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ZAŁĄCZNIK

Konkluzje Rady

w sprawie otyłości, żywienia i aktywności fizycznej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

1. PRZYPOMINA, że art. 152 Traktatu stwierdza, że przy określaniu i urzeczywistnianiu 

wszystkich polityk i działań Wspólnoty zapewnia się wysoki poziom ochrony zdrowia 

ludzkiego, zaś art. 153 Traktatu stwierdza, że wymogi ochrony konsumentów 

są uwzględniane przy określaniu i urzeczywistnianiu innych polityk i działań Wspólnoty;

2. PRZYPOMINA, że jednym z celów wspólnotowego programu działań w dziedzinie zdrowia 

publicznego (2003-2008) jest promocja zdrowia oraz zapobieganie chorobom w drodze 

włączania czynników zdrowotnych we wszystkie polityki i działania, w szczególności przez 

przygotowanie i realizację strategii i środków, w tym dotyczących świadomości społecznej, 

w zakresie czynników zdrowotnych związanych ze stylem życia takich jak odżywianie 

i aktywność fizyczna;

3. PRZYPOMINA uchwałę Rady z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie zdrowia i żywienia1, 

konkluzje Rady i ministrów zdrowia Państw Członkowskich obradujących w ramach 

posiedzenia Rady dnia 15 maja 1992 r. w sprawie żywienia i zdrowia2, uchwałę z dnia 

3 grudnia 1990 r. dotyczącą programu działań w zakresie żywienia i zdrowia3, konkluzje 

Rady z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie otyłości4, konkluzje Rady z dnia 2 grudnia 2003 r. 

w sprawie zdrowego stylu życia5, jak również konkluzje Rady z dnia 2 czerwca 2004 r. 

w sprawie promowania działań na rzecz zdrowia serca;

  
1 Dz.U. C 20 z 23.1.2001, str. 1.
2 Dz.U. C 148 z 12.6.1992, str. 2.
3 Dz.U. C 329 z 31.12.1990, str. 1.
4 Dz.U. C 11 z 17.1.2003, str. 3.
5 Dz.U. C 22 z 27.1.2004, str. 1.
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4. PRZYPOMINA poparcie Unii Europejskiej dla przyjęcia globalnej strategii dotyczącej diety, 

aktywności fizycznej i zdrowia podczas Światowego Zgromadzenia Zdrowia w maju 2004 r. 

i uznaje moc dowodów zawartych w raporcie „Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic 

Diseases,”6 który stanowi podstawę środków zaproponowanych w strategii globalnej;

5. UZNAJE istotny i rosnący udział niezdrowego trybu życia w występowaniu znacznej liczby

chorób przewlekłych;

6. UZNAJE możliwości, jakie otwiera promowanie zdrowej diety i aktywności fizycznej dla 

zmniejszania ryzyka wystąpienia licznych chorób i stanów medycznych, takich jak otyłość, 

nadciśnienie, choroby serca, cukrzyca, udar, osteoporoza i pewne formy raka oraz dodatkowo 

dla znacznej poprawy jakości życia;

7. UZNAJE korzystne skutki zdrowej diety i aktywności fizycznej w profilaktyce i leczeniu 

chorób przewlekłych zarówno w odniesieniu do obywateli, jak i krajowych systemów opieki 

zdrowotnej;

8. Z NIEPOKOJEM ZAUWAŻA wzrost liczby przypadków otyłości w całej Unii Europejskiej, 

zwłaszcza wśród dzieci, jak również jej negatywne skutki, między innymi dla zdrowia układu 

sercowo-naczyniowego oraz cukrzycy typu 2;

9. UZNAJE znaczenie, jakie ma podniesienie kwestii nierówności mogących występować 

między Państwami Członkowskimi w odniesieniu do otyłości, diety i aktywności fizycznej;

10. UZNAJE, że otyłość jest stanem medycznym o wielorakich przyczynach, który wymaga 

wszechstronnego podejścia profilaktycznego, wraz ze złożonymi działaniami

zainteresowanych stron na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim 

oraz globalnym;

  
6 Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases (Dieta, żywienie i profilaktyka chorób 

przewlekłych), raport Wspólnego Komitetu Ekspertów WHO i FAO, Seria raportów 
technicznych WHO nr 916, 2003 r.
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11. UZNAJE, że w budowaniu świadomości społecznej na temat znaczenia zdrowej diety 

i aktywności fizycznej, zwłaszcza w przypadku dzieci, oraz w przeciwdziałaniu mylącym 

przekazom reklamowym konieczne jest zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron; 

12. Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJE niedawne uruchomienie przez Komisję Europejskiej 

Platformy Działań na rzecz właściwego sposobu żywienia, aktywności fizycznej i zdrowia 

jako ważnego kroku w tym zakresie, który ma być wkładem w dążenie do zdrowego żywienia 

i aktywności fizycznej oraz do powstrzymania aktualnych trendów występowania otyłości 

poprzez zdecydowane działanie wszystkich zainteresowanych stron mających swoją 

reprezentację w platformie, oraz ZACHĘCA Państwa Członkowskie do wprowadzenia 

odpowiednich inicjatyw w ramach ich ogólnej strategii krajowej oraz do pracy w powiązaniu 

z Platformą Europejską. 

13. PODKREŚLA znaczenie wzmocnienia powiązań między wysiłkami zmierzającymi do 

promowania zdrowej diety i aktywności fizycznej a innymi politykami wspólnotowymi, 

w takich dziedzinach jak rolnictwo, transport, środowisko, kultura, edukacja i polityka 

konsumencka. Przy opracowywaniu nowego lub zmianach istniejącego prawa wspólnotowego 

mającego wpływ na żywienie i aktywność fizyczną, należy szukać zgodności z celami, 

do których zmierzają środki zawarte w polityce zdrowotnej. Ponadto, w programie prac 

innych właściwych składów Rady należy uwzględniać zagadnienie epidemii otyłości 

i promowanie zdrowej diety i aktywności fizycznej;

14. UZNAJE, że aktywność fizyczna jest integralną częścią zdrowego trybu życia i że nauka 

czerpania przyjemności z uprawiania sportu i aktywności fizycznej w szkole oraz w czasie 

wolnym, jak również rozpoczynanie edukacji na temat zdrowego trybu życia na wczesnym 

etapie życia mają najwyższe znaczenie;

15. Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJE w tym kontekście zamiar Komisji zaprezentowania pod 

koniec bieżącego roku zielonej księgi poświęconej żywieniu, aktywności fizycznej i zdrowiu 

oraz przygotowania na rok 2006 komunikatu Komisji prezentującego wyniki konsultacji 

publicznych rozpoczętych wydaniem zielonej księgi;
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16. WZYWA Państwa Członkowskie oraz, w stosownych przypadkach, Komisję Europejską, 

do opracowania i wprowadzania w życie inicjatyw mających na celu promowanie zdrowej 

diety i aktywności fizycznej, w tym:

1) umożliwienie obywatelom wyboru produktów o wysokiej jakości zdrowotnej 

oraz zapewnienia ich obecności na rynku, przystępności cenowej i dostępności;

2) rozszerzanie wiedzy obywateli na temat związku pomiędzy dietą a zdrowiem, 

pobieraniem i wydatkowaniem energii, na temat diety obniżającej ryzyko wystąpienia 

chorób przewlekłych oraz na temat wybierania produktów żywnościowych o wysokiej 

jakości zdrowotnej;

3) zapewnianie, że konsumenci nie są wprowadzani w błąd poprzez działania reklamowe, 

marketingowe i promocyjne, a zwłaszcza, że nie jest wykorzystywana łatwowierność 

dzieci i ich ograniczone doświadczenie z mediami;

4) umożliwienie osobom zawodowo związanym ze zdrowiem, łącznie z ekspertami 

ds. żywienia, jak również innym specjalistom mającym uznane kwalifikacje 

w tej dziedzinie, rutynowego udzielania pacjentom i ich rodzinom praktycznych porad 

na temat korzyści płynących ze stosowania optymalnych diet i zwiększonej aktywności 

fizycznej, jak również wkładu w wymianę najlepszych praktyk w tej dziedzinie;

5) zachęcanie zainteresowanych stron mogących wspierać promowanie zdrowej 

diety (np. producentów i przetwórców żywności, sprzedawców, aprowizatorów) 

do podjęcia inicjatyw w tym względzie, na przykład poprzez dobrowolne akcje 

lub porozumienia;

6) uwzględnienie żywienia i aktywności fizycznej w odpowiednich politykach na szczeblu 

lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim, takich jak polityki zmierzające 

do zmniejszenia szkodliwego wpływu nadmiernego spożycia alkoholu, jak również 

stworzenie sprzyjającego środowiska wsparcia.

7) monitorowanie trendów zdrowego żywienia i aktywności fizycznej wśród ludności oraz 

dalszy rozwój badań i naukowych podstaw działań na tym polu poprzez, między innymi, 

wymianę najlepszych praktyk na szczeblu europejskim;
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8) propagowanie edukacji na temat oraz dbanie o jakość zdrowotną produktów dostępnych 

w szkołach, zwłaszcza w odniesieniu do nadmiernego spożycia wysoko kalorycznych 

przekąsek i napojów słodzonych cukrem oraz zachęcanie dzieci i nastolatków 

do regularnych codziennych ćwiczeń;

9) opracowanie działań edukacyjnych dla dzieci obejmujących zagadnienia żywienia 

i aktywności fizycznej stanowiących integralną część ogólnej edukacji zdrowotnej, 

które powinny obejmować również zagadnienia związane ze zwalczaniem palenia 

tytoniu, nadmiernego spożycia alkoholu oraz przyjmowania narkotyków, jak również 

promowanie zdrowia seksualnego i psychicznego;

10) zachęcanie pracodawców do dbałości o jakość zdrowotną produktów oferowanych 

w zakładowych punktach żywienia oraz do udostępniania, odpowiednio 

do okoliczności, obiektów zachęcających do aktywności fizycznej oraz

11) propagowanie rozwoju środowiska miejskiego sprzyjającego aktywności fizycznej, 

łącznie z zapewnieniem bezpiecznych ścieżek rowerowych i szlaków pieszych.


