QLK1-2000-00083 JK Varhainen aliravitsemus ja aikuisiän rappeutumissairauksien
ohjelmointi: kokeelliset, epidemiologiset ja ehkäisevät tutkimukset
(Early malnutrition and programming of adult degenerative
diseases: experimental, epidemiological and preventive studies)

QLK1-2000-00100 JK Ravintotottumusprofiili sydäninfarktiriskin kannalta erilaisissa
eurooppalaisissa yhteisöissä: muuttoliikkeen vaikutus yhtenä
geenien ja ympäristön välisen vuorovaikutuksen mallina (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 JK Probioottikannat, joilla on haluttuja terveysominaisuuksia (Probiotic
strains with designed health properties)

QLK1-2000-00266 JK Ravintoon sisältyvien fytoestrogeenien rooli rinta- ja
eturauhassyövän ehkäisyssä (The role of dietary phytoestrogens in
the prevention of breast and prostate cancer)

QLK1-2000-00431 JK Osteoporoosin ehkäisy ravintoon sisältyvien fytoestrogeenien avulla
(The prevention of osteoporosis by nutritional phytoestrogens)

QLK1-2000-00466 JK Ns. case-only-lähestymistapaan perustuva tutkimus ruokavalion ja
geneettisen alttiuden välisestä vuorovaikutuksesta rintasyövän
esiintyvyydessä nuorilla naisilla (Case-Only Study on the
interaction of diet and genetic predisposition in the occurrence of
breast cancer in young women)

QLK1-2000-00515 JK Ruokavalion ja geenien vaikutukset painonnousualttiuteen tai -
resistenssiin noudatettaessa runsasrasvaista ruokavaliota (Dietary
and genetic influences on susceptibility or resistance to weight gain
on a high fat diet)

QLK1-2000-00535 JK Funktionaalisuuden ja terveysvaikutusten kannalta parannettujen
elintarvikkeiden kehittäminen viljan betaglukaanien avulla (Design
of foods with improved functionality and superior health effects
using cereal beta-glucans)

QLK1-2000-00618 JK Ravinteiden ja geenien vuorovaikutus ihmisen liikalihavuudessa:
vaikutukset ruokavalio-ohjeisiin (Nutrient-gene interactions in
human obesity: implications for dietary guidelines)
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QLK1-2000-00657 JK Keliakia – elintarvikkeiden aiheuttama häiriö: T-soluja stimuloivien
gluteenien peptidien tutkiminen ja hyödyntäminen (Coeliac disease
– a food induced disorder. Exploration and exploitation of T cell
stimulatory gluten peptides)

QLK1-2000-00706 JK Funktionaaliset elintarvikkeet paksusuolen syöpää vastaan –
genomiikka- ja proteomiikkapohjaisen seulonta-analyysin
kehittäminen (Functional Foods against colon cancer –
Development of a genomics and proteomics based screening assay)

QLK1-2001-00138 JK Ravintoon sisältyvien rasvahappojen vaikutus kohdunsisäisen sikiön
kasvun ja neonataalisen kehityksen patofysiologiaan (Influence of
dietary fatty acids on the pathophysiology of intrauterine foetal
growth and neonatal development)

QLK1-2001-00172 JK Lipidien rooli neurodegeneraatiossa ja niiden ehkäisevä potentiaali
ruokavaliossa (The role of lipids in neurodegeneration and their
preventive potential in diet)

QLK1-2001-00182 JK Alkoholiin liittyvät syövät ja geneettinen alttius Euroopassa
(Alcohol related cancers and genetic susceptibility in Europe)

QLK1-2001-00183 JK Ravintoon sisältyvät lipidit kehityksen riskitekijöinä: mekanistiset
kysymykset (Dietary lipids as risk factors in development:
Mechanistic issues)

QLK1-2001-00221 JK Isoflavonit postmenopausaalisten naisten sepelvaltimotautiriskin
vähentämisessä (Isoflavones for reducing risk of coronary heart
disease among postmenopausal women)

QLK1-2001-00287 JK Oliiviöljyn kulutuksen vaikutus oksidatiiviseen vaurioon
eurooppalaisissa populaatioissa (The effect of olive oil consumption
on oxidative damage in European populations)

QLK1-2001-00372 JK Tyypin I diabeteksen ravitsemuksellinen primaariehkäisy
(Nutritional primary prevention of type 1 diabetes)

QLK1-2001-00389 JK Lapsuuden liikalihavuus: varhainen ohjelmointi imeväisten
ravinnon kautta? (Childhood obesity: Early programming by infant
nutrition?)

QLK1-2001-00444 JK Rauta hemokromatoosissa: välttämättömän ravinteen vahingolliset
vaikutukset (Iron in hemochromatosis: deleterious effects of an
essential nutrient)

Turvallisten ja joustavien sekä uusien ja/tai parannettujen valmistusprosessien ja -
tekniikoiden kehittäminen

QLK1-1999-31376 JK Elintarvikkeiden raaka-aineiden ravintoarvon parantaminen
terveysvaikutteisten mikrobien lisäämisen, aktiivisuuden tai in situ -
tuotannon avulla (Increase in nutritional value of food raw materials
by addition, activity, or in situ production of microbial
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nutraceuticals)

QLK1-1999-30042 JK Probioottien ja prebioottien lisääminen ravintoon: mikrobien
elinkelpoisuuden, vakauden, funktionaalisuuden ja prebioottisen
funktion teknologisia näkökohtia (Nutritional enhancement of
probiotics and prebiotics: technology aspects on microbial viability,
stability, functionality and on prebiotic function)

QLK1-2000-30324 JK Ohran beta-D-glukaanin ja vehnän arabinoksylaanin liukoiset
kuitutekniikat terveyttä edistävissä leipätuotteissa (Barley beta-d-
glucan and wheat arabinoxylan soluble fibre technologies for health
promoting bread products)

QLK1-2001-00780 JK Sienten karotenoidien tuotanto terveelliseen ravintoon (Production
of fungal carotenoids for healthy nutrition)

QLK1-2001-01080 JK Antioksidanttipitoisuuden parantaminen elintarvikesovelluksissa
(Improved antioxidant content for food applications)

QLK1-2001-01179 JK Molekyylianalyysi ja mekanistinen havainnollistaminen
probioottien ja prebioottien funktionaalisuudesta patogeenisten
mikro-organismien estossa ruoansulatuskanavan häiriöiden
torjumiseksi ja ihmisen terveyden parantamiseksi (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 JK Terveellisten rasvahappojen pitoisuuden lisääminen naudanlihassa
ja lihan laadun parantaminen kuluttajan hyväksi (Enhancing the
content of beneficial fatty acids in beef and improving meat quality
for the consumer)
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Tutkimuksen pääosaston tukemat ravitsemusta koskevat tieteelliset hankkeet: neljäs
puiteohjelma

Alla olevassa taulukossa esitetään ravitsemushankkeet, joita on rahoitettu neljännen
puiteohjelman FAIR-ohjelmasta. Hankkeet aloitettiin vuosina 1996-1999, ja niiden kesto oli
kolme tai neljä vuotta. JK viittaa hankkeeseen, jonka kustannukset on jaettu, YT yhteiseen
toimeen ja EH esittelyhankkeeseen. Luettelo on lopullinen.

Ala 3.1. Kuluttajien ravitsemus ja hyvinvointi

FAIR-CT95-0046 JK Laatupolitiikka ja kuluttajien käyttäytyminen (Quality policy and
consumer behaviour)

FAIR-CT95-0158 JK Ruokajalosteiden laadun ja ravintoarvon parantaminen
elintarvikkeiden antioksidanttien optimaalisen käytön avulla
(Improving the quality and nutritional value of processed foods by
optimal use of food anti-oxidants)

FAIR-CT95-0269 JK Biotekniikan tulevat vaikutukset maatalouteen, elintarvikkeiden
tuotantoon ja elintarvikkeiden jalostukseen – delphi-tutkimus
(Future impacts of biotechnology on agriculture, food production
and food processing – a Delphi survey)

FAIR-CT95-0302 JK Hedelmien jauhoisuus – kuluttajien käsitys ja havaitsemiskeinot
(Mealiness in fruits – Consumer perception and means for
detection)

FAIR-CT95-0433 JK Molekyylimekanismit kolonisaatioresistenssissäClostridium
difficileä ja Clostridium perfringensiä vastaan (Molecular
mechanisms of colonisation resistance againstClostridium difficile
andClostridium perfringens)

FAIR-CT95-0574 JK Terveyden edistämiseksi tapahtuvan elintarvikkeiden valinnan ja
hyväksymisen ymmärtäminen ja parantaminen (Understanding and
improving the selection and acceptance of food for health
promotion)

FAIR-CT95-0594 JK Monityydyttymättömien trans-rasvahappojen ravinto- ja
terveysvaikutus eurooppalaisissa populaatioissa (Nutritional and
health impact of trans-polyunsaturated fatty acids in European
populations)

FAIR-CT95-0653 JK Ravintoon sisältyvien fenoliyhdisteiden ja tanniinien biologisten
vaikutusten ymmärtäminen sekä niiden vaikutus kuluttajien
terveyteen ja hyvinvointiin (Understanding the biological effects of
dietary complex phenols and tannins and their implications for the
consumer's health and well-being)

FAIR-CT95-0809 JK Ravintoon sisältyvän rasvan vähentämisen ja siihen liittyvän
yksinkertaisten ja monimutkaisten hiilihydraattien välisen suhteen
muutoksen vaikutus ylipainoisten ja liikalihavien henkilöiden
painoon, kehon koostumukseen ja aineenvaihduntamuuttujiin (The
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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 JK Elintarvikeketjussa olevan kuparin vaikutus ihmisen terveyteen
(Effect of copper in the food chain on human health)

FAIR-CT95-0894 JK Fenolien fytoprotektantit (PPP) – merkitys syövän initiaation,
promootion ja progression ehkäisyssä (Phenolic phytoprotectants
(PPP) – Role in preventing initiation, promotion and progression of
cancer)

FAIR-CT96-1667 JK Kuluttajien asenteet ja päätöksenteko muuntogeenisten
elintarvikkeiden osalta (Consumer attitudes and decision-making
with regard to genetically engineered food products)

FAIR-CT96-1848 JK Biotekniikan bioeettiset näkökohdat maatalouselintarvikealalla
(Bioethical aspects of biotechnology in the Agrofood sector)

FAIR-CT97-3011 JK Tutkimus ihmisten ja eläinlajien liikalihavuuteen liittyvien geenien
ekspression sääntelystä ravinteiden avulla (Study of the regulation
by nutrients of the expression of genes involved in obesity in human
and animal species)

FAIR-CT97-3014 YT EU:n elintarviketutkimusohjelmien tulosten levittäminen Euroopan
elintarvikealan pk-yrityksille 18 maata kattavan dynaamisen
verkostojärjestelmän kautta (FAIR-INNOVATION-tiedotushanke)
(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 JK Elintarvikkeiden sisältämien glukosinolaattien vaikutukset ihmisen
terveyteen (Effects of food-borne glucosinolates on human health)

FAIR-CT97-3035 YT Molekyylilähestymistapojen kehittäminen ja soveltaminen ihmisen
suolistoflooran arviointiin ruokavalion ja terveyden kannalta
(Development and application of molecular approaches for
assessing the human gut flora in diet and health)

FAIR-CT97-3096 JK Euroopassa tehtyjen kotitalouksien ja yksilöiden ravintotutkimusten
ja ravintotottumuksissa olevien erojen yhteensopivuus
(Compatibility of the household and individual nutrition surveys in
Europe and disparities in food habits)

FAIR-CT97-3100 JK In vitro- ja in vivo -mallijärjestelmät elintarvikkeiden
lipidiliukoisten osatekijöiden biologisen hyötyosuuden
ennustamiseen (Model systems in vitro and in vivo for predicting
the bioavailability of lipid soluble components of food)

FAIR-CT97-3181 JK Uudet menetelmät ruokavalion ja suoliston kehittymisen
tutkimiseen varhaisella iällä (New methodologies for studying diet
and gut maturation in early life)
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FAIR-CT97-3224 JK Elintarvikkeiden aiheuttamat yliherkkyysreaktiot (Adverse reactions
to foods)

FAIR-CT97-3261 JK Viini ja sydän- ja verisuonitauti (Wine and cardiovascular disease)

FAIR-CT98-3671 JK Konjugoituneen linolihapon (CLA) ravinto-ominaisuudet – eläin- ja
maitorasvan terveellinen osatekijä (Nutritional properties of
conjugated linoleic acid CLA – A beneficial component of animal
and milk fat)

FAIR-CT98-4040 YT Makeuden laadun optimointi (The optimisation of sweet taste
quality)

FAIR-CT98-4141 YT Ravintoon sisältyvä rasva, painonhallinta sekä liikalihavuuden ja
sydän- ja verisuonitaudin väliset yhteydet (Dietary fat, body weight
control and links between obesity and cardiovascular disease)

FAIR-CT98-4356 YT Kasviperäiset ruoka-allergeenit: allergeenisen potentiaalin ja
biologisen aktiivisuuden välinen suhde (Food allergens of plant
origin. The relationship between allergenic potential and biological
activity)

FAIR-CT98-4419 YT Ravintokasvien tietojärjestelmän bioaktiiviset rakenneosat
geenitekniikan tai muun edistyneen tekniikan avulla kehitettyjen
ravintokasvien riskien arviointiin (Bioactive constituents in food
plants information system for risk assessment of food plants
developed using genetic or other advanced technologies)

FAIR-CT98-4456 YT Altistuminen kasviperäisille estrogeeneille ja niihin liittyville
yhdisteille ravinnossa sekä vaikutukset luustokudoksiin ja
lipidiaineenvaihduntaan (Dietary exposure to vegetal estrogens and
related compounds and effects on skeletal tissues and lipid
metabolism)

Alue 3.2: Uudet ja optimoidut elintarvikeraaka-aineet ja ravitsevat elintarvikkeet

FAIR-CT95-0085 JK Ravintotutkimukset monityydyttymättömiä n-3-rasvahappoja
sisältävistä kuivatuista funktionaalisista ainesosista (Nutritional
studies on dried functional ingredients containing n-3
polyunsaturated fatty acids)

FAIR-CT95-0193 JK Uudet tekniikat herneproteiinin ravintoarvon ja funktionaalisen
arvon parantamiseen (New technologies for improved nutritional
and functional value of pea protein)

FAIR-CT95-0572 YT Funktionaalinen elintarviketiede Euroopassa (Functional food
science in Europe)

FAIR-CT96-1028 EH Probioottisten elintarvikkeiden ravitsemuksellisen
funktionaalisuuden esittely (Demonstration of nutritional
functionality of probiotic foods)
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FAIR-CT97-3052 YT Ruokavalion ravinteiden lisääminen Euroopassa (Nutrient
enhancement of diet in Europe)

FAIR-CT97-3077 JK Kaseiinifosfopeptidit (CPP) – terveysvaikutteisten/funktionaalisten
elintarvikkeiden ainesosat elintarvike- ja farmaseuttisissa
sovelluksissa (Caseinophosphopeptides (CPPs) –
Nutraceutical/functional food ingredients for food and
pharmaceutical applications)

FAIR-CT97-3142 JK Uuselintarvikkeiden lisäaineet ja maidon bioaktiiviset osatekijät
innovatiivista elintarviketekniikkaa varten (Novel food additives
and bioactive components from milk for innovative nutrient
engineering)
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LIITE V Y HTEINEN MAATALOUSPOLITIIKKA SEKÄ KALASTUS - JA VESIVILJELYTUOTTEIDEN

YHTEINEN MARKKINAJÄRJESTELY

Yhteinen maatalouspolitiikka (YMP)

Yhteinen maatalouspolitiikka EY:n perustamissopimuksessa

Yhteisten maatalousmarkkinoiden ja yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) periaatteet
vahvistettiin yli 40 vuotta sitten Euroopan talousyhteisön perustamisesta tehdyssä Rooman
sopimuksessa. Kyseisen sopimuksen 39 artiklan (joka on nykyisin EY:n
perustamissopimuksen 33 artikla) mukaan maatalouspolitiikan päätavoitteena on:

• lisätä maatalouden tuottavuutta edistämällä teknistä kehitystä sekä varmistamalla, että
maataloustuotantoa kehitetään järkiperäisesti ja että tuotantotekijöitä, varsinkin
työvoimaa, hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla;

• taata näin maatalousväestölle kohtuullinen elintaso;

• vakauttaa markkinat;

• varmistaa tarvikkeiden saatavuus;

• taata kohtuulliset kuluttajahinnat.

Näiden tavoitteiden lisäksi perustamissopimuksessa säädetään joistakin YMP:n toteuttamista
koskevista perusasioista, kuten maatalousmarkkinoiden yhteisestä markkinajärjestelystä,
yhteisestä hintapolitiikasta ja yhden tai useamman rahaston perustamisesta yhteisen politiikan
rahoittamiseksi.

Yhteisen maatalouspolitiikan kehitys

Vaikka Stresassa vuonna 1958 pidetyssä konferenssissa korostettiin selkeästi rakenteellisten
parannusten ja maaseudun kehittämisen merkitystä, YMP:n soveltamisen ensimmäisellä
vuosikymmenellä ensisijaisessa asemassa olivat yhteismarkkinoiden perustaminen ja
hintapolitiikka. Vielä nykyisinkin markkinatukipolitiikka on julkisten maatalousmenojen
mukaan arvioituna korostetussa – joidenkin mielestä suhteettomassa – asemassa
rakennepolitiikkaan ja maaseudun kehittämiseen verrattuna, vaikkakin siinä ollaan
siirtymässä yhä enemmän suoriin tuottajille suoritettaviin maksuihin. Komissio pyrki
parantamaan tasapainoa yhtäältä suorien maksujen ja markkinatoimenpiteiden tuen (YMP:n
ensimmäinen pilari) ja toisaalta maaseudun kehittämispolitiikan (toinen pilari) välillä, joten se
sisällytti Agenda 2000 -uudistuspakettiin ajatuksen tuen mukauttamisesta. Tuen
mukauttamisen periaatetta, jonka tavoitteena on siirtää varoja ensimmäisestä pilarista toiseen
pilariin, kehitettiin edelleen komission YMP:tä koskevasta väliarvioinnista antamassa
tiedonannossa.

Markkinat ja hintapolitiikka

1990-luvun alkuvuosiin saakka YMP:n markkinapolitiikka perustui lähes yksinomaan
hintatukijärjestelyihin, joihin muutamissa tapauksissa (lähinnä sokerin ja maidon osalta) liittyi
tuotannon tiukka määrällinen valvonta. Hintatuki muodostui tiukan rajasuojelun (vaihtelevat
verot ja tullimaksu), viennin tuen ja sisämarkkinoilla taattuun hintaan tehtyjen interventio-
ostojen yhdistelmästä.
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Suuret interventiovarastot loivat yhteisön sisällä kielteisen kuvan YMP:stä. Uruguayn
kierroksen neuvottelujen vuoksi yhteisöön kohdistui ulkopuolelta vahva paine vapauttaa
asteittain kansainvälinen maatalouskauppa ja helpottaa erityisesti yhteisön markkinoille
pääsyä sekä vähentää vientitukea ja kauppaa vääristävää kotimaista tukea.

Nämä seikat kokonaisuudessaan johtivat YMP:n huomattavaan uudistukseen vuonna 1992.
Monilla aloilla tehtiin huomattava muutos ja siirryttiin osittain hintatuesta suoriin maksuihin.
Agenda 2000 -ohjelmassa tehdyillä päätöksillä hyväksyttiin YMP:n uudistuksen merkittävä
vaihe, jota parhaillaan toteutetaan.

Euroopan komissio yksilöi heinäkuussa 1997 Agenda 2000 -ohjelmasta antamassaan
tiedonannossa tavoitteita, joiden olisi ohjattava YMP:n kehittämistä tulevaisuudessa. Näitä
olivat maataloussektorin kilpailukyvyn parantaminen, elintarvikkeiden turvallisuuden ja
laadun korkeiden standardien varmistaminen, maanviljelijöiden kohtuullisen elintason
takaaminen ja maataloustulojen vakauttaminen, ympäristönäkökohtien ja
ympäristötavoitteiden sisällyttäminen YMP:hen, täydentävien ja vaihtoehtoisten
työllisyysmahdollisuuksien ja tulonlähteiden edistäminen maaseudulla sekä Euroopan unionin
taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistäminen.

Agenda 2000:ssa vahvistetut YMP:tä koskevat tavoitteet eivät kuitenkaan monilla aloilla ole
vielä johtaneet kansalaisten odottamiin tuloksiin. Tästä syystä ehdotettiin, että EU:n
maatalouden kilpailukykyä lisättäisiin entisestään ja että käyttöön otettaisiin tuotantomääristä
riippumaton maatilakohtainen tukijärjestelmä. Järjestelmän mukainen tuki perustuisi aiempiin
viitetietoihin ja edellyttäisi ympäristöön, elintarvikkeiden turvallisuuteen sekä eläinten ja
kasvien terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien vaatimusten noudattamista. Lisäksi ehdotettiin
maaseudun kehittämisen ja maatalouden ympäristötoimenpiteiden tuen nostamista.

Rakennepolitiikka ja maaseudun kehitys

Agenda 2000 -ohjelmassa YMP:n toiseksi pilariksi vahvistetaan maaseudun kehittäminen.
Ohjelmassa maaseudun kehittämisen katsotaan olevan merkittävä – ellei jopa tärkein –
tulevaisuuden haaste, ja siinä ehdotetaan kolmea päätavoitetta Euroopan unionin maaseudun
kehittämispolitiikalle. Agenda 2000 -ohjelmalla edistetään maataloussektorin rakenteellista
sopeutumista, ympäristönäkökohtien ottamista huomion maatalouden toimissa sekä
maataloustoimien ja maatalouden ulkopuolisten toimien monipuolistamista. Ohjelmassa
liitetään kaikki asiaa koskevat nykyiset toimet yhteen poliittiseen viitekehykseen ja
huolehditaan, että ne ovat – ainakin periaattessa – kaikkien Euroopan unionin
maaseutualueiden saatavilla.

Elintarvikkeiden turvallisuuden ja laadun osalta maaseudun kehitystä koskevan uuden
asetuksen mukaan on tarkoitus tukea erityisesti

• maataloustoimien monipuolistamiseen ja laadun parantamiseen tehtäviä investointeja

• sellaisiin investointeihin myönnettävää tukea, joilla taataan ympäristöä, terveyttä,
hygieniaolosuhteita ja eläinten hyvinvointia koskevien vähimmäisvaatimusten
noudattaminen

• laadun parantaminen ja valvonta jalostuksen ja markkinoinnin alalla
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• siirtymistä luomuviljelyyn

• maaseutualueiden rakenteellista sopeuttamista ja kehittämistä, jotta ne voivat markkinoida
laadukkaita tuotteita.

Laatupolitiikka

Laatupolitiikka määritellään neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2092/91, sellaisena kuin se on
muutettuna asetuksella N:o 1804/99, ja neuvoston asetuksissa N:o 2081/92, N:o 2082/92, N:o
1493/99 ja N:o 1576/88.

1980-luvulta lähtien yhteisen maatalouspolitiikan linjaukset ovat muuttuneet, ja siinä ei enää
korosteta 1960-1970-lukujen tapaan niinkään tuotannon määrää vaan laatua.

Tämä kehitys johtuu itse asiassa elintarvikkeita koskevan kulutuskäyttäytymisen
muuttumisesta. Tämä muutos ilmenee erityisten ja tunnistettavissa olevien tuotteiden
kasvavana kysyntänä.

Laatupolitiikan tukemisessa on korostettava myös merkintöjä koskevan direktiivin
2000/13/EY keskeisiä säännöksiä, joilla myös edistetään avoimuutta.

Yhteisö on hyväksynyt joidenkin tiettyjen tuotteiden (kuten suklaan, hunajan, hillon,
hedelmämehun, maitotiivisteen, kahviuutteiden ja kivennäisveden) määritelmien
standardoimista koskevien asetusten lisäksi asetuksia, joilla yhdenmukaistetaan eri
jäsenvaltioissa - osittain jo kauan sitten - kehitettyjä käsitteitä. Näitä ovat

1. Maataloustuotteiden luonnonmukainen tuotantotapa [asetus (ETY) N:o 2092/91]79

Neuvoston asetus maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta annettiin vuonna
1991, ja sitä on kehitetty edelleen. Asetus kattaa pääosin seuraavat neljä asiaa:

• maataloustuotteiden tuotantovaatimukset maatiloilla ja elintarvikkeiden valmistusta
koskevat vaatimukset. Näillä säännöillä rajoitetaan pääasiassa kemiallisten torjunta-
aineiden ja lannoitteiden käyttöä viljelytuotannossa sekä eläinten ruokintakäytäntöjä ja
lääkinnällistä hoitoa karjankasvatuksessa. Lisäksi vaatimuksissa otetaan huomioon
eläinten hyvinvoinnin erityispiirteet, ja kielletään muuntogeenisten organismien ja
säteilytyksen käyttö.

• luonnonmukaisesti viljeltyjen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden merkinnät.

• erityinen tarkastusjärjestelmä, joka on pakollinen kaikille maataloustuotteille ja
elintarvikkeille, jotka saatetaan markkinoille luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavin
merkinnöin.

• vastaava järjestelmä yhteisön ulkopuolisista maista tuotaville tuotteille.

Tämän asetuksen ja maatalouden ympäristötoimenpiteiden ansiosta luonnonmukaisesti
viljelty pinta-ala on kasvanut Euroopan unionissa huomattavasti ja kattaa nyt noin kolme
miljoonaa hehtaaria.

79 Neuvoston asetus (ETY) N:o 2092/91, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1991, maataloustuotteiden
luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja
elintarvikkeissa (EYVL L 198, 22. heinäkuuta 1991).
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Komissio on kehittämässä luonnonmukaista tuotantotapaa koskevaa toimintasuunnitelmaa
luonnonmukaisesti viljeltyjen maataloustuotteiden tuotannon, jalostuksen, kaupan ja
kulutuksen edistämiseksi Euroopassa. Toimintasuunnitelmassa otetaan luonnonmukaisen
viljelyn tämänhetkisen tilanteen arvioinnissa huomioon monet eri seikat, kuten
ympäristövaikutukset, luonnonmukaisesti viljeltyjen tuotteiden laatu, tuotantovaatimukset,
kuluttajien luottamus, kaupalliset näkökohdat, tutkimus ja YMP:n vaikutukset. Lisäksi siinä
esitetään asianmukaisia ehdotuksia tulevaisuutta varten.

2. Maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suoja [asetus (ETY) 2081/92]80

ja perinteiset erikoisuudet (erityisluonnetta koskevat todistukset) [asetus (ETY) N:o
2082/92]81

Neuvoston asetuksilla (ETY) N:o 2081/92 ja N:o 2082/92 perustettiin järjestelmät
erityiselintarvikkeiden edistämiseksi ja niiden tuotenimen laillisen suojan muodostamiseksi.
Näiden tuotteiden erityisluonne saattaa johtua niiden maantieteellisestä alkuperästä (jota
suojellaan alkuperänimityksillä ja maantieteellisillä merkinnöillä) tai niiden perinteisestä
tuotantotavasta (aito perinteinen tuote).

Tuotteet, joiden nimi viittaa maantieteelliseen alkuperään (alkuperänimitys tai
maantieteellinen merkintä), vastaavat kuluttajien odotuksiin kahdella tavalla. Ensinnäkin
niillä on usein poikkeukselliset aistinvaraiset ominaisuudet ja toiseksi niiden tuotannossa
käytetyt paikalliset menetelmät synnyttävät luottamussuhteen tuotteen, sen alkuperän ja sen
tuotantoalueella elävien ja sitä tuottavien ihmisten välille.

Myös tuotteet, joiden nimi viittaa aitoon perinteiseen tuotteeseen, vastaavat kuluttajien
odotuksiin ja ovat osa Euroopan kulinaarista perinnettä, jota kannattaa suojella. Kaikkia
edellä mainittuja tuotteita suojellaan yhteisössä ja kansainvälisellä tasolla kahdenvälisillä ja
monenvälisillä (TRIPS) sopimuksilla.

Koska nämä asetukset ovat osa kuluttajalähtöistä politiikkaa, kuluttajille elintarvikkeiden
alkuperästä, luonteesta sekä tuotanto- ja jalostusmenetelmistä on tärkeää tiedottaa . Tämän
vuoksi laadittiin yhteisön tunnus perinteisillä menetelmillä valmistetuille tuotteille vuonna
1994, alkuperämerkinnällä ja maantieteellisellä merkinnällä suojatuille tuotteille vuonna 1998
ja luonnonmukaisesti viljellyille tuotteille vuonna 1999.

3. Viinin [asetus (ETY) 1493/99]82 ja tislattujen alkoholijuomien [asetus (ETY)
1576/89]83 merkinnät

80 Neuvoston asetus (ETY) N:o 2081/92, annettu 14 päivänä heinäkuuta 1992, maataloustuotteiden ja
elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta (EYVL L 208, 24. heinäkuuta
1992).

81 Neuvoston asetus (ETY) N:o 2082/92, annettu 14 päivänä heinäkuuta1992, maataloustuotteiden ja
elintarvikkeiden erityisluonnetta koskevista todistuksista (EYVL L 208, 24. heinäkuuta 1992).

82 Neuvoston asetus (EY) N:o 1493/1999, annettu 17 päivänä toukokuuta 1999, viinin yhteisestä
markkinajärjestelystä (EYVL L 179, 14. heinäkuuta 1999).

83 Neuvoston asetus (ETY) N:o 1576/89, annettu 29 päivänä toukokuuta 1989, tislattujen alkoholijuomien
määritelmää, kuvausta ja esittelyä koskevista yleisistä säännöistä (EYVL L 160, 12. kesäkuuta 1989).
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Asetukseen N:o 1493/99 hyväksyttiin erityinen luku määritellyillä alueilla tuotetun laatuviinin
määrittelyä ja suojelua koskevan järjestelmän perustamisesta. Tuotteilla, joilla on tämä nimi,
on maantieteellinen alkuperä. Sekä tällä asetuksella että asetuksella (ETY) N:o 1576/89
vastataan kuluttajien erityislaatua koskeviin odotuksiin - tällainen tuotteiden erityislaatu
perustuu niiden perinteisiin tuotantomenetelmiin, aistinvaraisiin ominaisuuksiin ja
alkuperäalueella tehtäviin erityistarkastuksiin.
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Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden yhteinen markkinajärjestely

Kalastus- ja viljelytuotteiden yhteinen markkinajärjestely otettiin käyttöön yhteisössä
30 vuotta sitten. Tavoitteena oli luoda yhteisöön kalastustuotteiden yhteismarkkinat, joilla
tuotanto sovitettaisiin kysyntään sekä tuottajia että kuluttajia hyödyttävällä tavalla.
Kalamarkkinoita koskevat yhteiset säännöt on vahvistettu. Ravitsemuksen kannalta tärkeä osa
markkinajärjestelyä on markkinointia koskevien yhteisten vaatimusten vahvistaminen
yhteisöstä ja sen ulkopuolelta tuoduille tuoreille kalastustuotteille laadun, tason, pakkauksen
ja merkintöjen osalta.

Markkinointia koskevat yhteiset vaatimukset liittyvät tuotteiden tuoreuteen ja kokoon. Niillä
on kaksi tavoitetta:

• määritellä tuotteiden yhdenmukaiset kaupalliset erityispiirteet koko yhteisössä ja soveltaa
yhteisiä hintoja kuhunkin tuoteluokkaan

• parantaa laatua ja edistää siten markkinointia.

Näitä vaatimuksia sovelletaan suurimpaan osaan yhteisön tuotannosta ja yhteisön
ulkopuolelta tuotavista tuotteista. Niitä sovelletaan noin 40 kalalajiin, jotka edustavat kaikkia
ihmisruoaksi yhteisön markkinoilla myytäviä lajeja. Markkinointia koskevia yhteisiä
vaatimuksia tarkistettiin neuvoston asetuksella (EY) N:o 2406/9684, jossa muun muassa

• vahvistettiin uudet tuoreusluokat, jotka perustuvat tiukkoihin aistinvaraisiin perusteisiin

• luovuttiin niin sanotusta B-laatuiselle (huonolaatuiselle) kalalle myönnettävästä
taloudellisesta korvauksesta

• tarkistettiin joidenkin tuotteiden kokoluokkaa niiden mukauttamiseksi muuttuviin
markkinakäytäntöihin.

Yhteistä markkinajärjestelyä on ajantasaistettu ja uudistettu äskettäin annetulla neuvoston
asetuksella (EY) N:o 104/200085, ja suurin osa uusista toimista tuli voimaan 1. tammikuuta
2001. Toimilla pyritään luomaan entistä yhdenmukaisempi markkinajärjestely, jossa myös
kuluttajien ja jalostajien tarpeet otetaan huomioon. Tuottajajärjestöjen sääntöjä on muutettu,
jotta markkinointia suunniteltaisiin ja ohjelmoitaisiin paremmin ja jotta tuottajajärjestöt
voisivat tehdä oikeat päätökset markkinavaatimusten täyttämiseksi.

Kuluttajille tiedottamisen parantamiseksi asetuksen (EY) N:o 104/2000 4 artiklassa säädetään
vähittäismyymälöiden kalastustuotteiden merkintöjen parantamisesta siten, että niistä käy ilmi
lajin kauppanimi, tuotantomenetelmä (pyynti merellä tai sisävesillä tai viljely) ja pyyntialue.
Yksityiskohtaiset säännöt kalastus- ja vesiviljelytuotteiden alalla kuluttajille annettavien
tietojen osalta vahvistettiin komission asetuksessa (EY) N:o 2065/200186, ja niitä on
sovellettu 1. tammikuuta 2002 alkaen.

84 Neuvoston asetus (EY) N:o 2406/96, annettu 26 päivänä marraskuuta 1996, tiettyjen kalastustuotteiden
kaupan pitämistä koskevien yhteisten vaatimusten vahvistamisesta (EYVL L 334, 23. joulukuuta 1996).

85 Neuvoston asetus (EY) N:o 104/2000, annettu 17 päivänä joulukuuta 1999, kalastus- ja vesiviljelytuotealan
yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL L 17, 21. tammikuuta 2000).

86 Komission asetus (EY) N:o 2065/2001, annettu 22 päivänä lokakuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o
104/2000 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kalastus- ja vesiviljelytuotteiden alalla
kuluttajille annettavien tietojen osalta (EYVL L 278, 23. lokakuuta 2001, s. 6).
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LIITE VI N EUVOSTON 14. JOULUKUUTA 2000 ANTAMA PÄÄTÖSLAUSELMA TERVEYDESTÄ

JA RAVITSEMUKSESTA

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO TOTEAA SEURAAVAA:

1) Euroopan unionin kansalaiset pitävät terveyttä suuressa arvossa ja hyvän elämänlaadun olennaisena tekijänä.

2) Ravitsemusta ja terveyttä koskevasta yhteisön toiminnasta annettiin 3 päivänä joulukuuta 1990 päätöslauselma87,
jonka tavoitteet ovat yleisesti ottaen edelleen voimassa. 15 päivänä toukokuuta 1992 annettiin myös asiaa koskevat
päätelmät88.

3) Ravitsemus vaikuttaa olennaisesti ihmisen terveyteen, ja näin ollen väestön terveyttä voidaan suojella ja parantaa
ravitsemukseen vaikuttamalla.

4) Tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet, että sopimaton ruokavalio yhdessä riittämättömän liikunnan kanssa on
yksi tärkeimmistä vältettävissä olevista sydän- ja verisuonitautien riskitekijöistä (sydän- ja verisuonitaudit
kuuluvat yleisimpiin kuolinsyihin Euroopan unionissa). Lisäksi sopimaton ruokavalio altistaa muille vakaville
sairauksille, kuten eräille syöpätyypeille, osteoporoosille, muulle kuin periytyvälle diabetekselle sekä eräille
tiettyjen ravintoaineiden puutteesta johtuville sairauksille.

5) Etenkin lasten ja nuorten lihavuus ja ylipainoisuus ovat yleistyneet Euroopan unionissa, minkä seuraukset
huolestuttavat.

6) Vaikka Euroopan unionin kansalaisten ravitsemus on parantunut huomattavasti, koko väestö on edelleen alttiina
ravitsemuksesta johtuville terveysongelmille, ja tietyt ryhmät, kuten lapset, nuoret, vanhukset ja varattomat, ovat
edelleen muita alttiimpia sopimattoman ravinnon vaikutuksille.

7) Epäterveellinen ravitsemus nostaa jäsenvaltioiden sosiaali- ja terveydenhoitokustannuksia.

8) Ruoan ravintosisällön ja ravintotottumusten tunteminen on epätasaista sekä jäsenvaltioiden välillä että niiden
sisällä.

9) Euroopan unioniin on kehittynyt erilaisia ruokavalioita ja ruokakulttuureja, joihin liittyy yhä useammin
laitosruokailu ja einesten käyttö.

10) Vaikka ravitsemustiedotuksen ja ravintosisältöä koskevien merkintöjen alalla on tapahtunut edistymistä,
luotettavan ja johdonmukaisen tiedon saanti elintarvikkeiden ravitsemuksellisista ominaisuuksista ja
ruokavalioiden ravintoarvosta ei ole vielä riittävässä määrin taattu.

11) Euroopan unionissa esiintyvä ruokakulttuurien moninaisuus on rikkaus, jota on vaalittava ja joka on otettava
huomioon ravitsemusterveyteen liittyvien politiikkojen kehittämisessä ja täytäntöönpanossa. Nämä politiikat on
siis ensin määriteltävä kansallisella tasolla.

12) Monet yhteisön politiikat, etenkin kansanterveyteen, maatalouteen, kalastukseen, tutkimukseen, liikenteeseen,
kuluttajansuojaan ja sisämarkkinoihin liittyvät politiikat, vaikuttavat kuitenkin niin laaja-alaisesti, että kansalliset
ravitsemuspolitiikat eivät voi olla täysin tehokkaita, jollei ravitsemusterveyteen liittyviä näkökohtia oteta
huomioon myös kyseisten yhteisön politiikkojen määrittelyssä ja täytäntöönpanossa.

13) Toiminnat, joilla parannetaan terveellisten elintarvikkeiden saatavuutta sekä tiedotusta terveellisestä
ruokavaliosta, ovat ravitsemuspolitiikan tärkeitä osia.

14) Ravitsemusterveyteen liittyvät toiminnat on otettava asianmukaisella tavalla huomioon tulevassa
kansanterveysalaa koskevassa yhteisön toimintaohjelmassa.

87 EYVL C 329, 31. joulukuuta 1990, s. 1.
88 EYVL C 148, 12. kesäkuuta 1992, s. 2.
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15) Jotta terveyttä ja ravitsemusta koskeva politiikka olisi tehokasta, sen olisi perustuttava muun muassa saatujen
kokemusten ja tietojen vaihtoon sekä kaikkien asianosaisten, kuten ravitsemusterveyden alan ammattilaisten, alalla
toimivien, kuluttajien ja kansalaisjärjestöjen, yhteistyöhön ja koulutukseen.

16) Jäsenvaltioita kehotetaan ravitsemusterveyttä koskevien kansallisten politiikkojensa mukaisesti

i) kehittämään väestön kykyä tehdä varhaislapsuudesta lähtien ja kaikissa elämänvaiheissa tietoisia kulutusvalintoja
siten, että tuetaan terveyttä edistäviä asenteita ja tottumuksia ja tiedottamalla asiasta

ii) ottamaan kaikki asianosaiset mukaan pohtimaan ravitsemusterveyttä ja sen edistämistä

iii) jatkamaan ravitsemusterveyteen liittyvien suositusten laatimisen, levittämisen ja täytäntöönpanon kehittämistä
vankan tieteellisen asiantuntemuksen pohjalta

iv) parantamaan terveydenhoitoalan ammattilaisten ja elintarvike- ja ravitsemusalan ammateissa toimivien
ravitsemustietoutta

v) osallistumaan aktiivisesti ravitsemusta ja liikuntaa koskeviin yhteisön tietojenkeruuverkostoihin

vi) kannustamaan kansallisten asiantuntijoiden osallistumista yhteisön toimiin ja etenkin tieteellisen
asiantuntemuksen tuottamiseen.

17) Komissio on elintarviketurvaa koskevassa valkoisessa kirjassaan suunnitellut muun muassa kattavan ja
yhdenmukaisen ravitsemuspolitiikan laatimista ja ravitsemukseen liittyvän toimintasuunnitelman esittämistä sekä
ruokavalioon liittyviä suuntaviivoja koskevien suositusten antamista.

18) Komissiota kehotetaan tutkimaan mahdollisuuksia edistää parempaa ravitsemusta Euroopan unionissa
esittämällä tarvittaessa asiaa koskevia asianmukaisia ehdotuksia ja erityisesti

i) ottamaan ravitsemusterveys huomioon yhteisön kaikkien asiaan liittyvien politiikkojen määrittelyssä ja
täytäntöönpanossa sekä kehittämään välineitä, joilla voidaan arvioida yhteisön muiden politiikkojen vaikutuksia
ravitsemusterveyteen

ii) jatkamaan ravitsemusterveyden ja siihen vaikuttavien tekijöiden seurantamekanismien kehittämistä tukeutuen
jäsenvaltioiden käytössä oleviin välineisiin vertailukelpoisten tietojen saamiseksi ja varmistamaan näiden tietojen
säännöllinen arviointi jäsenvaltioiden toimintaa täydentäen

iii) tukemaan ja edistämään terveyden ja ravitsemuksen alalla saatujen kokemusten säännöllistä vaihtoa

iv) helpottamaan tieteellisen ravitsemusasiantuntemuksen kehittämistä etenkin kansallisten tai paikallisten
ravintosuositusten ja kuluttajalle suunnatun tiedotuksen laatimisen tai ajantasaistamisen helpottamiseksi

v) tukemaan tutkimusta, jonka kohteena ovat terveyden ja ravitsemuksen välinen yhteys, ruokavalioon liittyvät
sairaudet, syömiskäyttäytymisen ymmärtäminen ja noudatettujen politiikkojen vaikutus terveyteen ja
ravitsemukseen

vi) helpottamaan ravitsemusalan koulutusta ja ammatteja koskevaa tietojen vaihtoa

vii) kehittämään ravintosisältöä koskevien merkintöjen käyttöä mukauttamalla merkinnät kuluttajien tarpeisiin, sekä
muiden ravintosisältöä koskevien tiedotusmenetelmien käyttöä

viii) tutkimaan mahdollisuutta toteuttaa terveellisen ruokavalion edistämishankkeita, jotka voisivat liittyä niinkin
erilaisiin aiheisiin kuin hedelmien ja vihannesten käyttö ja imetys

ix) pohtimaan uuden tietotekniikan käyttöä alan toimijoille samoin kuin väestölle tiedottamisessa

x) huolehtimaan ravitsemusta koskevien toimien seurannasta

19) Komissiota kehotetaan jatkamaan yhteistyötä toimivaltaisten kansainvälisten järjestöjen ja etenkin WHO:n
kanssa, jotta varmistetaan toimintojen tehokas koordinointi ja vältetään päällekkäiset toimet.
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