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ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ
ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΟΙ

ποικίλες

εφαρµογές

της

βιοτεχνολογίας

αποτελούν

ιδιαίτερα

ελπιδοφόρο αλλά και απρόβλεπτο τοµέα της επιστήµης.
Ειδικά όσον αφορά τα Γενετικά Τροποποιηµένα Τρόφιµα (ΓΤΤ), σύµφωνα
µε

την

έρευνα

του

Ευρωβαρόµετρου:«Ευρωπαίοι,

Έρευνα

και

Τεχνολογία», 2005, περίπου το 60% των Ευρωπαίων θεωρούν επικίνδυνα
τα

τρόφιµα

που

προέρχονται

από

Γενετικά

Τροποποιηµένους

Οργανισµούς (ΓΤΟ)1.
Είναι ενδιαφέρον ότι οι µεσογειακοί λαοί τηρούν την πλέον επιφυλακτική
στάση. Συγκεκριµένα 88% των Κυπρίων και 80% των Ελλήνων θεωρούν
επικίνδυνα τα τρόφιµα που προέρχονται από ΓΤΟ. Τα αντίστοιχα ποσοστά
στους Άγγλους και Ολλανδούς ανέρχονται σε 33% και 30%.
Η Συνθήκη της Ε. Ένωσης δεν προβλέπει διατάξεις για την βιοτεχνολογία,
πλην του άρθρου 157 που αναφέρεται γενικά στην βιοµηχανική πολιτική.
Παράλληλα το άρθρο 3 της Συνθήκης αναφέρει ότι στις δράσεις της
Κοινότητας περιλαµβάνεται η συµβολή στην επίτευξη υψηλού επιπέδου
προστασίας της υγείας. Με την υιοθέτηση, το 1999, της Λευκής Βίβλου για
την ασφάλεια των τροφίµων [COM (1999)719], η Ε. Επιτροπή έδωσε
ιδιαίτερη βαρύτητα στην

καλλιέργεια εµπιστοσύνης των ευρωπαίων

καταναλωτών στην ασφάλεια των τροφίµων. Το 2000 η Σύσταση της
Ευρωπαϊκής Αρχής για τα τρόφιµα, [COM(2000)716], αποσκοπούσε στην
ενίσχυση αυτής της πολιτικής.
1

ΓΤΟ είναι οι οργανισµοί των οποίων το γενετικό υλικό (DNA) δεν έχει τροποποιηθεί µε φυσικό
πολλαπλασιασµό ή ανασυνδυασµό, αλλά µε την εισαγωγή τροποποιηµένου γονιδίου, ή γονιδίου που
προέρχεται από άλλη ποικιλία ή είδος.
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Οι πρώτες Οδηγίες για τους ΓΤΟ εκδόθηκαν το 1990. Η Οδηγία 90/219,
[EEL117,8.05.1990],

για

τους

ΓΤ

Μικροοργανισµούς,

η

οποία

τροποποιήθηκε µε τη Οδηγία 98/81, [EEL 330,5.12.1998], και η Οδηγία
90/220.
Αρχικά ο έλεγχος και η έγκρισή των ΓΤΤ γινόταν σύµφωνα µε τον
Κανονισµό 258/1997 για τα νέα τρόφιµα και τα νέα συστατικά τροφίµων
[EEL 43,14.02.1997]. Ο Κανονισµός επιβάλλει τα ΓΤΤ:
- να µην ενέχουν κινδύνους για τον καταλωτή
- να µην παραπλανούν τον καταναλωτή
- να µην διαφέρουν από τα προϊόντα που αντικαθιστούν σε τέτοιο
βαθµό, ώστε η συνήθης κατανάλωσή τους να θίγει τον καταναλωτή
από άποψη θρεπτικής αξίας.
Για να διατεθούν στην αγορά τα τρόφιµα και τα συστατικά τροφίµων
υποβάλλονται σε αξιολόγηση και χορηγείται έγκριση κυκλοφορίας.
Με βάση το παραπάνω καθεστώς χορηγήθηκε έγκριση χρήσης σε
προϊόντα από 16 ΓΤΟ σε παράγωγα Γ.Τ. καλαµποκιού και σε σπορέλαια
από σόγια, Γ.Τ. ελαιοκράµβη και βαµβάκι και για 8 ποικιλίες ζωοτροφών ή
συστατικών ζωοτροφών, 4 υβρίδια αραβοσίτου, 3 ποικιλίες ελαιοκράµβης
και 1 ποικιλία σόγιας.
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2. ΤΟ ΝΕΩΤΕΡΟ ΕΙ∆ΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Το 1999 στο Συµβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος πέντε κράτη µέλη,
ανάµεσα

στα

οποία

και

η

Ελλάδα,

υιοθέτησαν

κοινή

∆ήλωση

(moratorium) σύµφωνα µε την οποία απέτρεπαν νέες εγκρίσεις ΓΤΟ, έως
ότου εφαρµοσθεί ένα αυστηρό και σαφές νοµοθετικό πλαίσιο, το οποίο να
ρυθµίζει αποτελεσµατικά την αξιολόγηση των κινδύνων των ΓΤΟ, την
σήµανση, την ανιχνευσιµότητα και την αντικειµενική ευθύνη. Η Ε.Ένωση
το 1999 ανέστειλε τη διάθεση στην αγορά ΓΤΟ και ΓΤΤ.
Το moratorium και η αναστολή διάθεσης στην αγορά δεν έγιναν θετικά
δεκτά από τις ΗΠΑ. Τον Ιούνιο του 2003 οι ΗΠΑ προσέφυγαν στον
Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου (ΠΟΕ), χαρακτηρίζοντας την παραπάνω
άρνηση ως παράνοµη και αντιεπιστηµονική, η οποία παράλληλα στερεί το
δικαίωµα επιλογής των καταναλωτών. Ισχυρίζετο δε ότι λόγω της
αναστολής εισαγωγών στην Ευρώπη, οι

αµερικανοί αγρότες έχαναν

300εκ $ ετησίως.
Τον Ιούλιο του 2003, µε τη συµµετοχή του Ε. Κοινοβουλίου, εκδίδονται οι
Κανονισµοί 1829 και 1830 για τα ΓΤ τρόφιµα και ζωοτροφές και
ολοκληρώνεται το νοµικό πλαίσιο, όπως είχαν απαιτήσει στο moratorium
τα 5 κράτη µέλη.
Ως συνέπεια των παραπάνω, το 2004 η Ε.Ένωση επέτρεψε εκ νέου τη
διάθεση στην αγορά ΓΤΟ και ΓΤΤ.
Οι νέες νοµοθετικές διατάξεις για τους ΓΤΟ και τα ΓΤΤ, λόγω του φύσης
των προβληµάτων που καλούνται να αντιµετωπήσουν και των αγαθών
που πρέπει να προστατεύσουν, στηρίζονται στην αρχή της Προφύλαξης.
Σύµφωνα µε την αρχή της προφύλαξης λαµβάνονται προληπτικά µέτρα
όταν υπάρχει ανάγκη παρέµβασης, ενόψει ενδεχόµενου κινδύνου για την
υγεία των ανθρώπων, των ζώων, ή για την προστασία του περιβάλλοντος
και όταν τα επιστηµονικά δεδοµένα δεν επιτρέπουν πλήρη αξιολόγηση του
κινδύνου [Ανακοίνωση Ε. Επιτροπής COM(2000)1, 2.2.2000].
Για την εφαρµογή της αρχής της προφύλαξης απαιτούνται τρείς
προϋποθέσεις:
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• Εντοπισµός δυνητικά αρνητικών αποτελεσµάτων
• Αξιολόγηση των διαθέσιµων επιστηµονικών δεδοµένων
• Επιστηµονική αβεβαιότητα
Οι νέες νοµοθετικές διατάξεις που θεσπίστηκαν είναι οι ακόλουθες:
2.1. Απόφαση 2002/628 και Κανονισµός 1946/2003 για τη εφαρµογή
του Πρωτοκόλλου της Καρθαγένης για την πρόληψη των βιολογικών
κινδύνων και την διασυνοριοκή µεταφορά των ΓΤΟ2.
2.2.Οδηγία 2001/18, για τη σκόπιµη ελευθέρωση ΓΤΟ στο περιβάλλον
[EE L 106, 17.4.2001, Καταργεί την Οδηγία 90/220.Τροποποιήθηκε µε τις
Αποφάσεις 2002/623 και 2002/311. Ενσωµατώθηκε στην ελληνική έννοµη
τάξη µε την Kοινή Yπουργική Aπόφαση (ΚΥΑ) 38639/2005, ΦΕΚ
1334/B/2005]. Ρυθµίζει τα ακόλουθα:
• Αναφέρεται ρητά στην αρχή της προφύλαξης
• Βελτιώνει την αποτελεσµατικότητα και τη διαφάνεια της διαδικασίας
έγκρισης της σκόπιµης ελευθέρωσης και κυκλοφορίας ΓΤΟ στην
αγορά
• Καθορίζει κοινή µέθοδο αξιολόγησης της επικινδυνότητας της
ελευθέρωσης στο περιβάλλον (Παράρτηµα ΙΙ)
• Καθιστά υποχρεωτικά:
– Το δηµόσιο διάλογο
– Την επισήµανση των ΓΤΟ
• Προβλέπει µηχανισµό για τροποποίηση, αναστολή ή παύση
ελευθέρωσης των ΓΤΟ, όταν προκύπτουν νέες πληροφορίες.
Η αξιολόγηση του κινδύνου βαρύνει τον κοινοποιούντα, κατασκευαστή ή
εισαγωγέα, ο οποίος καταθέτει σχετικό φάκελο στην αρµόδια αρχή του
κράτους µέλους.
Εαν η Αρµόδια Αρχή διατυπώσει θετική γνώµη, τότε ειδοποιούνται, µέσω
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα άλλα κράτη µέλη.
Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις από την Ε. Επιτροπή, ή τα κράτη µέλη,
τότε η Αρµόδια Αρχή εγκρίνει το προϊόν, το οποίο στη συνέχεια
κυκλοφορεί ελεύθερα σε όλη την Ε. Ένωση.

2

Το Πρωτόκολλο στην Συνθήκη για την βιοποικιλότητα του Μόντρεαλ, τέθηκε σε ισχύ στις 11.09.2003,

90 ηµέρες µετά την επικύρωσή του απο 50 χώρες, σύµφωνα µε

το άρθρο 37 αυτού,

www.biodiv.org/biosafety.
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Εάν αντίθετα υπάρχουν αιτιολογηµένες αντιρρήσεις, τότε η απόφαση
λαµβάνεται σε Κοινοτικό επίπεδο.
Η Ε. Επιτροπή ζητά τη γνώµη επιστηµονικών επιτροπών και της
επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 30 της Συνθήκης της Ε.Ένωσης,
[Απόφαση 468/1999].
Η τελική απόφαση λαµβάνεται από το Συµβούλιο, ή από την Ε. Επιτροπή.
Με βάση την Οδηγία 2001/18 εκδόθηκαν πέντε Αποφάσεις και διατέθηκαν
στην αγορά τα εξής προϊόντα:
• Αραβόσιτος ΜΟΝ 863 Χ ΜΟΝ 810,
Απόφαση 2006/47
• Αραβόσιτος 1507, Απόφαση 2005/772
• Ελαιοκράµβη GT73, Απόφαση 2005/635
• Αραβόσιτος ΜΟΝ 863, Απόφαση 2005/608
• Αραβόσιτον ΝΚ 603 , Απόφαση 2004/643
Αρµόδιος φορέας για την εφαρµογή της Οδηγίας είναι το Υπουργείο
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων (ΥΠΕΧΩ∆Ε), το οποίο
το 2005 υιοθέτησε την προαναφερθείσα ΚΥΑ 38639 εναρµόνισης,σε
συνεργασία µε τα συναρµόδια Υπουργεία, Ανάπτυξης, Οικονοµίας και
Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Έτσι σταµάτησε η
διαδικασία παραποµπής της Ελλάδας στο ∆ικαστήριο των Ευρωπαικών
Κοινοτήτων (∆ΕΚ), που είχε ξεκινήσει λόγω της τριετούς καθυστέρησης
εναρµόνισης.
Για την εφαρµογή της Οδηγίας εκδόθηκαν οι ακόλουθες Αποφάσεις:
• 2005/468, σύσταση δικτύου για την ανταλλαγή και τον
συντονισµό πληροφοριών σχετικά µε την συνύπαρξη γενετικά
τροποποιηµένων, συµβατικών και βιολογικών καλλιεργειών, [
EE L 164, 24.6.2005].
• 2004/204 για τη λειτουργία των Μητρώων καταχώρησης
πληροφοριών για τις γενετικές τροποποιήσεις των ΓΤΟ, [ ΕΕ L
65, 3.2.2004].
• 2003/701, καθορισµός της µορφής παρουσίασης των
αποτελεσµάτων της σκόπιµης ελευθέρωσης γενετικά
τροποποιηµένων ανωτέρων φυτών στο περιβάλλον για
σκοπούς διαφορετικούς από τη διάθεση στην αγορά, [ ΕΕ L
254, 8.10.2003].
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Τον Μάρτιο του 2007 δηµοσιεύθηκε η Β’ έκθεση εφαρµογής της Οδηγίας
2001/18, [ COM (2007) 81], σύµφωνα µε την οποία από το 2002 ως το
2005:
• Υποβλήθηκαν σε 8 κράτη µέλη 13 αιτήσεις για έγκριση
διάθεσης ΓΤ φυτών στην αγορά. Εγκρίθηκαν δε 5 προϊόντα.
• Υποβλήθηκαν σε 13 κράτη µέλη 245 αιτήσεις για ελευθέρωση
ΓΤΟ, για λόγους άλλους εκτός της διάθεσης στην αγορά, για
παράδειγµα για έρευνα, και από αυτές εγκρίθηκαν οι 191
αιτήσεις .
2.3. Κανονισµός 1829/2003 ΓΤ Τρόφιµα και ΓΤ Ζωοτροφές, [EE L 268,
18.10.03. Τέθηκε σε ισχύ στις 18.04.2004]. Προβλέπει ενιαία διαδικασία
έγκρισης των ΓΤΤ και των ΓΤ Ζωοτροφών, είτε χρησιµοποιούνται ως
τροφές ή ζωοτροφές, είτε αποτελούν συστατικά τροφών ή ζωοτροφών.
Κριτήριο εφαρµογής του Κανονισµού είναι εάν το υλικό που προέρχεται
από το ΓΤ αρχικό υλικό είναι παρόν στο τρόφιµο, ή στην ζωοτροφή.
Προϊόντα όπως κρέας, γάλα, αυγά, τα οποία λαµβάνονται από ζώα που
τρέφονται µε ΓΤ ζωοτροφές, ή τα οποία υποβάλλονται σε αγωγή µε ΓΤ
φάρµακα δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις έγκρισης και επισήµανσης του
Κανονισµού.
Η αίτηση έγκρισης κατατίθεται στην αρµόδια αρχή κράτους µέλους.
Ο αιτών φέρει το βάρος της απόδειξης ότι τα προϊόντα είναι ασφαλή. Η
αξιολόγηση της αίτησης γίνεται από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την
Ασφάλεια των Τροφίµων (EFSA). Η Απόφαση εκδίδεται από την Ε.
Επιτροπή, µεσολαβούν δε γνωµοδοτήσεις από τις εθνικές αρχές των
κρατών µελών, καθώς και από την επιτροπή που συστάθηκε βάσει της
Απόφασης 1999/468.
Σύµφωνα µε τη νοµολογία του ∆ΕΚ, η Ε. Επιτροπή, η οποία ασκεί
δηµόσια εξουσία, είναι η µόνη που νοµιµοποιείται να εκδώσει απόφαση
σύµφωνη ή αντίθετη, των ανωτέρω γνωµοδοτήσεων, [Υπόθεση Τ-13/99,
Pfizer κατά Συµβουλίου].
Αρµόδιο για την εφαρµογή του Κανονισµού είναι το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Οι έλεγχοι γίνονται από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίµων
(ΕΦΕΤ)3

ο

οποίος

υπάγεται

στο

Υπουργείο

Ανάπτυξης,

είτε

δειγµατοληπτικά, είτε κατόπιν καταγγελίας, καθώς και από το Γενικό
Χηµείο του Κράτους (ΓΧΚ) το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Οικονοµίας
3

www.efet.gr
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και Οικονοµικών. Ο ΕΦΕΤ ξεκίνησε απο τον ∆εκέµβριο του 2000 εθνικό
πρόγραµµα ελέγχων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι απο τα αποτελέσµατα του
2002

προέκυψε

οτι

το

5,7%

των

τροφίµων

περιείχε

γενετικά

τροποποιηµένα συστατικά.
2.4. Κανονισµός 1830/2003, για την ιχνηλασιµότητα και επισήµανση των
ΓΤΟ, [ΕΕ L 268, 18.10.2003. Τέθηκε σε ισχύ στις 18.04.2004].
Ο Κανονισµός επιδιώκει να εξασφαλίσει το δικαίωµα των καταναλωτών για
ελεύθερη επιλογή προϊόντων γενετικά τροποποιηµένων ή µη. Ως
ιχνηλασιµότητα ορίζεται η δυνατότητα προσδιορισµού του ΓΤΟ και
προϊόντων που παράγονται από ΓΤΟ, σε όλα τα στάδια διάθεσής τους
στην αγορά, µέσω των αλυσίδων παραγωγής και διανοµής.
Η ιχνηλασιµότητα έχει διττό στόχο:
– να διευκολύνει την απόσυρση προϊόντων,
– να διευκολύνει γενικότερα την εφαρµογή µέτρων διαχείρισης
των κινδύνων.
Κάθε προσυσκευασµένο τρόφιµο που περιέχει ΓΤΟ, ή που περιέχει
συστατικό προερχόµενο από ΓΤ οργανισµό όπως π.χ. µπισκότα που
περιέχουν σογιέλαιο από ΓΤ σόγια, πρέπει να φέρει ειδική σήµανση στην
ετικέτα του, µε ευθύνη των φορέων διακίνησης.
Η ετικέτα πρέπει να αναγράφει «προϊόν από ΓΤ σόγια ή άλλο οργανισµό»,
ή «αυτό το προϊόν περιέχει ΓΤ οργανισµούς».
Για τα µη προσυσκευασµένα προϊόντα που προσφέρονται στον τελικό
καταναλωτή, οι προαναφερόµενες ενδείξεις αναγράφονται πάνω στο
εκθετήριο του προϊόντος, ή κοντά σε αυτό.
Η υποχρέωση σήµανσης καλύπτει όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας
από την παραγωγή του σπόρου, τη συγκοµιδή, τη µεταποίηση και τη
συσκευασία.
Εξαιρούνται της υποχρέωσης σήµανσης:
– Εάν τα συστατικά περιέχουν τυχαία, ή τεχνολογικά
αναπόφευκτη περιεκτικότητα ΓΤ υλικού µέχρι ποσοστού 0,9%.
– Κρέας, γάλα και λοιπά ζωικά προϊόντα που προέρχονται από
ζώα που τρέφονται µε ΓΤ ζωοτροφές.
– Η σήµανση των ζωοτροφών είναι υποχρεωτική εάν περιέχουν
ΓΤ υλικό σε ποσοστό πάνω από 0,9%.
Αρµόδιος φορέας για την εφαρµογή του Κανονισµού είναι το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
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2.5. Κανονισµός 65/2004 [EE L 10, 16.01.2004], για την εφαρµογή του
Κανονισµού 1830/2003. Καθιερώνει σύστηµα σχηµατισµού και απόδοσης
Αποκλειστικών Αναγνωριστικών Κωδικών στους ΓΤΟ.
Καθορίζεται ο µορφότυπος των κωδικών για τα φυτά (Τµήµα Α) καθώς
και για τους µικροοργανισµούς και τα ζώα (Τµήµα Β), εξασφαλίζοντας την
συνοχή τους σε Κοινοτικό και σε διεθνές επίπεδο.
Οι φορείς που αιτούνται την διάθεση στην αγορά ΓΤΟ σχηµατίζουν τον
Κωδικό

Αποκλειστικής

Αναγνώρισης

του

ΓΤΟ

σύµφωνα

µε

τα

Παραρτήµατα του Κανονισµού και αφού συµβουλευθούν:
α)την Βάση ∆εδοµένων για την Βιολογική Παρακολούθηση
(Biotrack

Product

Database)

που

συντηρεί

ο

Οργανισµός

Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και
β)τον Οργανισµό για τον Έλεγχο της Βιολογικής Ασφάλειας
(Biosafety Clearing House).
Η άδεια, ή η έγκριση διάθεσης την αγορά ΓΤΟ, αναφέρει τον Αποκλειστικό
Αναγνωριστικό Κωδικό του ΓΤΟ, ο οποίος καταχωρείται στα Αρχεία της Ε.
Επιτροπής και κοινοποιείται στον Οργανισµό για τον έλεγχο της
Βιολογικής Ασφάλειας, σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο της Καρθαγένης για
την βιοασφάλεια.
2.6. Απόφαση 13/2004 [ΕΕ L 275/17, 25.08.04]. Συστήνεται
συµβουλευτική οµάδα, µε 45 µέλη, για την Τροφική Αλυσίδα και την Υγεία
των Ζώων και των Φυτών.
Οι εκπρόσωποί της προέρχονται από σχετικούς αντιπροσωπευτικούς
οργανισµούς ευρωπαϊκού επιπέδου.
Η οµάδα συνεδριάζει τακτικά δύο φορές το χρόνο στις Βρυξέλλες και
έκτακτα όσες φορές το κρίνει αναγκαίο η Ε. Επιτροπή.
3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του ΟΗΕ ο πληθυσµός της γης ανέρχεται σήµερα
σε 6,5 δις, η ετήσια αύξηση είναι 77 εκ το χρόνο, το έτος 2050 δε, θα
ανέρχεται σε 9,3 δις. Από αυτά το 1,2 δις, δηλαδή το 18,5%, ζουν σήµερα
σε συνθήκες εξαθλίωσης. Η Βιοτεχνολογία έχει δυνατότητανα προσφέρει
λύσεις σε µείζονα προβλήµατα του πλανήτη, όπως η διατροφή και η υγεία.

9

Η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας του ΟΗΕ (World Health Organization)4
τόνισε στην Έκθεσή της «Modern food biotechnology, human health and
development», 2005, ότι τα ΓΤ τρόφιµα µπορούν να αποβούν χρήσιµα,
αλλά είναι αναγκαίο να συνεχισθούν οι έρευνες για την εκτίµηση των
κινδύνων και για την ολιστική εκτίµηση των επιπτώσεών τους.
Οι δηµοσκοπήσεις της Ε. Ένωσης, οι αντικρουόµενες επιστηµονικές
τοποθετήσεις, αλλά και οι συγκρούσεις που έχουν προηγηθεί µεταξύ των
ΗΠΑ και της Ε. Ένωσης για το καθεστώς των ΓΤΟ και ΓΤΤ, καταδεικνύουν
την σοβαρότητα του θέµατος. Είναι αναµφίβολο ότι η κοινωνική αποδοχή
των εφαρµογών της βιοτεχνολογίας απαιτεί να προηγηθεί περισσότερη και
πιο συστηµατική επεξεργασία, ώστε οι κοινωνικές επιλογές να γίνουν µε
επίγνωση των αναγκών που καλούµαστε άµεσα να καλύψουµε, σε σχέση
µε τους κινδύνους και τις παρενέργειες που ενδέχεται να προκύψουν από
τις προτεινόµενες λύσεις.

4

www.who.int
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