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IZVAJANJE EVROPSKE ZDRAVSTVENE ZAKONODAJE

SEJA ODBORA ZA OKOLJE Z DNE 3. IN 4. OKTOBRA 2006

SPLOŠNA VPRAŠANJA

1. Presoje vplivov na zdravje (John Bowis)

Kdaj namerava Komisija predložiti smernice glede metodologije presoj vplivov na zdravje 
za vse glavne politike EU in držav članic?

2. Javno zdravje 2003-2008 (Antonios Trakatellis)

Akcijski program s področja javnega zdravja (2003 - 2008) se izvaja že četrto leto, 
medtem ko je v obravnavi nov program o zdravju v Evropski uniji (2007-2013)(1), o 
katerem bo Svet potem dokončno oblikoval skupno stališče.

Za katere programe/predloge je Komisija odobrila sofinanciranje v skladu s prednostnimi 
nalogami, določenimi v delovnem programu za leto 2006, in z zadnjim pozivom k 
predložitvi predlogov (2006)?  Kateri izmed njih so bili zavrnjeni in na podlagi česa? 
Kateri so bili uvrščeni med rezervne (sicer z ugodno oceno, a brez finančnih sredstev 
zaradi pomanjkanja finančnih virov – prosimo za podroben seznam)? Kakšne ukrepe je 
Komisija sprejela za izkoreninjenje kraj predlogov in intelektualne lastnine iz predloženih 
predlogov? Ali lahko Komisija poroča o napredovanju postopkov na Svetu v zvezi s 
sprejetjem novega programa o zdravju za obdobje 2007–2013? Kakšno je njeno stališče 
glede proračuna za novi program? Ali namerava Komisija privoliti v povečanje 
proračunskih sredstev za novi program v skladu s svojim stališčem iz njenega prvotnega 
predloga (968 milijonov EUR) in stališčem Evropskega parlamenta iz prve obravnave (1,5 
milijarde EUR)?

(1) KOM(2005)0115 – C6 0097/2005 – 2005/0042A(COD)

3. Prenehanje s kajenjem (Miroslav Mikolášik)

Ko je bil komisar nazadnje prisoten na odboru za okolje junija 2006, je razprava potekala 
o vprašanju izvajanja Okvirne konvencije Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor 
nad tobakom (OKSZONT), in sicer zlasti glede dejavnosti Evropske komisije v zvezi z 
izvajanjem člena 14, ki obravnava dostopnost terapij za prenehanje s kajenjem v državah 
članicah.

Komisar se je na seji junija 2006 tudi obvezal, da se bo o možnih pobudah posvetoval z 
državami članicami. Ali je Komisija že kaj bliže cilju glede spodbujanja držav članic, naj 
kadilcem omogočijo lažji dostop do inovativnih terapij za prenehanje s kajenjem, kot je 
določeno v členu 14 OKSZONT?

Prav tako smo bili obveščeni, da je pred kratkim potekalo neformalno posvetovanje o 
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zeleni knjigi o nekadilskih območjih z vpletenimi stranmi iz držav članic. Ali nam 
komisar glede na pomen nekadilskih območij za nadzor nad tobakom in glede na 
preglednost sprejemanja odločitev v EU (in to ravno o vprašanju, ki zadeva milijone 
evropskih državljanov) lahko zagotovi, da bodo ti odzivi dostopni javnosti?

4. Rak (Miroslav Mikolášik)

1) Ali se komisar za zdravje zaveda bremena, ki ga predstavljajo različne oblike raka, npr. 
kolorektalni rak, in kako zgodnje odkrivanje občutno zmanjšuje stopnjo umrljivosti za to 
boleznijo?

2) Ali komisar za zdravje izvaja pritisk na države članice, da bi se zagotovilo uvajanje 
ustreznih programov sistematskih pregledov?

3) Kakšno podporo imajo države članice na voljo za spodbujanje razvoja zagovorniških 
podpornih skupin?


