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Θέμα: Οι νομοθετικές αρμοδιότητες της Ένωσης στις πολιτικές για την 
καταπολέμηση του καρκίνου

Το ψήφισμα του Κοινοβουλίου για τη σύσταση της επιτροπής BECA καλεί την επιτροπή να 
αξιολογήσει σε ποια πεδία είναι δυνατόν, σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ, η ΕΕ να λάβει συγκεκριμένα 
μέτρα για την καταπολέμηση του καρκίνου και σε ποια πεδία είναι δυνατές μόνο συστάσεις 
προς τα κράτη μέλη και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, και την καλεί να εστιάσει στις 
συγκεκριμένες δράσεις. 

Σε συνέχεια της απόφασης των συντονιστών, η γραμματεία της επιτροπής BECA, σε 
συνεργασία με το Θεματικό Τμήμα Οικονομίας, Επιστημών και Ποιότητας Ζωής και τη 
Νομική Υπηρεσία, παρουσιάζει το παρόν σημείωμα, στο οποίο περιγράφεται η αρμοδιότητα 
της Ένωσης να ενεργεί σε θέματα που σχετίζονται με την καταπολέμηση του καρκίνου. 
Εξετάζει τις νομικές βάσεις της Συνθήκης, καθώς και το παράγωγο δίκαιο που ισχύει ή 
βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας.

α) Ανάλυση της νομικής βάσης της Συνθήκης, συντρέχουσα και συμπληρωματική 
αρμοδιότητα 

Οι άμεσες αρμοδιότητες που απονέμονται στην Ένωση στον τομέα της δημόσιας υγείας είναι 
διττές. Σε ορισμένες ειδικές πτυχές, η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ) προβλέπει συντρέχουσα αρμοδιότητα (κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 
της ΣΛΕΕ), ενώ, σε άλλες πτυχές, η Ένωση έχει γενικότερη συμπληρωματική αρμοδιότητα 
(κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 5 της ΣΛΕΕ).

Στην ουσία, η «συντρέχουσα» αρμοδιότητα σημαίνει ότι τόσο η Ένωση όσο και τα κράτη μέλη 
έχουν το δικαίωμα να νομοθετούν και να εκδίδουν νομικά δεσμευτικές πράξεις στον αντίστοιχο 
τομέα πολιτικής. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους μόνο κατά 
το μέτρο που η Ένωση δεν έχει παρέμβει. Όσον αφορά τη δημόσια υγεία, η συντρέχουσα 
αρμοδιότητα της Ένωσης και των κρατών μελών εφαρμόζεται στον τομέα που αφορά «τις 
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κοινές προκλήσεις για την ασφάλεια στον τομέα της δημόσιας υγείας, για τις πτυχές που 
καθορίζονται στη [ΣΛΕΕ]» (άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο ια) της ΣΛΕΕ). 

Αντίθετα, η «συμπληρωματική» αρμοδιότητα σημαίνει ότι η Ένωση έχει το δικαίωμα να 
αναλαμβάνει δράσεις για την υποστήριξη, τον συντονισμό ή τη συμπλήρωση σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο των δράσεων των κρατών μελών στον σχετικό τομέα πολιτικής. Θα πρέπει να 
υπενθυμιστεί ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 5 της ΣΛΕΕ, οι νομικά δεσμευτικές 
πράξεις της Ένωσης που εκδίδονται σε τομέα συμπληρωματικής αρμοδιότητας δεν μπορούν 
να περιλαμβάνουν εναρμόνιση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών 
μελών. Σύμφωνα με το άρθρο 6 στοιχείο α) της ΣΛΕΕ, η Ένωση έχει συμπληρωματική 
αρμοδιότητα στους τομείς που αφορούν «προστασία και βελτίωση της ανθρώπινης υγείας».

Το ακριβές πεδίο εφαρμογής και το περιεχόμενο αυτών των άμεσων αρμοδιοτήτων 
παρουσιάζονται απτά στο άρθρο 168 της ΣΛΕΕ. Ωστόσο, οι αρμοδιότητες της Ένωσης σε 
άλλους τομείς πολιτικής, όπως π.χ. η κοινωνική ασφάλιση ή η εσωτερική αγορά, μπορούν 
επίσης να χρησιμοποιηθούν για δράσεις που έχουν αντίκτυπο σε θέματα δημόσιας υγείας και, 
ιδίως, όσον αφορά την καταπολέμηση του καρκίνου, όπως προκύπτει από τον κατάλογο 
νομικών πράξεων που περιλαμβάνεται στην παρούσα ανακοίνωση (βλ. κατωτέρω). Στο 
πλαίσιο αυτό, μπορεί να υπενθυμιστεί π.χ. ότι, σύμφωνα με το άρθρο 114 παράγραφος 3 της 
ΣΛΕΕ, τα θεσμικά όργανα της Ένωσης πρέπει να λαμβάνουν ως βάση ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας της υγείας, όταν νομοθετούν στον τομέα της εσωτερικής αγοράς. 

Με το άρθρο 168 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ ορίζεται ότι, κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή 
όλων των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης, εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της 
υγείας του ανθρώπου. Εν προκειμένω, στο άρθρο 168 παράγραφος 1 ορίζεται μια γενική ρήτρα, 
παρόμοια με εκείνη του άρθρου 11 της ΣΛΕΕ στον τομέα του περιβάλλοντος ή του άρθρου 10 
της ΣΛΕΕ στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής. Οι ρήτρες αυτές παρέχουν καθοδήγηση για 
τη θέσπιση κανόνων σε όλους τους τομείς πολιτικής, αλλά δεν αποτελούν οι ίδιες νομικές 
βάσεις για την έκδοση νομικών πράξεων της Ένωσης.  

Οι συμπληρωματικές αρμοδιότητες της Ένωσης στον τομέα της δημόσιας υγείας εξετάζονται 
στο άρθρο 168 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, στο άρθρο 168 παράγραφος 2 και στο άρθρο 
168 παράγραφος 5.  Στο άρθρο 168 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο προβλέπεται ότι η Ένωση 
συμπληρώνει τις εθνικές πολιτικές για την πρόληψη της ανθρώπινης ασθένειας και των νόσων 
και την αποτροπή των πηγών κινδύνου για την υγεία. Η δράση αυτή μπορεί να καλύπτει την 
καταπολέμηση των μεγάλων πληγών της ανθρωπότητας στον τομέα της υγείας, ευνοώντας τη 
διερεύνηση των αιτίων τους, της μετάδοσης και της πρόληψής τους, καθώς και την ενημέρωση 
και τη διαπαιδαγώγηση στον τομέα της υγείας καθώς και την επαγρύπνηση για τις σοβαρές 
διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας, την κήρυξη συναγερμού σε περίπτωση τέτοιων 
απειλών και την καταπολέμησή τους. Επίσης, γίνεται ειδική αναφορά στη μείωση της βλάβης 
που προκαλούν στην υγεία τα ναρκωτικά.

Ομοίως, σύμφωνα με το άρθρο 168 παράγραφος 2, η Ένωση ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ 
των κρατών μελών στους τομείς που αναφέρει το εν λόγω άρθρο, ιδίως με σκοπό τη βελτίωση 
της συμπληρωματικότητας των υγειονομικών τους υπηρεσιών στις παραμεθόριες περιοχές. Εν 
ανάγκη, η Ένωση μπορεί να στηρίζει τη δράση των κρατών μελών προς τον σκοπό αυτό. Στο 
πλαίσιο αυτό, το άρθρο 168 παράγραφος 2 προβλέπει ότι τα κράτη μέλη συντονίζουν τις 
πολιτικές και τα προγράμματά τους, σε συνδυασμό με την Επιτροπή, η οποία δύναται να 
αναλαμβάνει «κάθε χρήσιμη πρωτοβουλία» για την προώθηση του συντονισμού αυτού, μεταξύ 
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άλλων με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών και δεικτών, την οργάνωση της 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και την προετοιμασία των στοιχείων που είναι αναγκαία για 
την τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση. Το Κοινοβούλιο πρέπει να τηρείται «πλήρως 
ενήμερο» για κάθε τέτοια πρωτοβουλία.

Το άρθρο 168 παράγραφος 5 παρέχει μια νομική βάση για μέτρα ενθάρρυνσης της προστασίας 
και της βελτίωσης της υγείας του ανθρώπου, ιδίως «[μέτρα] για την καταπολέμηση των 
σοβαρών ασθενειών με διασυνοριακή διάσταση, την επαγρύπνηση κατά σοβαρών διασυνοριακών 
απειλών κατά της υγείας, την κήρυξη συναγερμού σε παρόμοιες περιπτώσεις και την 
καταπολέμησή τους, καθώς και μέτρα που έχουν ως άμεσο στόχο τους την προστασία της 
δημόσιας υγείας από το κάπνισμα και την κατάχρηση οινοπνευματωδών». Καθώς τα μέτρα αυτά 
θεσπίζονται μέσω της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, το Κοινοβούλιο διαθέτει πλήρεις 
νομοθετικές εξουσίες στο πλαίσιο αυτό. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα μέτρα 
ενθάρρυνσης που αναφέρονται στο άρθρο 168 παράγραφος 5 δεν μπορούν να ισοδυναμούν με 
οιαδήποτε μορφή εναρμόνισης των εθνικών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων. 

Σε αντίθεση με τα παραπάνω, στο άρθρο 168 παράγραφος 4 κατονομάζονται οι ειδικές πτυχές 
της πολιτικής στον τομέα της δημόσιας υγείας όπου η Ένωση διαθέτει συντρέχουσα 
αρμοδιότητα. Συνεπώς, όσον αφορά τις πτυχές αυτές, η παρέμβαση της Ένωσης δεν 
περιορίζεται στη στήριξη, τον συντονισμό ή τη συμπλήρωση των δράσεων των κρατών μελών. 
Στο πλαίσιο αυτό, το άρθρο 168 παράγραφος 4 παρέχει μια νομική βάση για τη θέσπιση των 
ακόλουθων μέτρων «για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων όσον αφορά την ασφάλεια»:

α) μέτρα με υψηλές προδιαγραφές όσον αφορά την ποιότητα και την ασφάλεια των 
οργάνων και ουσιών ανθρώπινης προέλευσης (χωρίς να θίγονται οι εθνικές διατάξεις 
σχετικά με τη δωρεά ή την ιατρική χρήση οργάνων και αίματος, που παραμένουν στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών),

β) μέτρα στον κτηνιατρικό και φυτοϋγειονομικό τομέα με άμεσο στόχο την προστασία 
της δημόσιας υγείας,

γ) μέτρα για τον καθορισμό υψηλών προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας όσον αφορά 
τα φάρμακα και τα μηχανήματα που προορίζονται για ιατρική χρήση.

Τα ανωτέρω μέτρα θεσπίζονται μέσω της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, και, συνεπώς, το 
Κοινοβούλιο διαθέτει πλήρεις νομοθετικές εξουσίες στο πλαίσιο αυτό.

Επιπλέον, το άρθρο 168 παράγραφος 6 παρέχει στο Συμβούλιο τη δυνατότητα να διατυπώνει 
συστάσεις (δηλαδή μη δεσμευτικές νομικές πράξεις) σε όλους τους τομείς αρμοδιότητας της 
Ένωσης που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο. 

Τέλος, με το άρθρο 168 παράγραφος 7 καθίσταται σαφές ότι οιαδήποτε παρέμβαση της Ένωσης 
στον τομέα της δημόσιας υγείας πρέπει να αναπτύσσεται χωρίς να θίγονται οι ευθύνες των 
κρατών μελών όσον αφορά τη διαμόρφωση της πολιτικής τους στον τομέα της υγείας, καθώς 
και την οργάνωση και την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών και ιατρικής περίθαλψης, 
συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των υγειονομικών υπηρεσιών και της ιατρικής 
περίθαλψης, καθώς και της κατανομής των πόρων που διατίθενται για τις υπηρεσίες αυτές.

Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο θα πρέπει να εξετάσει κανείς τον κατάλογο νομοθετικών πράξεων 
που έχουν αντίκτυπο στη δημόσια υγεία και, ειδικότερα, στην καταπολέμηση του καρκίνου. 
Όπως προκύπτει από τον κατάλογο, μόνο ένας περιορισμένος αριθμός των πράξεων αυτών 
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εκδίδονται υπό την άμεση αρμοδιότητα της Ένωσης στον τομέα της δημόσιας υγείας, δηλαδή 
στηρίζονται σε μια από τις νομικές βάσεις που περιέχονται στο άρθρο 168 της ΣΛΕΕ. Στην 
πραγματικότητα, η πλειονότητα της σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης θεσπίζεται σε άλλους 
τομείς αρμοδιότητας, όπως η κοινωνική ασφάλιση και η εσωτερική αγορά, αλλά με έμμεσο 
τρόπο (αν και εξίσου σημαντικό) επιτυγχάνει τους στόχους στον τομέα της δημόσιας υγείας. 
Αυτό είναι δυνατό χάρη, ειδικότερα, στη γενική ρήτρα του άρθρου 168 παράγραφος 1 της 
ΣΛΕΕ, η οποία, όπως εξηγείται ανωτέρω, απαιτεί να λαμβάνεται υπόψη υψηλού επιπέδου 
προστασία της υγείας του ανθρώπου σε όλες τις πολιτικές της Ένωσης, ή στην ειδικότερη 
ρήτρα του άρθρου 114 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, σύμφωνα με την οποία ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας της υγείας πρέπει να λαμβάνεται ως βάση κατά τη θέσπιση νομοθεσίας στον τομέα 
της εσωτερικής αγοράς.

β) Σχετικά άρθρα της Συνθήκης1 και παράγωγο δίκαιο

I. Δυνητικές νομικές βάσεις της Συνθήκης για τη θέσπιση νομοθεσίας και τη χάραξη 
πολιτικής στον τομέα της καταπολέμησης του καρκίνου

I.1 Δημόσια υγεία

I.1.1 Άρθρο 168 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ: «εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της 
υγείας του ανθρώπου»:

 «Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή [...] των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης, 
εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας του ανθρώπου.» 

 «Η δράση της Ένωσης [...] συμπληρώνει τις εθνικές πολιτικές.» Η δράση της ΕΕ 
«αποβλέπει στη βελτίωση της δημόσιας υγείας, καθώς και στην πρόληψη της 
ανθρώπινης ασθένειας σε όλες τις μορφές της και στην αποτροπή των πηγών κινδύνου 
για την σωματική και ψυχική υγεία.» Οι δράσεις καλύπτουν «την καταπολέμηση των 
μεγάλων πληγών της ανθρωπότητας στον τομέα της υγείας, ευνοώντας τη διερεύνηση 
των αιτίων τους, της μετάδοσης και της πρόληψής τους, καθώς και την ενημέρωση και 
τη διαπαιδαγώγηση στον τομέα της υγείας καθώς και την επαγρύπνηση για τις σοβαρές 
διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας, την κήρυξη συναγερμού σε περίπτωση τέτοιων 
απειλών και την καταπολέμησή τους.»

I.1.2 Άρθρο 168 παράγραφος 2: «συνεργασία μεταξύ κρατών μελών»

 Η ΕΕ ενθαρρύνει και στηρίζει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως «με 
σκοπό τη βελτίωση της συμπληρωματικότητας των υγειονομικών τους υπηρεσιών στις 
παραμεθόριες περιοχές.»

 Οι πρωτοβουλίες της Επιτροπής για την ενθάρρυνση της συνεργασίας 
συμπεριλαμβάνουν «τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών και δεικτών, την 
οργάνωση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και την προετοιμασία [...] για την 
τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση.» Τα παραπάνω γίνονται σε στενή 

1 Με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, τα άρθρα της Συνθήκης μετακινήθηκαν και αριθμήθηκαν 
εκ νέου. Αρκετές νομοθετικές πράξεις, οι οποίες εκδόθηκαν πριν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, εξακολουθούν 
να ισχύουν, και η νομική βάση τους αναφέρεται σύμφωνα με την παλαιά αρίθμηση της Συνθήκης. Καταρτίστηκε 
πίνακας αντιστοιχίας για να καταδειχθεί η συσχέτιση μεταξύ της παλαιάς και της νέας αρίθμησης. https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:0363:0390:EL:PDF

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:0363:0390:EL:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:0363:0390:EL:PDF
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συνεργασία με τα κράτη μέλη, και το Κοινοβούλιο τηρείται πλήρως ενήμερο.

I.1.3 Άρθρο 168 παράγραφοι 4-5: κατάλογος θεμάτων δημόσιας υγείας που εμπίπτουν στη 
συνήθη νομοθετική διαδικασία2 

 «μέτρα με υψηλές προδιαγραφές όσον αφορά την ποιότητα και την ασφάλεια των 
οργάνων και ουσιών ανθρώπινης προέλευσης, του αίματος και των παραγώγων του. 
Αυτά τα μέτρα δεν εμποδίζουν τα κράτη μέλη να διατηρούν ή να εισάγουν αυστηρότερα 
προστατευτικά μέτρα»,

 «μέτρα στον κτηνιατρικό και φυτοϋγειονομικό τομέα με άμεσο στόχο την προστασία 
της δημόσιας υγείας»,

 «μέτρα για τον καθορισμό υψηλών προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας για τα 
φάρμακα και τα μηχανήματα που προορίζονται για ιατρική χρήση»,

 «μέτρα ενθάρρυνσης της προστασίας και της βελτίωσης της υγείας του ανθρώπου, και 
ιδίως για την καταπολέμηση των σοβαρών ασθενειών με διασυνοριακή διάσταση, την 
επαγρύπνηση κατά σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας, την κήρυξη 
συναγερμού σε παρόμοιες περιπτώσεις και την καταπολέμησή τους, καθώς και μέτρα 
που έχουν ως άμεσο στόχο τους την προστασία της δημόσιας υγείας από το κάπνισμα 
και την κατάχρηση οινοπνευματωδών, αποκλειόμενης οιασδήποτε εναρμόνισης των 
νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών μελών».

I.1.4 Άρθρο 168 παράγραφος 6 της ΣΛΕΕ: πεδίο εφαρμογής των συστάσεων του Συμβουλίου

Το Συμβούλιο, βάσει πρότασης της Επιτροπής, διατυπώνει συστάσεις για τους σκοπούς του 
άρθρου 168.

I.1.5 Άρθρο 168 παράγραφος 7:  σεβασμός στις αρμοδιότητες των κρατών μελών

Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για «τη διαμόρφωση της πολιτικής τους στον τομέα της υγείας, 
καθώς και την οργάνωση και την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών και ιατρικής περίθαλψης», 
όπου συμπεριλαμβάνονται «η διαχείριση των υγειονομικών υπηρεσιών και της ιατρικής 
περίθαλψης, καθώς και η κατανομή των πόρων που διατίθενται για τις υπηρεσίες αυτές.» Η 
δράση της ΕΕ πρέπει να αναπτύσσεται χωρίς να θίγονται οι αρμοδιότητες αυτές.

I.2 Περιβάλλον

Άρθρο 191 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ: η περιβαλλοντική πολιτική ως παράγοντας που 
συμβάλλει στην προστασία της υγείας του ανθρώπου. Η συμβολή στην επιδίωξη της 
προστασίας της υγείας του ανθρώπου συμπεριλαμβάνεται στους στόχους της περιβαλλοντικής 
πολιτικής της ΕΕ.

I.3 Κοινωνική πολιτική

Άρθρο 153 παράγραφος 1 στοιχείο α) της ΣΛΕΕ: η ΕΕ υποστηρίζει και συμπληρώνει τη δράση 
των κρατών μελών για τη «βελτίωση [...] του περιβάλλοντος εργασίας, με σκοπό την 

2Η συνήθης νομοθετική διαδικασία ορίζεται στο άρθρο 294 της ΣΛΕΕ: 
https://www.europarl.europa.eu/olp/en/ordinary-legislative-procedure/overview

https://www.europarl.europa.eu/olp/en/ordinary-legislative-procedure/overview
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προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων». Εφαρμόζεται η συνήθης 
νομοθετική διαδικασία.

I.4 Εσωτερική αγορά

Άρθρο 114 παράγραφοι 1 και 3 της ΣΛΕΕ: εφαρμόζεται η συνήθης νομοθετική διαδικασία για 
τη θέσπιση νομοθεσίας σχετικά με «την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς.» Εάν οι προτάσεις αυτές αφορούν θέματα υγείας, «λαμβάν[εται] ως βάση ένα υψηλό 
επίπεδο προστασίας».

I.5 Γενικές αρχές

 Άρθρο 5 της ΣΕΕ3: δοτή αρμοδιότητα της ΕΕ και οι αρχές της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας,

 Άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο ια) της ΣΛΕΕ4: οι «κοινές προκλήσεις για την 
ασφάλεια στον τομέα της [...] υγείας» συνιστούν συντρέχουσα αρμοδιότητα της ΕΕ και 
των κρατών μελών,

 Άρθρο 6 στοιχείο α) της ΣΛΕΕ: η ΕΕ υποστηρίζει, συντονίζει ή συμπληρώνει τη δράση 
των κρατών μελών σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της προστασίας και της 
βελτίωσης της ανθρώπινης υγείας,

 Άρθρο 9 της ΣΛΕΕ: η «προαγωγή υψηλού επιπέδου [...] προστασίας της ανθρώπινης 
υγείας» πρέπει να συνεκτιμάται «κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών 
και των δράσεων» της ΕΕ.

II. Ισχύουσα νομοθεσία και επικείμενη νομοθεσία που αφορά ή επηρεάζει την 
καταπολέμηση του καρκίνου

II.1 Μεταβλητοί παράγοντες κινδύνου και πρόληψη

II.1.1 Καπνός

 Οδηγία για τα προϊόντα καπνού (TPD): Οδηγία 2014/40/EΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών 
και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την 
παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων5 – νομική 
βάση: άρθρο 53 παράγραφος 1, άρθρα 62 και 114 της ΣΛΕΕ
Βασικά σημεία της νομοθεσίας είναι οι προειδοποιήσεις για την υγεία που 
αναγράφονται στη συσκευασία, η απαγόρευση των αρωμάτων/γεύσεων και της λεπτής 
συσκευασίας, οι υποχρεωτικές προειδοποιήσεις για την υγεία στις συσκευασίες των 
ηλεκτρονικών τσιγάρων, οι λεπτομερείς εκθέσεις των κατασκευαστών σχετικά με τα 
συστατικά και η προηγούμενη κοινοποίηση για τυχόν νέα είδη. Η διασφάλιση ότι τα 
προϊόντα καπνού έχουν την εμφάνιση και τη γεύση του καπνού θα συμβάλει στη 

3 ΣΕΕ, Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση:https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A12016M%2FTXT
4 ΣΛΕΕ, Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02014L0040-20150106

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A12016M%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A12016M%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:12012E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02014L0040-20150106
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μείωση του αριθμού των νέων καπνιστών, ιδίως στη νεολαία· συνεπώς, αρκετές 
διατάξεις έχουν στόχο να καταστήσουν τα προϊόντα καπνού λιγότερο προσφιλή και 
θελκτικά.

 Διαφήμιση των προϊόντων καπνού: Οδηγία 2003/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών 
και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τη διαφήμιση και τη 
χορηγία υπέρ των προϊόντων καπνού6 – νομική βάση: άρθρο 53 παράγραφος 2, άρθρα 
62 και 114 της ΣΛΕΕ

Οι κανόνες διαφήμισης καλύπτουν i) τον Τύπο και άλλα έντυπα μέσα: η διαφήμιση 
περιορίζεται σε έντυπα που προορίζονται αποκλειστικά για τους επαγγελματίες του 
εμπορίου καπνού και σε έντυπα που τυπώνονται και εκδίδονται σε τρίτες χώρες· καθώς 
και ii) το ραδιόφωνο: απαγορεύονται όλες οι μορφές διαφήμισης, και δεν επιτρέπεται η 
χορηγία προγραμμάτων από εταιρείες που έχουν ως κύρια δραστηριότητα την 
παραγωγή και την πώληση προϊόντων καπνού. Απαγορεύεται η χορηγία υπέρ 
εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχουν περισσότερα του ενός 
κράτη μέλη της ΕΕ ή οι οποίες διεξάγονται σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη της 
ΕΕ· η απαγόρευση επεκτείνεται στη δωρεάν διανομή προϊόντων καπνού. 

Η οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις ΥΟΑΜ)7 
συμπληρώνει την οδηγία, απαγορεύοντας τη διαφήμιση και την τοποθέτηση προϊόντων 
καπνού στην τηλεόραση και μέσω υπηρεσιών κατά παραγγελία. Η οδηγία για τα 
προϊόντα καπνού (ανωτέρω) επέκτεινε τους κανόνες για τη διαφήμιση και την 
προώθηση των προϊόντων καπνού στα ηλεκτρονικά τσιγάρα.

 Ειδικός φόρος κατανάλωσης στα βιομηχανοποιημένα καπνά: Οδηγία 2011/64/ΕΕ 
του Συμβουλίου  για τη διάρθρωση και τους συντελεστές του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης που εφαρμόζονται στα βιομηχανοποιημένα καπνά 8 – νομική βάση: 
άρθρο 113 της ΣΛΕΕ

Η αύξηση των φόρων επί των προϊόντων καπνού είναι ένας από τους 
αποτελεσματικότερους τρόπους για τη μείωση της χρήσης καπνού και την ενθάρρυνση 
των χρηστών να σταματήσουν το κάπνισμα. Με την οδηγία του Συμβουλίου απαιτείται 
από τα κράτη μέλη να επιβάλουν ειδικό φόρο κατανάλωσης στα προϊόντα καπνού και 
καθορίζονται εναρμονισμένοι ελάχιστοι συντελεστές και η διάρθρωση του ειδικού 
φόρου κατανάλωσης.

 Περιβάλλον χωρίς καπνό: Σύσταση του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για 
περιβάλλον χωρίς καπνό (2009/C 296/02)9 – νομική βάση: άρθρο 168 της ΣΛΕΕ

Στη Σύμβαση πλαίσιο του ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού (FCTC του ΠΟΥ), στην 
οποία η ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη είναι συμβαλλόμενα μέρη, το αίτημα είναι η θέσπιση 
μέτρων που προβλέπουν προστασία από την έκθεση στον καπνό τσιγάρου στους 

6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02003L0033-20030620
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32010L0013
8 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:176:0024:0036:EL:PDF
9 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A32009H1205%2801%29

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/excise-duties-alcohol-tobacco-energy/excise-duties-tobacco_en#heading_0
https://www.who.int/fctc/en/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02003L0033-20030620
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32010L0013
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:176:0024:0036:EL:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A32009H1205%2801%29
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εσωτερικούς χώρους εργασίας, στις δημόσιες μεταφορές, στους εσωτερικούς 
δημόσιους χώρους και, κατά περίπτωση, σε άλλους δημόσιους χώρους. Η σύσταση του 
Συμβουλίου εμβαθύνει περαιτέρω στη διάταξη αυτή, καλώντας τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν και να εφαρμόσουν νομοθεσία για την πλήρη προστασία των πολιτών τους 
από την έκθεση στο παθητικό κάπνισμα, να ενισχύσουν την αντικαπνιστική νομοθεσία 
με υποστηρικτικά μέτρα και να ενισχύσουν τη συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ με τη 
δημιουργία ενός δικτύου εθνικών σημείων επαφής για τον έλεγχο του καπνίσματος.

II.1.2 Αλκοόλη

 Ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα αλκοολούχα ποτά: οδηγία 92/83/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου για την εναρμόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης 
που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά10 και οδηγία 92/84/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 1992, για την προσέγγιση των συντελεστών των 
ειδικών φόρων κατανάλωσης για τα αλκοολούχα ποτά και την αλκοόλη11 – νομική 
βάση: άρθρο 113 της ΣΛΕΕ

Η φορολόγηση της αλκοόλης είναι το κύριο εργαλείο που χρησιμοποιείται από όλα τα 
κράτη μέλη για να επηρεάσει τις τιμές της αλκοόλης με σκοπό τον μετριασμό και την 
αποτροπή της κατανάλωσης. Η οδηγία 92/83/EΟΚ του Συμβουλίου καθορίζει τις 
διαρθρώσεις των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα 
αλκοολούχα ποτά, τις κατηγορίες αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών που υπόκεινται 
σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και τη βάση υπολογισμού του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης. Το 2020, το Συμβούλιο τροποποίησε την οδηγία του με μια σειρά νέων 
κανόνων [οδηγία (ΕΕ) 2020/1151 του Συμβουλίου12], οι οποίοι θα εφαρμοστούν από 
την 1η Ιανουαρίου 2022. Η οδηγία 92/84/ΕΟΚ του Συμβουλίου  καθορίζει τους 
ελάχιστους συντελεστές που πρέπει να εφαρμόζονται σε κάθε κατηγορία αλκοολούχων 
ποτών, καθώς και μειωμένους συντελεστές για ορισμένες περιφέρειες της Ελλάδας, της 
Ιταλίας και της Πορτογαλίας. Καθώς η νομοθεσία καθορίζει μόνο εναρμονισμένους 
ελάχιστους συντελεστές, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να εφαρμόζουν συντελεστές 
ειδικού φόρου κατανάλωσης που υπερβαίνουν αυτούς τους ελάχιστους συντελεστές, 
σύμφωνα με τις δικές τους εθνικές ανάγκες.

 Οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις ΥΟΑΜ): 
οδηγία 2010/13/EΕ για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών 
οπτικοακουστικών μέσων13 

Στη διεθνή σκηνή, με την παγκόσμια στρατηγική του ΠΟΥ για την αλκοόλη συνιστάται 
η ρύθμιση του περιεχομένου και του όγκου της εμπορίας αλκοολούχων ποτών, ενώ με 
το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης του προτείνεται η πλήρης απαγόρευση της διαφήμισης 
αλκοολούχων ποτών στην Ευρώπη. Σε επίπεδο ΕΕ, η οδηγία για τις ΥΟΑΜ ρυθμίζει 
τη διαφήμιση αλκοολούχων ποτών στην τηλεόραση και επιβάλλει περιορισμούς για την 

10 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A01992L0083-20070101
11 https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1992/84/oj
12 https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2020/1151/oj?locale=el
13 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0013-20181218

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A01992L0083-20070101
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1992/84/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2020/1151/oj?locale=el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0013-20181218
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προστασία των ανηλίκων και την προώθηση της μετρημένης και υπεύθυνης 
κατανάλωσης αλκοόλης. 

 Επισήμανση αλκοόλης: κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή 
πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές (FIC)14 – νομική βάση: άρθρο 114 
της ΣΛΕΕ

Σύμφωνα με τον κανονισμό FIC, ο κατ’ όγκον αλκοολικός τίτλος αποτελεί 
υποχρεωτικό στοιχείο της ετικέτας για τα αλκοολούχα ποτά με περιεκτικότητα σε 
αιθυλική αλκοόλη μεγαλύτερη από 1,2 %. Ωστόσο, αυτά τα αλκοολούχα ποτά 
εξαιρούνται από την αναγραφή του καταλόγου συστατικών και της διατροφικής 
δήλωσης στην ετικέτα. Με τον κανονισμό ανατίθεται στην Επιτροπή να 
παρακολουθήσει την κατάσταση και να υποβάλει έκθεση σχετικά με το εάν οι εν λόγω 
απαιτήσεις επισήμανσης θα πρέπει να ισχύουν και για τα αλκοολούχα ποτά. 

II.I.3 Διατροφή, διατροφική συμπεριφορά

 Γενικός νομοθετικός κανονισμός για τα τρόφιμα: κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό των γενικών 
αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα 
ασφαλείας των τροφίμων15 – νομική βάση: άρθρα 43, 114, 207 και άρθρο 168 
παράγραφος 4 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ

Ο γενικός νομοθετικός κανονισμός για τα τρόφιμα αποτελεί τη βάση της νομοθεσίας 
για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, καθορίζοντας τις γενικές αρχές που διέπουν τα 
τρόφιμα και τις ζωοτροφές γενικότερα, και την ασφάλεια των τροφίμων και των 
ζωοτροφών ειδικότερα, σε επίπεδο ΕΕ και εθνικό επίπεδο. Καθιερώνει κοινές αρχές και 
ευθύνες, τα μέσα ώστε να παρέχονται ισχυρή επιστημονική βάση, αποτελεσματικές 
οργανωτικές ρυθμίσεις και διαδικασίες με τις οποίες θα υποστηριχθεί η λήψη 
αποφάσεων σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων. Καθορίζει διαδικασίες για θέματα που 
έχουν άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών. 
Ιδρύει την EFSA και δημιουργεί τις κύριες διαδικασίες και εργαλεία για τη διαχείριση 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και κρίσεων, καθώς και το Σύστημα έγκαιρης 
προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (RASFF). Ο κανονισμός 
εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια παραγωγής, μεταποίησης και διανομής των τροφίμων 
και των ζωοτροφών. 

 Πρόσθετα τροφίμων: κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1129/2011 της Επιτροπής, της 11ης 
Νοεμβρίου 2011, για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την κατάρτιση 
ενωσιακού καταλόγου για τα πρόσθετα τροφίμων16 – νομική βάση: κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης 
Δεκεμβρίου 2008, που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

14 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02011R1169-20180101
15 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1602178004741&uri=CELEX%3A02002R0178-
20190726
16 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02011R1129-20131121

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02011R1169-20180101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1602178004741&uri=CELEX%3A02002R0178-20190726
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1602178004741&uri=CELEX%3A02002R0178-20190726
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02011R1129-20131121
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Ιδιαίτερα σημαντικά από την άποψη του καρκίνου είναι τα νιτρώδη (E 249–250), που 
χρειάζονται ως συντηρητικό στα προϊόντα κρέατος για να καταπολεμηθεί η πιθανή 
ανάπτυξη επιβλαβών βακτηρίων, και ιδίως του Clostridium botulinum, ωστόσο η χρήση 
νιτρωδών στο κρέας μπορεί να οδηγήσει στον σχηματισμό νιτροζαμινών, που είναι 
καρκινογόνες ουσίες. 

 Παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές (FIC): κανονισμός (EΕ) 
αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 
παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές17 – νομική βάση:  άρθρο 114 
της ΣΛΕΕ

Ο κανονισμός ισχύει για τις επιχειρήσεις σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας και 
για όλα τα τρόφιμα που προορίζονται για τελική κατανάλωση. Ο παρασκευαστής που 
διαθέτει το τρόφιμο υπό την επωνυμία του είναι ο υπεύθυνος για την παροχή των 
αναγκαίων πληροφοριών και τη διασφάλιση της ορθότητάς τους· εάν ο παρασκευαστής 
τροφίμων έχει την έδρα του εκτός της ΕΕ, οι υποχρεώσεις αυτές βαρύνουν τον 
εισαγωγέα.

Είναι υποχρεωτικές πληροφορίες όπως η ονομασία του τροφίμου, ο κατάλογος 
συστατικών, η καθαρή ποσότητα, η ημερομηνία λήξης, οι οδηγίες χρήσης, εάν είναι 
απαραίτητο, το όνομα και η διεύθυνση του υπεύθυνου και η διατροφική δήλωση. 
Επιπλέον, ο αποκτηθείς αλκοολικός τίτλος πρέπει να αναγράφεται για κάθε ποτό με 
περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη μεγαλύτερη από 1,2 % κατ’ όγκον· επίσης, 
περαιτέρω πληροφορίες καθίστανται υποχρεωτικές για ορισμένα είδη τροφίμων, όπως 
αυτά που περιέχουν γλυκαντικά, μετά αμμωνίου άλας ή με υψηλή περιεκτικότητα σε 
καφεΐνη. Ορισμένα τρόφιμα εξαιρούνται από την υποχρεωτική διατροφική δήλωση 
(βότανα και μπαχαρικά, αρωματικές ύλες και αφεψήματα βοτάνων)· άλλα δεν 
χρειάζεται να αναγράφουν κατάλογο συστατικών (ιδίως νωπά φρούτα και λαχανικά, 
αεριούχα νερά, ξίδια και γαλακτοκομικά προϊόντα όπως τυρί, βούτυρο, κρέμα γάλακτος 
και γάλα που έχει υποστεί ζύμωση). Οι πληροφορίες για τα τρόφιμα πρέπει να είναι 
ακριβείς, σαφείς και ευνόητες για τον καταναλωτή και δεν πρέπει να παραπλανούν το 
κοινό αναφέροντας ότι τα τρόφιμα διαθέτουν ειδικά χαρακτηριστικά ή ιδιότητες που 
δεν έχουν.

 Ισχυρισμοί διατροφής και υγείας: κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας 
που διατυπώνονται στα τρόφιμα18 – νομική βάση: άρθρο 114 της ΣΛΕΕ

Ο κανονισμός διασφαλίζει ότι οι ισχυρισμοί στα τρόφιμα όπως οι «χαμηλή 
περιεκτικότητα σε σάκχαρα», «υψηλή περιεκτικότητα σε εδώδιμες ίνες», «μεγάλης 
σημασίας για την υγιή ανάπτυξη των παιδιών» κ.λπ. είναι επιστημονικά βάσιμοι και μη 
παραπλανητικοί. Ένα δημόσια προσβάσιμο μητρώο περιλαμβάνει όλους τους 
επιτρεπόμενους ισχυρισμούς και τους όρους χρήσης τους.

II.1.4 Ακτινοβολία

17 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02011R1169-20180101
18 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1924-20141213

https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=register.home
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02011R1169-20180101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1924-20141213
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 Ιοντίζουσα ακτινοβολία: οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 5ης 
Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό βασικών προτύπων ασφαλείας για την προστασία 
από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες19 – νομική βάση: 
άρθρα 31 και 32 της Συνθήκης Ευρατόμ

Η Κοινότητα Ευρατόμ κατάρτισε ένα σύνολο βασικών προτύπων ασφάλειας για την 
προστασία των εργαζομένων, του κοινού και των ασθενών από τους κινδύνους που 
προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Τα πρότυπα αυτά περιλαμβάνουν επίσης 
διαδικασίες έκτακτης ανάγκης, οι οποίες ενισχύθηκαν περαιτέρω μετά το πυρηνικό 
ατύχημα στη Φουκουσίμα. Η οδηγία εγγυάται ένα ενιαίο κατώτατο όριο προστασίας· 
εφαρμόζεται σε κάθε κατάσταση σχεδιασμένης, υφιστάμενης, τυχαίας έκθεσης ή 
έκθεσης έκτακτης ανάγκης που μπορεί να προκύψει. Προβλέπει τη δημοσίευση 
μέγιστων δόσεων ακτινοβολίας, ώστε το κοινό να μπορεί να ελέγχει εάν έχει δεχτεί, 
από διάφορες πηγές, περισσότερη ακτινοβολία από το νόμιμο όριο.

 Ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό: οδηγία 2013/51/Ευρατόμ του 
Συμβουλίου περί θεσπίσεως απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από 
ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης20 – νομική 
βάση: άρθρα 31 και 32 της Συνθήκης Ευρατόμ

Η οδηγία ορίζει παραμέτρους και συχνότητες και μεθόδους για την παρακολούθηση 
των ραδιενεργών ουσιών.

 Ραδιενεργά απόβλητα: οδηγία 2006/117/Ευρατόμ του Συμβουλίου σχετικά με την 
επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένου 
πυρηνικού καυσίμου21

Όλα τα κράτη μέλη παράγουν ραδιενεργά απόβλητα, που προέρχονται είτε από 
εγκαταστάσεις όπως οι πυρηνικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής και οι ερευνητικοί 
αντιδραστήρες, είτε από δραστηριότητες όπως οι εφαρμογές ραδιοϊσοτόπων στην 
ιατρική, τη βιομηχανία, τη γεωργία, την έρευνα και την εκπαίδευση. Οι αποστολές 
ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου, μέσω εισαγωγών, 
εξαγωγών και διαμετακόμισης, είναι συνήθεις πρακτικές στην ΕΕ που εφαρμόζονται 
τακτικά. Η οδηγία καθιερώνει ένα σύστημα προηγούμενης αδειοδότησης για τέτοιες 
αποστολές στην Ευρώπη. 

 Υπεριώδης ακτινοβολία από τους ηλιακούς πάγκους: οδηγία 2014/35/EΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των νομοθεσιών 
των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ηλεκτρολογικού υλικού 
που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσης (οδηγία για τη 
χαμηλή τάση)22.

19 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1602154476974&uri=CELEX%3A02013L0059-
20140117
20 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?qid=1602154476974&uri=CELEX%3A32013L0051
21 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0117
22 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32014L0035

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0117
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1602154476974&uri=CELEX%3A02013L0059-20140117
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1602154476974&uri=CELEX%3A02013L0059-20140117
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?qid=1602154476974&uri=CELEX%3A32013L0051
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0117
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32014L0035
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Οι κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια που προκύπτουν από τη χρήση ηλιακών 
πάγκων, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης σε υπεριώδη ακτινοβολία, καθορίζονται 
από την ασφάλεια του ηλιακού πάγκου και τον τρόπο με τον οποίο ο καταναλωτής 
χρησιμοποιεί ή χρησιμοποιεί λανθασμένα το προϊόν. Η οδηγία καλύπτει όλους τους 
κινδύνους που σχετίζονται με την ασφάλεια των ηλιακών πάγκων, δεν περιορίζεται 
στην ηλεκτρική ασφάλεια. Το εναρμονισμένο πρότυπο EN 60335-2-27:2013 καθορίζει 
απαιτήσεις για την ασφάλεια των ηλιακών πάγκων, συμπεριλαμβανομένων των ορίων 
εκπομπής υπεριώδους ακτινοβολίας. Πρόκειται για προαιρετικό πρότυπο, αλλά, όταν 
ένας ηλιακός πάγκος συμμορφώνεται με το πρότυπο, παρέχει τη διαβεβαίωση ότι 
συμμορφώνεται και με την οδηγία. 

II.1.5 Ποιότητα του αέρα

 Ποιότητα του αέρα: οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και 
καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη (οδηγία για την ποιότητα του αέρα23) και οδηγία 
2004/107/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης 
Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και 
τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα24 – 
νομική βάση: άρθρο 192 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ

Στην οδηγία 2008/50/ΕΚ τίθενται στόχοι για τα λεπτά σωματίδια (ΑΣ2,5). Το αρσενικό, 
το κάδμιο, το νικέλιο και ορισμένοι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες είναι 
γονιδιοτοξικοί καρκινογόνοι παράγοντες για τον άνθρωπο, και δεν υπάρχουν 
προσδιορίσιμα όρια κάτω από τα οποία οι εν λόγω ουσίες δεν συνιστούν κίνδυνο για 
την ανθρώπινη υγεία. Για να ελαχιστοποιηθούν οι επιβλαβείς επιπτώσεις στην 
ανθρώπινη υγεία, η τέταρτη λεγόμενη θυγατρική οδηγία, η οδηγία 2004/107/ΕΚ 
καθορίζει τις τιμές στόχους. Εκτός από τα όρια που καθορίζουν οι οδηγίες της ΕΕ, οι 
κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ για την ποιότητα του αέρα καθορίζουν επίσης 
συνιστώμενες οριακές τιμές.

 Εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών (ΕΑΟΕ): οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών 
ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων25 – νομική βάση: άρθρο 192 παράγραφος 1 της 
ΣΛΕΕ

Η οδηγία μεταφέρει τις δεσμεύσεις για μείωση για το 2020 στις οποίες η ΕΕ και τα 
κράτη μέλη συμφώνησαν στο πλαίσιο της Σύμβασης του ΟΗΕ για τη διασυνοριακή 
ατμοσφαιρική ρύπανση σε μεγάλη απόσταση (Σύμβαση LRTAP) και του πρωτοκόλλου 
του Γκέτεμποργκ, καθορίζει εθνικές δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών για κάθε 
κράτος μέλος για την περίοδο 2020-2029 και θέτει πιο φιλόδοξους στόχους από το 2030 
και μετά. Οι ρύποι που ευθύνονται για σοβαρές βλάβες στην υγεία και το περιβάλλον 
και αποτελούν στόχο της οδηγίας είναι τα οξείδια του αζώτου (NOx), οι πτητικές 
οργανικές ενώσεις εκτός μεθανίου (NMVOC), το διοξείδιο του θείου (SO2), η αμμωνία 

23 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0050-20150918
24 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1602154476974&uri=CELEX%3A02004L0107-
20150918
25 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-EL/TXT/?from=EL&uri=CELEX%3A32016L2284

http://www.unece.org/env/lrtap/welcome.html
http://www.unece.org/env/lrtap/multi_h1.html
http://www.unece.org/env/lrtap/multi_h1.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0050-20150918
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1602154476974&uri=CELEX%3A02004L0107-20150918
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1602154476974&uri=CELEX%3A02004L0107-20150918
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-EL/TXT/?from=EL&uri=CELEX%3A32016L2284
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(NH3) και τα λεπτά αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ2,5). Η οδηγία απαιτεί επίσης από τα 
κράτη μέλη να καταρτίσουν εθνικά προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης, τα οποία θα πρέπει να συμβάλουν στην επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων για 
την ποιότητα του αέρα που καθορίζονται δυνάμει της οδηγίας για την ποιότητα του 
αέρα.

 Βιομηχανικές εκπομπές: οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της 
ρύπανσης)26 και οδηγία (ΕΕ) 2015/2193 για τον περιορισμό των εκπομπών ορισμένων 
ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης (MCPD)27·  νομική 
βάση: άρθρο 192 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ

Η οδηγία 2010/75/ΕΕ (IED) θεσπίζει κανόνες σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη 
και έλεγχο της ρύπανσης που προκαλούν οι βιομηχανικές δραστηριότητες. Καθορίζει 
επίσης κανόνες για την αποφυγή/μείωση των εκπομπών στην ατμόσφαιρα, τα ύδατα 
και το έδαφος, καθώς και για την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων. Οι ουσίες ή τα 
μείγματα τα οποία λόγω της περιεκτικότητάς τους σε πτητικές οργανικές ενώσεις 
ταξινομούνται ως καρκινογόνα, μεταλλαξιογόνα ή τοξικά για την αναπαραγωγή πρέπει 
να αντικαθίστανται, στο μέτρο του δυνατού, από λιγότερο επιβλαβή μείγματα ή 
επιβλαβείς ουσίες, το ταχύτερο δυνατόν. Η οδηγία MCPD, δηλαδή η οδηγία (ΕΕ) 
2015/2193, θεσπίζει κανόνες για τον έλεγχο των ατμοσφαιρικών εκπομπών διοξειδίου 
του θείου (SO2), οξειδίων του αζώτου (NOx) και σκόνης (σωματιδίων) από μεσαίου 
μεγέθους μονάδες καύσης, καθώς και κανόνες για την παρακολούθηση των εκπομπών 
μονοξειδίου του άνθρακα (CO) από τις εν λόγω μονάδες.

II.1.6 Πόσιμο νερό

 Πόσιμο νερό: οδηγία 98/83/EΚ του Συμβουλίου σχετικά με την ποιότητα του νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης28 και η πρόσφατη αναδιατύπωσή της με την οδηγία (ΕΕ) 
2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [αναδιατύπωση, 
2017/0332 (COD)]29 - νομική βάση: άρθρο 192 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ

Η οδηγία ορίζει τα βασικά πρότυπα ποιότητας σε επίπεδο ΕΕ. Οι κατευθυντήριες 
γραμμές του ΠΟΥ για το πόσιμο νερό και η γνώμη της επιστημονικής συμβουλευτικής 
επιτροπής της Επιτροπής χρησιμοποιούνται ως επιστημονική βάση για τον καθορισμό 
των προτύπων ποιότητας. Η οδηγία απαιτεί την τακτική δοκιμή και παρακολούθηση 48 
μικροβιολογικών, χημικών και ενδεικτικών παραμέτρων· θεσπίζει ένα ελάχιστο 
εναρμονισμένο επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας, παρέχοντας στα κράτη 
μέλη τη δυνατότητα να καθορίζουν υψηλότερα πρότυπα ή να περιλαμβάνουν 
πρόσθετες απαιτήσεις (π.χ. να ρυθμίζουν πρόσθετες ουσίες που παρουσιάζουν 
ενδιαφέρον στο έδαφός τους). Η πρόσφατα εκδοθείσα οδηγία (ΕΕ) 2020/2184 εισάγει 
νέους κανόνες για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού της βρύσης, με τη θέσπιση 

26 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1602158777347&uri=CELEX%3A02010L0075-
20110106
27 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2193
28 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1618229128072&uri=CELEX%3A01998L0083-
20151027
29 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32020L2184

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0332(COD)
https://www.who.int/publications/i/item/9789241549950
https://www.who.int/publications/i/item/9789241549950
https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/index_en.htm_el
https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/index_en.htm_el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1602158777347&uri=CELEX%3A02010L0075-20110106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1602158777347&uri=CELEX%3A02010L0075-20110106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2193
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1618229128072&uri=CELEX%3A01998L0083-20151027
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1618229128072&uri=CELEX%3A01998L0083-20151027
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32020L2184
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αυστηρότερων ανώτατων ορίων για ορισμένους ρύπους, όπως ο μόλυβδος και τα 
επιβλαβή βακτήρια. 

 Νιτρικά ιόντα:  οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προστασία των υδάτων 
από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης30

Η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να παρακολουθούν την ποιότητα των υδάτων και 
να εντοπίζουν περιοχές όπου υπάρχει ρύπανση ή κίνδυνος ρύπανσης, δηλαδή ύδατα 
που, λόγω των γεωργικών δραστηριοτήτων, είναι ευτροφικά ή περιέχουν ή θα 
μπορούσαν να περιέχουν συγκέντρωση νιτρικών ιόντων μεγαλύτερη από 50 mg/l. Τα 
προγράμματα δράσης των κρατών μελών στο πλαίσιο της οδηγίας για τη 
νιτρορρύπανση είναι προσβάσιμα στη βάση δεδομένων NAPINFO· η εφαρμογή 
παρακολουθείται από την Επιτροπή.

II.1.7 Χημικά προϊόντα

 Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και περιορισμοί των χημικών προϊόντων 
(REACH): κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους 
περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Χημικών Προϊόντων31 – νομική βάση:  άρθρο 114 της ΣΛΕΕ

Ο κανονισμός REACH θεσπίζει ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την παρασκευή 
και τη χρήση των χημικών προϊόντων στην Ευρώπη. Εφαρμόζεται σε όλες τις χημικές 
ουσίες, δηλαδή αυτές που παρασκευάζονται, εισάγονται, πωλούνται, χρησιμοποιούνται 
υπό καθαρή μορφή, σε μείγματα ή σε προϊόντα· ωστόσο, οι ραδιενεργές ουσίες, οι 
ουσίες υπό τελωνειακή επιτήρηση και τα απόβλητα δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του κανονισμού REACH, καθώς ρυθμίζονται εκτενώς βάσει άλλης νομοθεσίας.

Ο κανονισμός δημιουργεί μια κεντρική βάση δεδομένων, όπου οι εταιρείες 
καταχωρίζουν όλα τα χημικά προϊόντα που παρασκευάζουν ή εισάγουν σε ποσότητες 
ενός τόνου ή άνω ετησίως. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων 
διαχειρίζεται τις βάσεις δεδομένων, συντονίζει την εις βάθος αξιολόγηση των ύποπτων 
χημικών προϊόντων και δημιουργεί μια δημόσια βάση δεδομένων στην οποία οι 
καταναλωτές και οι επαγγελματίες μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με την 
επικινδυνότητα.

Η ευθύνη για τη διασφάλιση της ασφάλειας των χημικών προϊόντων που 
παρασκευάζονται, εισάγονται, πωλούνται και χρησιμοποιούνται στην ΕΕ βαρύνει τη 
βιομηχανία· οι εταιρείες πρέπει να εντοπίζουν και να διαχειρίζονται τους όποιους 
κινδύνους συνδέονται με τις ουσίες που παρασκευάζουν και εμπορεύονται στην ΕΕ.

Ο κανονισμός απαριθμεί τις ουσίες των οποίων η χρήση θα μπορούσε να συνιστά 
κίνδυνο, και, συνεπώς, για τη διάθεσή τους στην αγορά απαιτείται αδειοδότηση 
(παράρτημα XIV). Ο κατάλογος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, καρκινογόνους 

30 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A01991L0676-20081211
31 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1602145336422&uri=CELEX%3A02006R1907-
20200824

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAPINFO/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A01991L0676-20081211
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1602145336422&uri=CELEX%3A02006R1907-20200824
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1602145336422&uri=CELEX%3A02006R1907-20200824
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παράγοντες. 

 Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία των χημικών προϊόντων (CLP): 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των 
μειγμάτων32 – νομική βάση:  άρθρο 114 της ΣΛΕΕ

Ο κανονισμός εναρμονίζει τα κριτήρια ταξινόμησης των ουσιών και των μειγμάτων και 
τους κανόνες για την επισήμανση και τη συσκευασία των επικίνδυνων ουσιών και 
μειγμάτων· καθιερώνει κατάλογο ουσιών με τα εναρμονισμένα στοιχεία ταξινόμησης 
και επισήμανσής τους σε επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των καρκινογόνων 
ουσιών.

 Βιοκτόνα: κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων33 - νομική 
βάση: άρθρο 114 της ΣΛΕΕ

Τα βιοκτόνα χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση επιβλαβών οργανισμών (εκτός 
από τα φυτά και τις καλλιέργειες, για τα οποία ισχύει χωριστή νομοθετική πράξη) ή για 
την προστασία των υλικών. Καθώς οι ιδιότητές τους μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τον 
άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον, ρυθμίζονται διεξοδικά. Καταρχάς, η δραστική 
ουσία που χρησιμοποιείται στο προϊόν αξιολογείται σε επίπεδο ΕΕ· εάν διαπιστωθεί ότι 
είναι καρκινογόνος, μεταλλαξιογόνος ή τοξική για την αναπαραγωγή, ενδοκρινικός 
διαταράκτης, ανθεκτική, βιοσυσσωρεύσιμη ή τοξική, δεν εγκρίνεται (εκτός εάν 
αποδειχθεί ότι ο κίνδυνος είναι αμελητέος). Μόλις εγκριθεί η δραστική ουσία, το ίδιο 
το προϊόν χρειάζεται άδεια. Η άδεια μπορεί να χορηγηθεί σε επίπεδο ΕΕ από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) ή σε εθνικό επίπεδο· στην 
τελευταία αυτή περίπτωση, το προϊόν μπορεί να διατεθεί στην αγορά σε άλλα κράτη 
μέλη υπό καθεστώς αμοιβαίας αναγνώρισης.

 Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (ΦΠΠ): κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά34 – νομική βάση: άρθρο 43 παράγραφος 
2, άρθρο 114 και άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ

Ο κανονισμός ισχύει για τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται για την προστασία ή 
τη διατήρηση των φυτών, επηρεάζοντας την ανάπτυξή τους και καταστρέφοντας και 
επηρεάζοντας αρνητικά την ανάπτυξη των ανεπιθύμητων φυτών. Η δραστική ουσία 
δεν πρέπει να έχει επιβλαβείς επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία ή μη αποδεκτές 
επιδράσεις στο περιβάλλον. Το τελικό προϊόν πρέπει να είναι αποτελεσματικό, να μην 
έχει άμεσες ή με καθυστέρηση επιβλαβείς επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία και μη 
αποδεκτές επιδράσεις στα φυτά ή στο περιβάλλον και να μην προκαλεί αδικαιολόγητες 
ταλαιπωρίες ή πόνους στα σπονδυλωτά.

32 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20201028
33 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0528-20191120
34 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02009R1107-20191214

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20201028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0528-20191120
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02009R1107-20191214
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Η έγκριση μιας δραστικής ουσίας γίνεται σε επίπεδο ΕΕ, ενώ η άδεια για το τελικό 
προϊόν χορηγείται σε εθνικό επίπεδο. Ένα προϊόν για το οποίο έχει χορηγηθεί άδεια σε 
ένα κράτος μέλος μπορεί να διατεθεί στην αγορά σε άλλο κράτος μέλος στο πλαίσιο 
της διαδικασίας αμοιβαίας αναγνώρισης.

 Καλλυντικά: κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τα καλλυντικά προϊόντα35 - νομική 
βάση: άρθρο 114 της ΣΛΕΕ

Ο κανονισμός καθιστά ασφαλέστερα τα καλλυντικά προϊόντα που πωλούνται στην ΕΕ, 
με τη θέσπιση αυστηρότερων απαιτήσεων ασφάλειας. Οι παρασκευαστές οφείλουν να 
καταρτίζουν έκθεση για την ασφάλεια· τα προϊόντα μπορούν να διατίθενται στο 
εμπόριο μόνο όταν ορίζεται «υπεύθυνο πρόσωπο» για το συγκεκριμένο προϊόν, το 
οποίο πρέπει να διασφαλίζει ότι το προϊόν πληροί όλες τις σχετικές απαιτήσεις 
ασφάλειας που προβλέπει η νομοθεσία· επίσης, πρέπει να αναφέρονται οι σοβαρές 
ανεπιθύμητες ενέργειες. Τα προϊόντα καταχωρίζονται μόνο μία φορά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης για την κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τα καλλυντικά 
προϊόντα της ΕΕ. Η συσκευασία πρέπει να περιέχει μια σειρά πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων του ονόματος και της διεύθυνσης του υπεύθυνου προσώπου, 
του περιεχομένου, των προφυλάξεων κατά τη χρήση και του καταλόγου συστατικών. 
Ο κανονισμός περιλαμβάνει επίσης καταλόγους ουσιών των οποίων η χρήση σε 
καλλυντικά απαγορεύεται ή περιορίζεται, συμπεριλαμβανομένων των καρκινογόνων 
ουσιών.

 Ασφάλεια των παιχνιδιών: οδηγία 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών36 – 
νομική βάση: άρθρο 114 της ΣΛΕΕ. 

Η οδηγία καθορίζει τις απαιτήσεις ασφάλειας για τα παιχνίδια (για χρήση από παιδιά 
κάτω των 14 ετών) που διατίθενται στην ΕΕ, και προσδιορίζει τις ειδικές ευθύνες των 
διαφόρων φορέων που εμπλέκονται στην αλυσίδα εφοδιασμού, από τον κατασκευαστή 
έως τον εισαγωγέα/έμπορο λιανικής πώλησης/διανομέα.

Είναι ευθύνη των κατασκευαστών, δεδομένης της λεπτομερούς γνώσης τους για το δικό 
τους προϊόν, να διασφαλίζουν ότι τα παιχνίδια τους πληρούν όλες τις εφαρμοστέες 
απαιτήσεις ασφάλειας. Οι εισαγωγείς μπορούν να διαθέτουν στην αγορά μόνο τα 
παιχνίδια από χώρες εκτός της ΕΕ τα οποία συμμορφώνονται με όλες τις εφαρμοστέες 
απαιτήσεις ασφάλειας. Οι διανομείς και οι έμποροι λιανικής πώλησης πρέπει επίσης να 
ενεργούν με τη δέουσα προσοχή, ενώ οι εθνικές αρχές ασκούν εποπτεία της αγοράς. 
Επιπλέον, τα παιχνίδια που προορίζονται για πώληση στην ΕΕ πρέπει να συνοδεύονται 
από τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ και να φέρουν τη σήμανση CE.

Η οδηγία επικαιροποιείται περιοδικά, ώστε γενικά να θέτει ασφαλή όρια για τις χημικές 
ουσίες που χρησιμοποιούνται στα παιχνίδια, ιδίως όσον αφορά τα παιδιά κάτω των 3 

35 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02009R1223-20200501
36 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0048-20191118

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02009R1223-20200501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0048-20191118
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ετών και τα παιχνίδια που προορίζονται να τοποθετηθούν στο στόμα37.

II.1.8 Ειδική νομοθεσία σχετικά με την έκθεση σε επιβλαβείς ουσίες στο εργασιακό πλαίσιο 
(διάφοροι τύποι καρκινογόνων παραγόντων)

 «Οδηγία πλαίσιο για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία», γενικά μέτρα για 
την ασφάλεια και την υγεία: οδηγία του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή μέτρων 
για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά 
την εργασία (89/391/ΕΟΚ)38

Η οδηγία αυτή καθορίζει το πλαίσιο για τα βασικά μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια 
στο εργασιακό πλαίσιο και αποτελεί το θεμέλιο περαιτέρω ειδικής νομοθεσίας. 
Εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς δημόσιας και ιδιωτικής δραστηριότητας και 
καθιερώνει το γενικό καθήκον των εργοδοτών να διασφαλίζουν την υγεία και την 
ασφάλεια του εργατικού δυναμικού τους. Η εκτίμηση των κινδύνων και η διαχείριση 
των κινδύνων, η εφαρμογή μιας συνολικής πολιτικής ασφάλειας, η παροχή κατάλληλης 
κατάρτισης στο προσωπικό, ο ορισμός ενός υπεύθυνου για την πρόληψη των κινδύνων 
στην εργασία είναι μεταξύ των βασικών διατάξεων.

 Τεχνητή οπτική ακτινοβολία: οδηγία 2006/25/ΕΚ περί των ελαχίστων προδιαγραφών 
υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους 
προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (τεχνητή οπτική ακτινοβολία) (19η ειδική 
οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)39

Η οδηγία αφορά στους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων που 
προκύπτουν ή ενδέχεται να προκύψουν και οφείλονται σε δυσμενή αποτελέσματα στα 
μάτια και το δέρμα λόγω έκθεσης σε τεχνητή οπτική ακτινοβολία. Η οδηγία καθορίζει 
τις οριακές τιμές έκθεσης. Ο εργοδότης εκτιμά τα επίπεδα οπτικής ακτινοβολίας στα 
οποία ενδέχεται να εκτεθούν οι εργαζόμενοι· στη συνέχεια, ο εργοδότης καταρτίζει και 
εφαρμόζει σχέδιο δράσης το οποίο βασίζεται σε τεχνικά και/ή οργανωτικά μέτρα 
πρόληψης της υπέρβασης των οριακών τιμών έκθεσης.

 Χημικοί παράγοντες: οδηγία 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου για την προστασία της υγείας 
και ασφαλείας των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλομένους σε 
χημικούς παράγοντες (14η ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 
1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) 40

Η οδηγία αυτή εφαρμόζεται όταν υπάρχουν ή ενδέχεται να υπάρξουν στον χώρο 
εργασίας επικίνδυνοι χημικοί παράγοντες. Η οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των 
διατάξεων περί χημικών παραγόντων για τους οποίους εφαρμόζονται μέτρα 
ακτινοπροστασίας που προβλέπονται σε οδηγίες εκδοθείσες δυνάμει της Συνθήκης 
Ευρατόμ. Για την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία, οι διατάξεις 
της οδηγίας αυτής εφαρμόζονται με την επιφύλαξη αυστηρότερων και/ή ειδικότερων 

37 https://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/legislation_el
38 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A01989L0391-20081211
39 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0025-20140101
40 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A01998L0024-20190726

https://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/legislation_el
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A01998L0024-20190726
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διατάξεων που περιέχονται στην οδηγία για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες (ΚΜΠ).

 Καρκινογόνοι και μεταλλαξιογόνοι παράγοντες (ΚΜΠ): οδηγία 2004/37/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των 
εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία (έκτη ειδική οδηγία κατά την έννοια 
του άρθρου 16, παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου) 
(κωδικοποιημένη έκδοση)41 – νομική βάση: άρθρο 153 παράγραφος 2 στοιχείο β), σε 
συνδυασμό με το άρθρο 153 παράγραφος 1 στοιχείο α) της ΣΛΕΕ

Η οδηγία εφαρμόζεται σε χημικούς παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο ή 
είναι ύποπτοι για πρόκληση καρκίνου, σύμφωνα με τον κανονισμό CLP, καθώς και στις 
ουσίες, τα μείγματα και τις μεθόδους που αναφέρονται στο παράρτημα της οδηγίας 
ΚΜΠ. Καθορίζει ελάχιστες απαιτήσεις για την εξάλειψη ή τη μείωση της έκθεσης σε 
καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες και καθιερώνει οριακές τιμές 
επαγγελματικής έκθεσης. Ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των κινδύνων που 
συνδέονται με την έκθεση των εργαζομένων και η πρόληψη της έκθεσης αποτελούν 
ευθύνη του εργοδότη. Όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό, η μέθοδος ή ο χημικός 
παράγοντας πρέπει να αντικαθίσταται με ασφαλέστερη εναλλακτική επιλογή· όπου η 
αντικατάσταση δεν είναι εφικτή, οι χημικοί καρκινογόνοι/μεταλλαξιογόνοι παράγοντες 
πρέπει να χρησιμοποιούνται σε κλειστό σύστημα, ή η έκθεση των εργαζομένων πρέπει 
να μειώνεται, με παράλληλη τήρηση των τιμών επαγγελματικής έκθεσης.

Η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της για την τέταρτη επικαιροποίηση της οδηγίας 
(«ΚΜΠ4») [COM(2020) 57142· 2020/0261 (COD)43]. 44

 Αμίαντος: οδηγία 2009/148/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή 
τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας45 – νομική βάση: άρθρο 153 
παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ

Έστω και αν δεν έχει ακόμη καταστεί δυνατό να καθοριστεί η ελάχιστη τιμή έκθεσης 
κάτω από την οποία ο αμίαντος δεν είναι καρκινογόνος, πρέπει να μειωθεί στο ελάχιστο 
η έκθεση των εργαζομένων στον αμίαντο στο πλαίσιο της εργασίας τους. Η οδηγία 
εφαρμόζεται στις δραστηριότητες κατά τις οποίες οι εργαζόμενοι εκτίθενται ή μπορεί 
να εκτεθούν κατά την εργασία τους στη σκόνη που προέρχεται από τον αμίαντο ή από 
υλικά που περιέχουν αμίαντο. 

 Στατιστικές: κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1338/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές στους τομείς της δημόσιας 
υγείας και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία46 - νομική βάση: άρθρο 338 της 
ΣΛΕΕ

41 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02004L0037-20190726
42 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=COM%3A2020%3A571%3AFIN
43 https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0262(COD)&l=en
44 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659312/EPRS_BRI(2020)659312_EN.pdf
45 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0148-20190726
46 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1602145336422&uri=CELEX%3A32008R1338
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 Φυσικοί παράγοντες: οδηγία 2013/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου περί των ελαχίστων απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την 
έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες 
(ηλεκτρομαγνητικά πεδία) (20ή ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 
παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)47 – νομική βάση: άρθρο 153 παράγραφος 2 
της ΣΛΕΕ

Πρόκειται για κατάργηση και αντικατάσταση της οδηγίας 2004/40/ΕΚ. Με την εν λόγω 
οδηγία δεν αντιμετωπίζονται οι μακροχρόνιες επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
πιθανών καρκινογενέσεων που προκαλεί η έκθεση σε χρονικώς μεταβαλλόμενα 
ηλεκτρικά, μαγνητικά και ηλεκτρομαγνητικά πεδία, για τις οποίες δεν υπάρχουν μέχρι 
στιγμής πειστικά επιστημονικά στοιχεία που να αποδεικνύουν κάποια αιτιώδη σχέση. 
Η νεότερη οδηγία αντιμετωπίζει όλες τις γνωστές άμεσες βιοφυσικές επιπτώσεις και 
έμμεσες επιπτώσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, έτσι ώστε όχι μόνο να 
διασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια του κάθε εργαζομένου ξεχωριστά, αλλά και 
προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας για όλους τους 
εργαζομένους της Ένωσης.

 EU-OSHA: κανονισμός (ΕΕ) 2019/126 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και 
την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)48 – νομική βάση: άρθρο 153 παράγραφος 2 
στοιχείο α) της ΣΛΕΕ (κατάργηση και αντικατάσταση του κανονισμού του 1994 με τον 
οποίο ιδρύθηκε ο οργανισμός).

 ELA: κανονισμός (ΕΕ) 2019/1149 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας49 – νομική βάση: άρθρα 46 και 48 της 
ΣΛΕΕ

II.2 Έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου

 Προσυμπτωματικός έλεγχος του καρκίνου: σύσταση του Συμβουλίου, της 2ας 
Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου 
(2003/878/EΚ) 50

Η σύσταση καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν προγράμματα προσυμπτωματικού 
ελέγχου του καρκίνου για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, τον καρκίνο του 
μαστού και τον καρκίνο του παχέος εντέρου και του ορθού. Εξετάζει την καταχώριση 
και τη διαχείριση δεδομένων του προσυμπτωματικού ελέγχου, την παρακολούθηση της 
διαδικασίας και την κατάρτιση του προσωπικού. Οι εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά με 
την εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων ενθαρρύνουν τη συνεργασία στον τομέα της 
έρευνας και των βέλτιστων πρακτικών και συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
κατευθυντήριων γραμμών για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου. 

47 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?qid=1602158777347&uri=CELEX%3A32013L0035
48 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32019R0126
49 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1602144942061&uri=CELEX%3A32019R1149
50 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A32003H0878
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Έχουν εκδοθεί ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για τον καρκίνο του μαστού 
(2013), τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας (2007, επικαιροποιήθηκαν το 2014) και 
τον καρκίνο του παχέος εντέρου και του ορθού (2010)51· η Επιτροπή δημοσίευσε τη 
δεύτερη έκθεση εφαρμογής της52· και οι ΠΟΥ-IARC δημοσίευσαν την τέταρτη έκδοση 
του Ευρωπαϊκού κώδικα κατά του καρκίνου53.

II.3 Θεραπευτική αγωγή και θεραπεία για τον καρκίνο

II.3.1 Φάρμακα και ιατροτεχνολογικά προϊόντα

 Κοινοτικός κώδικας για τα φάρμακα και άδεια κυκλοφορίας: κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση 
ενωσιακών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που 
προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων54 και οδηγία 2001/83/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που 
προορίζονται για ανθρώπινη χρήση55 - νομική βάση: άρθρα 114 και 168 παράγραφος 4 
στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ

Οι εν λόγω νομικές πράξεις καθορίζουν τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες για τη 
χορήγηση άδειας κυκλοφορίας, καθώς και τους κανόνες για τον έλεγχο των 
εγκεκριμένων προϊόντων· περιλαμβάνουν επίσης εναρμονισμένες διατάξεις για την 
παρασκευή, τη χονδρική πώληση ή τη διαφήμιση των φαρμάκων που προορίζονται για 
ανθρώπινη χρήση.

Τα φάρμακα που ωφελούνται από τη διαδικασία χορήγησης άδειας της Ένωσης 
περιλαμβάνουν εκείνα που περιέχουν μια νέα δραστική ουσία η οποία ενδείκνυται για 
τη θεραπεία, μεταξύ άλλων νόσων, του καρκίνου· καθώς και τα φάρμακα που ορίζονται 
ως ορφανά φάρμακα.

 Ορφανά φάρμακα: κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 141/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1999, για τα ορφανά φάρμακα56 νομική 
βάση: άρθρο 114 της ΣΛΕΕ, που έχει ιδιαίτερη σημασία για τις σπάνιες μορφές 
καρκίνου.

Για να χαρακτηριστεί ένα φάρμακο ως ορφανό, πρέπει να πληρούνται διάφορες 
προϋποθέσεις:

51 https://ec.europa.eu/health/ph_projects/2002/cancer/fp_cancer_2002_ext_guid_01.pdf· 
https://screening.iarc.fr/doc/ND7007117ENC_002.pdf· https://op.europa.eu/el/publication-detail/-
/publication/e1ef52d8-8786-4ac4-9f91-4da2261ee535
52 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/major_chronic_diseases/docs/2017_cancerscreening_2ndreportim
plementation_en.pdf
53 https://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/el/
54 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02004R0726-20190330
55 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A32001L0083
56 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1602154476974&uri=CELEX%3A02000R0141-
20190726
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o α) το φάρμακο αυτό προορίζεται για τη διάγνωση, πρόληψη ή θεραπεία 
πάθησης που συνεπάγεται κίνδυνο για τη ζωή ή χρόνια αναπηρία και που 
προσβάλλει, στην ΕΕ, όχι περισσότερα από πέντε άτομα ανά δέκα χιλιάδες, ή 
β) το φάρμακο αυτό προορίζεται για τη διάγνωση, πρόληψη ή θεραπεία 
πάθησης που συνεπάγεται κίνδυνο για τη ζωή ή σοβαρή αναπηρία ή μιας 
σοβαρής και χρόνιας πάθησης, και η θέση σε κυκλοφορία του φαρμάκου στην 
ΕΕ χωρίς την παροχή κινήτρων είναι ελάχιστα πιθανό να αποφέρει επαρκή 
έσοδα ώστε να δικαιολογείται η απαιτούμενη επένδυση·

o και 2) δεν υπάρχει ικανοποιητική μέθοδος διάγνωσης, πρόληψης ή θεραπείας 
της εν λόγω πάθησης που να έχει εγκριθεί, ή, εφόσον υπάρχει τέτοια μέθοδος, 
το συγκεκριμένο φάρμακο θα ωφελήσει σημαντικά τα πρόσωπα που πάσχουν 
από την πάθηση αυτή.

 Κανονισμός για τα παιδιατρικά φάρμακα: κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1901/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα παιδιατρικά φάρμακα57, ο 
οποίος θεσπίζει κανόνες σχετικά με την ανάπτυξη φαρμάκων για να καλυφθούν οι 
συγκεκριμένες θεραπευτικές ανάγκες του παιδιατρικού πληθυσμού (δηλαδή των 
παιδιών από τη γέννηση έως την ηλικία των 18 ετών), χωρίς να υποβάλλεται ο 
παιδιατρικός πληθυσμός σε άσκοπες κλινικές ή άλλες δοκιμές.

Με τον κανονισμό δημιουργήθηκε κατάλογος της ΕΕ των θεραπευτικών αναγκών των 
παιδιών με στόχο την εστίαση της έρευνας, της ανάπτυξης και της έγκρισης των 
φαρμάκων· δίκτυο ερευνητών και κέντρων δοκιμών της ΕΕ για τη διεξαγωγή έρευνας· 
σύστημα παροχής δωρεάν επιστημονικών συμβουλών για τον κλάδο· δημόσια βάση 
δεδομένων παιδιατρικών μελετών· και χρηματοδότηση της ΕΕ για την προώθηση της 
έρευνας για παιδιατρικά φάρμακα που δεν είναι κατοχυρωμένα από δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας. Συστάθηκε επίσης μια ανεξάρτητη παιδιατρική επιτροπή στο πλαίσιο 
του EMA.

 Φάρμακα προηγμένων θεραπειών (κανονισμός για τα ATMP): ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1394/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα φάρμακα 
προηγμένων θεραπειών58 καλύπτει τη χορήγηση άδειας, την εποπτεία και τον έλεγχο 
νέων φαρμάκων που βασίζονται στη γονιδιακή θεραπεία ή τη σωματοκυτταρική 
θεραπεία και τη μηχανική ιστών. Η νομοθεσία προστατεύει τους ασθενείς από 
επιστημονικά αβάσιμες θεραπείες και διασφαλίζει ότι τα ATMP μπορούν να 
διατίθενται σε ολόκληρη την ΕΕ.

Στο πλαίσιο του ΕΜΑ συστάθηκε Επιτροπή προηγμένων θεραπειών (ΕΠΘ) για να 
παρέχει επιστημονικές γνωμοδοτήσεις σχετικά με την ποιότητα, την ασφάλεια και την 
αποτελεσματικότητα των ATMP· η άδεια κυκλοφορίας του φαρμάκου χορηγείται από 
την Επιτροπή φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση. Μόλις χορηγηθεί η άδεια, το είδος 
θεωρείται ασφαλές για ανθρώπινη χρήση σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η ιχνηλασιμότητα των προϊόντων και των αρχικών υλικών τους είναι καίριας σημασίας 
για την παρασκευή, τη διανομή και τη χρήση των προϊόντων. Για πρόσθετη ασφάλεια, 
όταν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι ανησυχίας, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον 

57 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1901-20190128
58 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02007R1394-20190726
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ενδιαφερόμενο παρασκευαστή να δημιουργήσει ένα σύστημα διαχείρισης της 
επικινδυνότητας.

 Κλινικές δοκιμές: κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 536/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων που προορίζονται για τον 
άνθρωπο59, ο οποίος προβλέπει κοινούς κανόνες για τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών 
με σκοπό τον έλεγχο της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των φαρμάκων υπό 
ελεγχόμενες συνθήκες στην ΕΕ. - νομική βάση: άρθρα 114 και 168 παράγραφος 4 
στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ

Ο κανονισμός θεσπίζει λιγότερο γραφειοκρατικές διαδικασίες, καθώς οι χορηγοί των 
κλινικών δοκιμών χρειάζεται να υποβάλλουν μόνο μία αίτηση προς έγκριση, και οι 
κλινικές δοκιμές χαμηλού κινδύνου ωφελούνται από ακόμη λιγότερη γραφειοκρατία. 
Η διαδικασία καθίσταται πιο σύντομη σε σύγκριση με την τρέχουσα, καθώς το 
χρονοδιάγραμμα για την έγκριση κλινικών δοκιμών ορίζεται στις 60 ημέρες. Ο 
κανονισμός δίνει εντολή για τη χρήση ειδικής εμπειρογνωμοσύνης για την αξιολόγηση 
κλινικών δοκιμών οι οποίες περιλαμβάνουν ευάλωτους συμμετέχοντες (όπως άτομα 
που βρίσκονται σε καταστάσεις επείγουσας ανάγκης, ανήλικοι, ανίκανοι προς 
δικαιοπραξία, εγκυμονούσες και θηλάζουσες γυναίκες, ηλικιωμένοι ή άτομα που 
πάσχουν από σπάνιες και εξαιρετικά σπάνιες ασθένειες). Όλες οι δοκιμές αποτελούν 
αντικείμενο επιστημονικής και δεοντολογικής εξέτασης· επίσης, πριν από τη δοκιμή, οι 
συμμετέχοντες πρέπει να δώσουν τη συγκατάθεσή τους μετά από ενημέρωση. Για 
λόγους διαφάνειας, ο EMA πρέπει να δημιουργήσει μια βάση δεδομένων που θα 
περιέχει πληροφορίες σχετικά με όλες τις κλινικές δοκιμές που διεξάγονται στην ΕΕ, 
είτε είναι επιτυχείς είτε όχι.

Ο κανονισμός δεν έχει ακόμη τεθεί σε εφαρμογή, καθώς η διαδικτυακή πύλη της ΕΕ 
και η βάση δεδομένων της ΕΕ, που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του 
κανονισμού, δεν έχουν ακόμη λειτουργήσει και ελεγχθεί πλήρως. Μέχρι τότε, 
εξακολουθεί να ισχύει η οδηγία 2001/20/ΕΚ.

 EDCTP2: απόφαση αριθ. 556/2014/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τη συμμετοχή της Ένωσης σε δεύτερο πρόγραμμα σύμπραξης 
ευρωπαϊκών και αναπτυσσόμενων χωρών για τις κλινικές δοκιμές (EDCTP2) που 
ανέλαβαν από κοινού ορισμένα κράτη μέλη60 - νομική βάση: άρθρο 185 και άρθρο 188 
δεύτερο εδάφιο της ΣΛΕΕ

 Αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας (ΑΤΥ): πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αξιολόγηση των τεχνολογιών 
υγείας61 [COM(2018)051] και θέση του ΕΚ σε πρώτη ανάγνωση62 [P8_TA(2019)0120]

Η ΑΤΥ εξετάζει τις ιατρικές, οικονομικές, οργανωτικές, κοινωνικές και δεοντολογικές 
πτυχές που σχετίζονται με τη χρήση μιας νέας τεχνολογίας υγείας (φάρμακα, ιατρικός 
εξοπλισμός, μέθοδοι διάγνωσης και θεραπείας, αποκατάσταση και μέθοδοι πρόληψης) 

59 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?qid=1602154476974&uri=CELEX%3A32014R0536
60 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1602154476974&uri=CELEX%3A32014D0556
61 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0051
62 Εγκρίθηκε από την ολομέλεια στις 14 Φεβρουαρίου 2019, 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0120_EL.html

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02001L0020-20090807
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?qid=1602154476974&uri=CELEX%3A32014R0536
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1602154476974&uri=CELEX%3A32014D0556
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0051
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0120_EL.html
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και μετρά την προστιθέμενη αξία της σε σύγκριση με τις υφιστάμενες τεχνολογίες 
υγείας. Η συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ στον τομέα της ΑΤΥ υφίσταται ήδη μέσω του 
δικτύου ΑΤΥ και της κοινής δράσης του δικτύου EUnetHTA. Η πρόταση θα την θέσει 
σε νέο επίπεδο με τη θέσπιση ενός πλαισίου στήριξης και διαδικασιών συνεργασίας, 
καθώς και κοινών κανόνων για την κλινική αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας.
Το Κοινοβούλιο, στη θέση του σε πρώτη ανάγνωση, τόνισε ότι ο κανονισμός για την 
ΑΤΥ δεν θα επηρεάσει την τιμολόγηση και την επιστροφή δαπανών για τα φάρμακα, 
καθώς θα εξακολουθήσουν να εμπίπτουν στην αποκλειστική εθνική αρμοδιότητα των 
κρατών μελών. Υπογράμμισε επίσης ότι η ΑΤΥ θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την 
προώθηση καινοτομιών που παράγουν τα καλύτερα αποτελέσματα για τους ασθενείς 
και την κοινωνία γενικότερα. 

 Ιατροτεχνολογικά προϊόντα: κανονισμός (ΕΕ) 2017/745 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα63

Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα είναι όργανα, συσκευές, εξοπλισμοί, λογισμικό, 
εμφυτεύματα, αντιδραστήρια, υλικά ή άλλα αντικείμενα που προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν για συγκεκριμένους ιατρικούς σκοπούς. Οι σκοποί αυτοί 
περιλαμβάνουν τη διάγνωση, την πρόληψη, την παρακολούθηση, την πρόβλεψη, την 
πρόγνωση, τη θεραπεία ή την ανακούφιση ασθενειών και τη διερεύνηση, την 
αντικατάσταση ή την τροποποίηση της ανατομίας ή μιας φυσιολογικής ή παθολογικής 
λειτουργίας ή κατάστασης.  

Ο κανονισμός αφορά τη θέση σε κυκλοφορία, τη διάθεση στην αγορά ή τη θέση σε 
χρήση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και εξαρτημάτων τέτοιων τεχνολογικών 
προϊόντων στην Ένωση. Ισχύει επίσης για τις κλινικές έρευνες σχετικά με τα εν λόγω 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τα εξαρτήματά τους που πραγματοποιούνται στην 
Ένωση.

 Ιn vitro διαγνωστικά (IVD) ιατροτεχνολογικά προϊόντα: κανονισμός (ΕΕ) 2017/746 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα in vitro διαγνωστικά 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα64

Ο κανονισμός αφορά τη θέση σε κυκλοφορία, τη διάθεση στην αγορά ή τη θέση σε 
χρήση in vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων και εξαρτημάτων τέτοιων 
τεχνολογικών προϊόντων στην Ένωση. Εφαρμόζεται επίσης στις μελέτες επιδόσεων για 
τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα και εξαρτήματα οι οποίες 
πραγματοποιούνται στην Ένωση.

Το παράρτημα VIII σχετικά με τους κανόνες ταξινόμησης ταξινομεί τα τεχνολογικά 
προϊόντα στην «κατηγορία Γ», εάν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κατά τον 
προσυμπτωματικό έλεγχο, τη διάγνωση ή την κατάταξη του καρκίνου.

II.3.2 Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στον τομέα της υγείας

 Αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων: οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

63 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02017R0745-20170505
64 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1602081600382&uri=CELEX%3A32017R0746

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02017R0745-20170505
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1602081600382&uri=CELEX%3A32017R0746
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων65

Τα επαγγέλματα του τομέα της υγείας, ειδικότερα οι νοσοκόμοι, οι μαίες/μαιευτές, οι 
ιατροί (βασική ιατρική εκπαίδευση, ιατροί γενικής ιατρικής και ειδικευμένοι ιατροί), οι 
οδοντίατροι και οι φαρμακοποιοί ωφελούνται από την αυτόματη αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων, βάσει εναρμονισμένων ελάχιστων απαιτήσεων 
εκπαίδευσης. Το σύστημα επιτρέπει τη διασυνοριακή μετακίνηση των εργαζομένων 
στον τομέα της υγείας.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημίας του κορονοϊού την άνοιξη του 
2020, που άσκησε τεράστια πίεση στα εθνικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, η 
Επιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές66 για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να 
επιταχύνουν την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων στον 
τομέα της υγείας και να αποσαφηνίσει τους κανόνες ώστε να επιτρέψει στους 
ασκούμενους ιατρούς και νοσοκόμους να ασκούν το επάγγελμά τους. Οι 
κατευθυντήριες γραμμές καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι χώρες της ΕΕ μπορούν 
να επιταχύνουν τις διαδικασίες για τη διευκόλυνση της αμοιβαίας αναγνώρισης των 
προσόντων σύμφωνα με τις δυνατότητες ευελιξίας που παρέχει η οδηγία. 

II.3.3 Διασυνοριακή πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη

 Οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 
εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης67 – νομική βάση: άρθρα 114 και 168 της ΣΛΕΕ

Στην οδηγία καθορίζονται οι όροι υπό τους οποίους ένας ασθενής ενός κράτους μέλους 
μπορεί να ταξιδέψει σε άλλο κράτος μέλος για να λάβει ασφαλή και υψηλής ποιότητας 
ιατρική περίθαλψη, με επιστροφή των εξόδων από το δικό του ασφαλιστικό σύστημα 
υγείας. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 8, οι θεραπείες που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας συμπεριλαμβάνουν εκείνες που απαιτούν τη χρήση 
πολύ εξειδικευμένης και δαπανηρής ιατρικής υποδομής ή ιατρικού εξοπλισμού· 
θεραπείες σπάνιων νόσων· υγειονομική περίθαλψη που δεν μπορεί να παρασχεθεί στο 
κράτος μέλος του ασθενούς εντός προθεσμίας ιατρικώς αποδεκτής. Αυτά είναι 
χαρακτηριστικά παραδείγματα θεραπειών που δύναται να χρειαστούν ασθενείς σε 
διασυνοριακό πλαίσιο.

II.4 Γενικές πτυχές

II.4.1 Πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία

 «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health): κανονισμός (ΕΕ) 2021/522 του Ευρωπαϊκού 

65 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02005L0036-20200424
66 Ανακοίνωση της Επιτροπής, 2020/C-156/01

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0508%2801%29
67 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1602154476974&uri=CELEX%3A02011L0024-
20140101

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02005L0036-20200424
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0508%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1602154476974&uri=CELEX%3A02011L0024-20140101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1602154476974&uri=CELEX%3A02011L0024-20140101
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Προγράμματος σχετικά με τη δράση 
της Ένωσης στον τομέα της υγείας [Πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health)] 
για την περίοδο 2021-202768 – νομική βάση: άρθρο 168 παράγραφος 5 της ΣΛΕΕ 

Ένας από τους ειδικούς στόχους του προγράμματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 
στοιχείο α), είναι η «στήριξη δράσεων για τη βελτίωση της παρακολούθησης, της 
διάγνωσης και της θεραπείας των μεταδοτικών και μη μεταδοτικών νόσων, ιδίως του 
καρκίνου και του παιδιατρικού καρκίνου». Στο παράρτημα I παράγραφος 1 παρέχονται 
λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλέξιμες δράσεις που σχετίζονται με τον καρκίνο. 
Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δράσεις:

o προώθηση και εφαρμογή του Ευρωπαϊκού κώδικα κατά του καρκίνου και 
αναθεώρηση της τρέχουσας έκδοσης·

o υλοποίηση μητρώων για τον καρκίνο σε όλα τα κράτη μέλη·
o συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών με σκοπό την υποστήριξη της 

δημιουργίας ενός άυλου ευρωπαϊκού δικτύου αριστείας· με τον τρόπο αυτό, θα 
ενισχυθεί η έρευνα για όλα τα είδη καρκίνου και θα διευρυνθούν τόσο η 
συλλογή και ανταλλαγή κλινικών δεδομένων όσο και η μεταφορά των 
ερευνητικών πορισμάτων στην καθημερινή περίθαλψη και θεραπεία του 
καρκίνου·

o βελτίωση της ποιότητας της περίθαλψης για τον καρκίνο, μεταξύ άλλων όσον 
αφορά την πρόληψη, τον προσυμπτωματικό έλεγχο, την έγκαιρη διάγνωση, 
παρακολούθηση και θεραπεία, την υποστηρικτική και παρηγορητική 
περίθαλψη, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης και επικεντρωμένης στον ασθενή 
προσέγγισης·

o θέσπιση συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας για τα κέντρα καρκίνου ή 
άλλα κέντρα περίθαλψης καρκινοπαθών·

o θέσπιση συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας για τα αντικαρκινικά κέντρα 
και τα κέντρα που περιθάλπουν καρκινοπαθείς·

o υποστήριξη μηχανισμών για την ανάπτυξη ικανοτήτων συνδυασμού 
ειδικοτήτων και τη συνεχή εκπαίδευση, ιδίως στον τομέα της περίθαλψης 
καρκινοπαθών· και

o υποστήριξη της ποιότητας ζωής των επιζώντων του καρκίνου και των παρόχων 
φροντίδας, συμπεριλαμβανομένων της παροχής ψυχολογικής υποστήριξης, της 
αντιμετώπισης του πόνου και πτυχών της επαγγελματικής επανένταξης που 
συνδέονται με την υγεία.

II.4.2 Ερευνητικό πρόγραμμα

 «Ορίζων Ευρώπη»: κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων 
Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του· το τελικό κείμενο του 
κανονισμού θα δημοσιευθεί μετά την υπογραφή του από τον Πρόεδρο του ΕΚ και την 
Προεδρία του Συμβουλίου στις 28 Απριλίου 2021.69

Με τον κανονισμό θεσπίζονται διατάξεις σχετικά με τις ερευνητικές αποστολές. Οι 

68 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1618231187236&uri=CELEX%3A32021R0522
69 https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0224(COD)&l=en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1618231187236&uri=CELEX%3A32021R0522
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0224(COD)&l=en
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αποστολές λειτουργούν ως χαρτοφυλάκιο δράσεων οι οποίες αποσκοπούν στην 
επίτευξη μετρήσιμου στόχου που δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί με μεμονωμένες 
δράσεις· σε αυτές περιλαμβάνονται ερευνητικά έργα, μέτρα πολιτικής ή ακόμη και 
νομοθετικές πρωτοβουλίες. Μία από τις αποστολές είναι η αποστολή για τον καρκίνο. 

II.4.3 Ηλεκτρονική υγεία και προστασία των δεδομένων

 Δίκτυο eHealth: εκτελεστική απόφαση 2019/1765 της Επιτροπής για την πρόβλεψη 
των κανόνων θέσπισης, διαχείρισης και λειτουργίας του δικτύου των αρμόδιων για την 
ηλεκτρονική υγεία εθνικών αρχών [C(2019) 7460]70 – νομική βάση: οδηγία 
2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 
2011, περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης

Το «δίκτυο eHealth» είναι ένα εθελοντικό δίκτυο που συνδέει τις αρμόδιες για την 
ηλεκτρονική υγεία εθνικές αρχές, με βάση την οδηγία που αφορά τα δικαιώματα των 
ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης. 

 Γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ): κανονισμός (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων)71 – νομική βάση:  άρθρο 16 της ΣΛΕΕ

Ο ΓΚΠΔ ενισχύει τα υφιστάμενα δικαιώματα, προβλέπει νέα δικαιώματα και παρέχει 
στους πολίτες μεγαλύτερο έλεγχο στα δικά τους δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Στα 
δικαιώματα αυτά συμπεριλαμβάνονται: η ευκολότερη πρόσβαση των πολιτών στα 
δεδομένα τους· ένα νέο δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων· το «δικαίωμα στη 
λήθη»· και το δικαίωμα ενημέρωσης σε περίπτωση παραβίασης των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Πρόκειται για ένα ενιαίο σύνολο κανόνων σε επίπεδο ΕΕ, με 
τους οποίους εξορθολογίζεται το νομοθετικό πλαίσιο. Οι κανόνες της ΕΕ ισχύουν για 
εταιρείες εκτός της ΕΕ όταν παρέχουν υπηρεσίες ή αγαθά ή όταν παρακολουθούν τη 
συμπεριφορά των μεμονωμένων προσώπων εντός της ΕΕ.

Στις αιτιολογικές σκέψεις του κανονισμού αναγνωρίζονται η αναγκαιότητα και οι 
ιδιαιτερότητες της συλλογής δεδομένων και της επεξεργασίας δεδομένων για σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας, με ειδική αναφορά στα μητρώα για τον καρκίνο. Βάσει των 
μητρώων, τα αποτελέσματα των ερευνών μπορούν να ενισχύονται, δεδομένου ότι 
στηρίζονται σε ευρύτερη πληθυσμιακή βάση. Τα αποτελέσματα των ερευνών που 
αποκτώνται μέσω μητρώων παρέχουν αξιόπιστες και ποιοτικές γνώσεις οι οποίες 
μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την εκπόνηση και εφαρμογή πολιτικής 
βασισμένης στη γνώση. Με στόχο τη διευκόλυνση της επιστημονικής έρευνας, τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να υφίστανται επεξεργασία για σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας, υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις και εγγυήσεις που 
θεσπίζονται στο ενωσιακό δίκαιο ή στο δίκαιο κράτους μέλους.

70 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1602154476974&uri=CELEX%3A32019D1765
71 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02016R0679-20160504
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 Στο Ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου, η Επιτροπή ανακοίνωσε 
ότι θα υποβάλει τη νομοθετική πρόταση για τον ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων για την 
υγεία στους συννομοθέτες αργότερα το 2021. Η πρόταση θα βασίζεται σε τρεις 
κύριους πυλώνες: i) ισχυρό σύστημα διακυβέρνησης δεδομένων και κανόνες για την 
ανταλλαγή δεδομένων· ii) ποιότητα δεδομένων· και iii) ισχυρή υποδομή και 
διαλειτουργικότητα. 


