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SLYŠENÍ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 
 

ODPOVĚDI NA DOTAZNÍK PRO NAVRŽENÉHO 
KANDIDÁTA NA KOMISAŘE 

 
pan Markos KYPRIANOU 

 
(Zdraví a ochrana spotřebitelů) 

 
Část B – specifické otázky 

 
 
ZDRAVÍ A BEZPEČNOST POTRAVIN 
 
1. Jakým největším problémům bude podle Vašeho názoru čelit Evropská 
unie v oblasti zdravotnictví a bezpečnosti potravin v příštích pěti letech? Jakým 
způsobem byste je jako komisař řešil a jak byste zaručil viditelné výsledky 
na konci svého funkčního období s přihlédnutím k rozdělení odpovědnosti mezi 
EU a členské státy? 
 
Zdraví patří k lidským právům. Pro mě je největším úkolem, za situace ve světě, kdy existují 
reálné hrozby a naše prostředky nejsou neomezené, rozšířit toto právo po celé Unii.  
 
Více let života prožitých ve zdraví se musí stát strukturálním cílem Unie nejen kvůli 
nerovnostem v oblasti zdraví v rámci jednotlivých členských států i mezi nimi.   
 
Zdraví není pro konkurenceschopné hospodářství výdaj, nýbrž dlouhodobý přínos. Cílem Evropy 
musí být opatření zaměřená na zdraví, ze kterých mají prospěch jednotlivci, a tím i EU. Rád 
bych zajistil, aby tato otázka měla své oprávněné místo v lisabonském procesu. Zdravotní 
hlediska musejí být zajištěna také při provádění všech politik Společenství.   
 
Jestliže jsou naším cílem léta prožitá ve zdraví, pak jsou našimi hlavními problémy konzumace 
škodlivých potravin (nebo jejich škodlivého množství) a kouření. Zamýšlím věnovat zvláštní 
pozornost ochraně evropské mládeže před ničivými důsledky tabáku, zneužíváním alkoholu a 
obesitou.    
 
K dalším úkolům patří nárůst chronických onemocnění, stárnoucí populace a rostoucí požadavky 
občanů na informace o zdravotním stavu a na péči o zdraví. Vážnou hrozbu představují 
i nakažlivé nemoci, vážné obavy vzbuzuje např. vzrůstající úroveň infekce HIV/AIDS v EU a 
ve východních sousedních zemích. Musíme být také ostražití vůči nově se objevujícím hrozbám 
a chorobám. Těžký akutní respirační syndrom (SARS) v roce 2003 a lidské případy ptačí chřipky 
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v roce 2004 ukazují, že samolibost není na místě. Reakce na zdravotní hrozby, ať již přirozené 
nebo vyvolané člověkem, vyžaduje lepší spolupráci na evropské úrovni a vedoucí úlohu EU 
při vytváření vhodných kapacity. Zde mám na mysli např. lékům odolné infekce v nemocnicích a 
lékům odolné kmeny bakterií tuberkulózy.  
 
Opatření na evropské úrovni se musejí zaměřit na oblasti, kde můžeme přinést nové hodnoty. 
Členské státy jsou samozřejmě odpovědné za organizaci a poskytování zdravotnických služeb a 
lékařské péče. Věřím však, že Společenství může vnést značný přínos tím, že jim pomůže 
s kroky, které lze lépe provést na úrovni Společenství prostřednictvím sdílení osvědčených 
zkušeností nebo sdružením prostředků na vyhodnocení zdravotnické technologie nebo 
referenčních středisek, pomocí péče o kontakty evropských zdravotnických odborníků, zejména 
se zahájením činnosti Evropského centra pro prevenci a kontrolu chorob v květnu 2005 
ve Stockholmu. To bude probíhat pomocí programu EU v oblasti veřejného zdraví. Naše 
opatření pomohou podporovat součinnost a partnerství mezi členskými státy a mezi vládami a 
občanskou společností.   
 
Co se týká bezpečnosti potravin, je nový evropský systém bezpečnosti potravin založen na třech 
základních pilířích:  
 
Za prvé: úplný systém právních předpisů v oblasti bezpečnosti potravin – jeho dokončení se 
blíží. 
Za druhé: Evropský úřad pro bezpečnost potravin – který funguje a brzy přesídlí do Parmy. 
Za třetí: nový přístup k úředním kontrolám potravin a krmiv.  
 
Důraz se nyní přesouvá od strategického plánování ke skutečnému provádění politiky 
bezpečnosti potravin. Bude nutné uskutečnit konkrétní opatření na zajištění kontroly a provádění 
právních předpisů v oblasti bezpečnosti potravin na úrovni EU a také koordinovat činnost 
členských států.  
 
Musíme vybudovat důvěru občanů v bezpečnost evropských dodávek potravin, ale hlavní 
výzvou nejsou pouze bezpečné potraviny, nýbrž zdravé potraviny. Klíčovými opatřeními jsou: 
 

• dokončení akčního plánu Bílé knihy o bezpečnosti potravin, 
 

• účinné provádění právních předpisů EU v oblasti bezpečnosti potravin, zdraví zvířat, 
pohody zvířat a zdraví rostlin ve všech členských státech, 

 
• vysoká úroveň kontroly nařízení EU o bezpečnosti potravin a o bezpečnosti potravin 

v případě jejich dovozu ze třetích zemí pomocí vyškolení úředních inspektorů z EU 
i mimo ni, 

 
• zlepšení výměny informací na posílení vysoké úrovně bezpečnosti potravin po celém 

světě pomocí rozšíření systému rychlého varování v oblasti potravin a krmiv do třetích 
zemí, 

 
• průběžná aktualizace určitých ustanovení ve světle vývoje situace ve vědě a technice, 

např. TSA (přenosné spongiformní encefalopatie), znečišťující látky, mikrobiologická 
kritéria, dietetické potraviny, 
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• přehodnocení rámce pro povolování pesticidů. 

 
2.  Ve Smlouvě je uvedeno, že „při vymezení a provádění všech politik 
a činností Společenství je zajištěn vysoký stupeň ochrany lidského zdraví“. 
Jak byste zajistil, aby tato zásada byla řádně uplatňována v praxi v oblasti 
veřejného zdraví a bezpečnosti potravin a v souvislosti s právní úpravou 
vnitřního trhu? 
 
Jak zajistíte, aby Komise věnovala duševním chorobám pozornost odpovídající 
jejich rostoucímu podílu na celosvětovém břemenu onemocnění?  Jaký pokrok 
předpokládáte v uplatňování procesu hodnocení vlivu na zdraví? 
 
Zdraví je prvotním cílem Smlouvy a právem, které z ní samotné plyne. 
 
Jsem pyšný, že jsem odpovědný za otázky, které stojí v centru při zajišťování společného 
myšlení o politice EU. Beru úkol přesvědčit celý sbor komisařů, aby začlenili zájmy spotřebitelů 
a cíle v oblasti zdravotnictví do definice a provádění všech politik, velmi vážně. Zamýšlím 
za tímto účelem využít probíhající práci na metodě vyhodnocení dopadu a rovněž velmi přísně 
aplikovat vyhodnocení dopadu na návrhy právních předpisů ve svém vlastním resortu. 
 
Zlepšení zdraví obyvatel lze dosáhnout pouze uskutečňováním kroků v celé škále oblastí politik, 
protože zdraví je ovlivňováno hospodářskými a sociálními faktory i životním prostředím.  
Činnost EU v oblasti zdraví je založena na třech hlavních zásadách: integraci, udržitelnosti 
a zaměření se na evropský přínos. To vedlo k integrovanému přístupu k práci související 
se zdravím na úrovni Společenství, přičemž oblasti politiky vztahující se ke zdraví musely pro 
dosažení cílů spolupracovat. 
 
Zajištění vysoké úrovně bezpečnosti potravin je ústředním cílem obecného evropského 
potravinového práva (nařízení (ES) č. 178/2002). 
 
Mezinárodní zákony umožňují Společenství určit odpovídající úroveň ochrany, kterou si chce 
Společenství zachovat, pokud naše analýza rizik bude založena na dostupných vědeckých 
důkazech a naše vyhodnocení rizika bude prováděno nezávislým, objektivním a transparentním 
způsobem. Jsem rozhodnut, že s pomocí Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) 
budeme udržovat pevný a spolehlivý vědecký rámec politiky Společenství a opatření v oblasti 
bezpečnosti potravin. 
 
Tam, kde přetrvávají vědecké nejistoty, se můžeme opírat o zásadu obezřetnosti za předpokladu, 
že přijatá opatření budou konzistentní, adekvátní, nebudou omezovat obchod více, než je nutné, 
a budou přehodnocována.  
 
Opatření zaměřená na ochranu lidského zdraví musejí být slučitelná s dalšími cíli EU, např. 
s volným pohybem zboží a hladkým fungováním vnitřního trhu. Jedním důležitým prostředkem 
k zajištění dosažení takové rovnováhy je provádění otevřených a transparentních veřejných 
konzultací během přípravy, vyhodnocení a revize právních předpisů. Mám v úmyslu navázat 
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na stávající praxi včasných a účinných konzultací se všemi účastníky předtím, než se navrhne 
politika přijmou rozhodnutí. Avšak na samém konci by mělo převažující prioritou politik 
Společenství zůstat zdraví. 
 
Duševní zdraví je zajisté vzrůstající částí břemena onemocnění. Jsem rozhodnut pokračovat 
v dlouhodobé angažovanosti programu EU pro veřejné zdraví v této oblasti.   
 
Čtvrtina Evropanů trpí během svého života duševní poruchou. Potřebujeme více politické 
podpory, aby se odstranilo stigma, posílilo povědomí o duševním zdraví mezi dětmi 
a adolescenty a rozšířily osvědčené zkušenosti z prevence sebevražd a depresí. Mou prioritou 
bude práce s členskými státy a s WHO na přípravě významné konference o tomto tématu, která 
se připravuje na leden 2005 v Helsinkách. Posléze by se měly členské státy a Komise dohodnout 
a sestavit jasný akční plán.  
 
Když se vrátím k vyhodnocení zdravotního dopadu, pak předchozí a současné programy EU 
o veřejném zdraví poskytly spolufinancování několika projektů v této oblasti. Tyto projekty 
se snažily rozvíjet schválené metodologie na určení zdravotního dopadu určitých opatření 
a využívaly pro tyto účely zkušenosti získané v určitých členských státech, kde je takové 
vyhodnocování běžnou praxí.  
 
Rád bych také zdůraznil, že vyhodnocování dopadu je nyní integrální součástí vytváření politik 
v Komisi a že předtím, než jsou přijaty nové důležité kroky, je nutno vyhodnotit jejich dopad. 
To umožňuje, aby všechny návrhy politik v ostatních oblastech byly vyhodnoceny z hlediska 
jejich možných důsledků na zdraví obyvatel. V této souvislosti budu podporovat dřívější 
zavedení vyhodnocování zdravotních dopadů tak, aby hlediska veřejného zdraví nebyla pouze 
přidána na konec procesu, ale aby byla řádně začleněna do plánování a navrhování opatření 
Společenství při sestavování a přehodnocování všech hlavních politik EU. 
 
 
Rozpočet a jeho plnění 
 
 
3.  Domníváte se, že jsou na rozvoj činností Unie v oblasti veřejného zdraví 
a bezpečnosti potravin zajištěny dostatečné finanční a lidské zdroje? Jsou podle 
Vašeho názoru tyto činnosti prováděny a hodnoceny odpovídajícím způsobem? 
 
Jak zajistíte, aby bylo zajištěno odpovídající financování Evropského střediska 
pro prevenci a boj proti chorobám a Evropské agentury pro hodnocení léčivých 
přípravků? 
 
Co uděláte pro zvýšení kapacity a efektivity Potravinového a veterinárního 
úřadu? 
 
Mám za to, že Komise oprávněně navrhla trvalé a výrazné zvýšení zdrojů určených na veřejné 
zdraví a bezpečnost potravin jako součást probíhající rozpravy o novém finančním výhledu. 
Tento návrh by pokryl předpokládaný nárůst zdrojů potřebný pro Evropský úřad pro bezpečnost 
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potravin (EFSA) a Evropské centrum pro prevenci a kontrolu chorob (ECDC). Co se týká 
vyhodnocení současných kroků, plně je podporuji jako moderní metodu řízení. Potravinový a 
veterinární úřad (FVO) i všechna ředitelství generálního ředitelství pro zdraví a ochranu 
spotřebitelů by se měly účastnit budoucího nárůstu činností generálního ředitelství. 
 
Současný celkový rozpočet činí 354 mil. eur na šest let programu veřejného zdraví. Za 50 mil. 
eur, které byly k dispozici na rok 2003, bylo Komisi navrženo více než 400 projektů s žádostí 
o podporu Společenství ve výši 500 mil eur, přičemž mnohé z nich byly vysoce kvalitní 
a důležité. Tyto údaje jasně ukazují, že v oblasti veřejného zdraví by se efektivně mohlo 
financovat mnohem více. Komise vytváří v Lucemburku výkonnou agenturu, která bude 
zajišťovat zdravý management programu veřejného zdraví, jak to požadoval Evropský parlament 
a Rada. 
 
Současný celkový rozpočet na oblast bezpečnosti potravin na rok 2005 činí 270 mil. eur. 
Současný program na bezpečnost potravin je stále velmi cílevědomý a náročný a týká se velmi 
důležitých otázek, jako je dokončení Bílé knihy o bezpečnosti potravin, účinné provádění, 
vysoká úroveň kontroly, zlepšení výměny informací atd. 
 
Strukturální fondy EU by mohly při rozvoji zdravotní infrastruktury a pracovníků 
ve zdravotnictví v nových členských státech hrát významnější úlohu, zejména pro zvýšení jejich 
schopnosti reagovat na zdravotní hrozby. Strukturální fondy vykonaly v oblasti zdravotnictví 
významnou práci, ale toto by mohla být výrazněji prioritní oblast pro jejich použití a pro kritéria 
financování. Rozhodování by také mohlo být podmíněno vyhodnocením zdravotního dopadu. 
 
Nové Evropské centrum pro prevenci a kontrolu chorob bude hlavním stavebním prvkem 
kapacity EU a bude poskytovat silnou síť odborníků. Bude také poskytovat technické a vědecké 
zdroje a pomůže nám tyto zdroje lépe zaměřit. 
 
Ředitel ECDC začne pracovat koncem prvního čtvrtletí roku 2005. Činnosti Centra budou 
postupně zahájeny během let 2005 – 2007. Rozvíjení činnosti bude záviset na mnoha faktorech 
včetně dostupnosti odborníků, kteří budou v centru pracovat.   
 
Rozpočet pro centrum navržený v návrhu Komise z roku 2003 pokrývá výdaje až do roku 2007. 
Do té doby by centrum mělo mít 70 zaměstnanců a celkový roční rozpočet by se měl blížit 
29 mil. eur. Tyto zdroje jsou pro počáteční etapu centra adekvátní.  
 
Umístění centra ve Švédsku však bude mít za následek to, že jeho výdaje na provoz budou vyšší 
než standardní odhady použité v návrhu. To může ovlivnit zejména úroveň obsazení 
zaměstnanci. Právě probíhá vyhodnocení skutečných nákladů a Komise se bude snažit provést 
odpovídající korekci budoucího rozpočtu centra pomocí obvyklých rozpočtových postupů.  
 
Dlouhodobě bude muset nový finanční výhled EU vzít v úvahu revizi poslání centra na období 
2007 – 2008. Jestliže bude revidována poslání, bude muset být odpovídajícím způsobem dán 
do souladu i rozpočet.  
 
Neodpovídám za Evropskou agenturu pro hodnocení léčivých přípravků, která spadá do resortu 
komisaře pro podnikání a průmysl. Proto Vám nemohu dát obsáhlou odpověď na to, jak 
Evropská agentura pro hodnocení léčivých přípravků plní své úkoly v rámci současného 
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rozpočtového rámce. Existovala však dohoda mezi mým předchůdcem komisařem Byrnem 
a jeho kolegou komisařem Liikanenem o spolupráci v těchto otázkách a já zamýšlím v tomto 
duchu pokračovat se svým novým kolegou. 
 
FVO jako součást generálního ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitelů se snaží o získání 
dodatečných zdrojů při periodickém přehodnocení požadavků na zaměstnance, které v nedávné 
době proběhlo v souvislosti s dodatečnými zdroji potřebnými pro rozšíření. Budu samozřejmě 
spolupracovat s GŘ spadajícími do mého resortu, abych zajistil řádné rozdělení získaných zdrojů 
také pro FVO. Co se týká efektivity FVO hlavní zlepšení během příštích pěti let by mělo 
vyplynout z již probíhajícího přechodu na lépe strukturovaný přístup ke kontrole potravinového 
řetězce založený na auditu.  
 
Se svými současnými prostředky provádí FVO přibližně 250 inspekcí za rok. Tyto kontroly jsou 
pečlivě seřazeny podle priorit a zahrnuty do ročního programu inspekcí. Jednotlivé inspekce 
vyžadují rozsáhlé předchozí plánování, provádění inspekce na místě po dobu jednoho nebo dvou 
týdnů a rozsáhlé sepisování zpráv a následnou fázi. Se vstupem v platnost nového nařízení 
o oficiálních kontrolách krmiv a potravin a jeho požadavků, aby členské státy vytvořily jednotné 
integrované plány kontrol na jedné straně a dostatečně nezávislý systém auditu na druhé straně, 
se účinnost kontroly bezpečnosti potravin zlepší. To zvýší jistotu, že právní předpisy EU jsou 
v členských státech používány. Na druhé straně bude FVO moci zaměřit své úsilí a zdroje 
na oblasti, které jsou hůře kontrolovány. 
 
 
4. V oblasti životního prostředí byla zavedena praxe pořádání „realizačních 
setkání“, během nichž zástupce Komise odpovídá na otázky poslanců EP týkající 
se uplatňování konkrétních částí právních předpisů. Považoval byste za užitečné, 
aby byla tato praxe rozšířena i na oblasti zdraví a bezpečnosti potravin? 
 
Podle mých informací je jakákoliv obava nebo zájem ze strany poslanců týkající se provádění 
právních předpisů vyřízen uspokojivě jinými způsoby. Avšak návrhy uvítám. Možná, že by se 
pro důležité prováděcí postupy, jako jsou kontroly potravin a krmiv nebo hygiena, skutečně 
mohlo úspěšně využít slyšení v EP, aby se získaly podněty od všech zúčastněných. 
 
Zdraví a bezpečnost potravin jsou hlavním zájmem obyvatel. Očekávají, že politici budou v této 
oblasti, která se týká jejich každodenního života, jednat podle zásady transparentnosti. Obecněji 
řečeno je zde potřeba partnerství a spolupráce všech účastníků. 
 
Transparentnost je také součástí řádné správy věcí veřejných. Z tohoto hlediska, abychom 
vybrali alespoň jeden případ, hraje zdravotní fórum významnou úlohu. Slouží jako informační 
a konzultační mechanismus, který zajišťuje, že cíle zdravotní strategie Společenství jsou 
veřejnosti jasné a odpovídají jejím zájmům. Poskytuje příležitost organizacím zástupců pacientů, 
odborníkům ze zdravotnictví a dalším zúčastněným, aby přispěli k rozvoji zdravotní politiky, 
k jejímu uskutečňování a ke stanovení priorit jednotlivých kroků. Vytvoření portálu veřejného 
zdraví EU bude mít za cíl zvýšení dostupnosti, viditelnosti a transparentnosti informací 
vztahujících se ke zdraví na úrovni EU pro občany, odbornou veřejnost a národní a regionální 
orgány. Budou zdůrazněny odkazy na vnitrostátní zdroje informací. 
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Vztahy se specializovanými agenturami 
 
5.  V uplynulých letech posílil trend vytvářet specializované agentury, a to 
i v oblastech bezpečnosti potravin a zdraví. Co soudíte o tomto vývoji a jakou 
podobu by měly mít vztahy mezi Komisí a takovými agenturami? 
 
Myslím si, že politika vytváření specializovaných agentur musí být průběžně vyhodnocována 
a oceňována. 
 
Agentury samozřejmě nejsou všelék, avšak jsem si vědom pověsti, které se těší například 
Evropský úřad pro bezpečnost potravin. Budu se snažit pečlivě vyhodnotit agentury spadající 
pod mou odpovědnost. Chtěl bych si být jistý, že náklady na vytvoření každé agentury jsou 
oprávněné vzhledem k jejich přínosů, zda je jejich zřízení nejlepší možností, jak se zabývat 
konkrétními potřebami politiky a také že se nepřekrývá s činností jiné agentury nebo ji 
neopakuje a co musí ještě učinit Komise a členské státy. 
 
Každá agentura Společenství je jedinečná a plní individuální funkce, jak jsou definovány v době 
jejího vytvoření. Budu mít mimořádné vztahy se třemi agenturami EU: s Evropským úřadem 
pro bezpečnost potravin (EFSA), s Evropským centrem pro prevenci a kontrolu chorob (ECDC) 
a s Odrůdovým úřadem Společenství (CPVO). Kromě toho bude důležité zajistit spolupráci 
s Evrpskou agenturou pro hodnocení léčivých přípravků (EMEA), s Evropským monitorovacím 
střediskem pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA) a s Evropskou agenturou pro životní 
prostředí (EEA), pokud se jejich činnost bude vztahovat k mému resortu.  
 
V případě bezpečnosti potravin byl Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vytvořen 
v roce 2002 jako nezávislý orgán odpovědný za vyhodnocování rizika vzhledem 
k potravinovému řetězci, zatímco sdělování rizik spadá pod sdílenou odpovědnost Komise 
a členských států. EFSA nemá regulační úlohu ani úlohu v řízení rizik, protože tyto aspekty 
zůstávají na odpovědnosti orgánů EU, tj. Komise, Parlamentu a Rady. EFSA však již prokázala 
nepochybnou schopnost ovlivnit diskusi, protože její mandát je rozsáhlý a pokrývá všechny 
otázky hodnocení rizik ovlivňující přímo či nepřímo bezpečnost potravinového řetězce i pohodu 
zvířat a jejich zdravotní stav, zdraví rostlin, výživu a geneticky modifikované organismy 
s výjimkou těch, které souvisejí s medicínskými produkty.  
 
S funkčním oddělením hodnocení rizik a řízení rizik je nutné efektivní vzájemné působení mezi 
Komisí a EFSA, aniž by byla ovlivněna nezávislost procesu hodnocení rizik. To vyžaduje, 
aby byl jasně definován proces vyhodnocování rizik a rizikový management a úkoly 
zúčastněných stran, včetně interaktivního a průběžného dialogu a pochopení všech, koho se to 
týká. Komise zřídila zvláštní oddělení na zajištění výkonného rozhraní s EFSA. 
 
Co se týká zdraví, je důležité, že se vytváření politiky děje na solidním vědeckém a odborném 
základě a s využitím spolehlivých kvalitních údajů. Nezávislé vědecké názory hrají stále 
důležitější úlohu v institucionálním rozhodovacím procesu. 
 
Je důležité, že EU posiluje dohled, ostražitost a schopnost reagovat, aby zajistila efektivní 
koordinaci vnitrostátních snah. Evropské centrum pro prevenci a kontrolu chorob, které by mělo 
zahájit činnost v roce 2005, bude hrát důležitou úlohu ve schopnostech EU. Úkoly centra budou 
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zahrnovat epidemiologický dohled a propojení laboratoří, poskytování vědeckých posudků, 
včasné varování a reakci, poskytování technické pomoci a činnost v nouzových situacích. 
Centrum rovněž posílí mezinárodní úlohu EU při kontrole přenosných chorob. V roce 2007 bude 
zahájeno nezávislé externí vyhodnocování úspěchů centra a možné rozšíření rozsahu jeho 
poslání. 
 
V souladu s principem řádné správy věcí veřejných by se Komise měla méně účastnit programů 
řízení výdajů. Výkonné agentury mají za cíl odlehčit Komisi a převzít její praktické 
administrativní úkoly. Komise vytváří takovou strukturu, která by měla začít fungovat 
na počátku roku 2005, aby podporovala služby Komise při provádění programu veřejného 
zdraví. Při jednání o novém programu v roce 2002 Rada a Evropský parlament také požadovaly, 
aby se význačně posílila technická a finanční odbornost pro jeho řízení. Výkonná agentura 
umožní Komisi soustředit svou činnost na strategické úkoly a dále rozvíjet priority a činnosti 
zaměřené do budoucna. Komise bude i nadále plně odpovědná a bude provádět nezbytné 
kontroly a vyhodnocování agentur.  
 
 
Zdraví 
 
6. EU má pravomoci v oblasti podpory zdraví. EU může doplňovat národní 
politiky a podporovat spolupráci mezi členskými státy, avšak klíčové součásti 
politik veřejného zdraví, jako organizace a poskytování zdravotnických služeb, 
jsou výhradně v pravomoci členských států. Členské státy však řeší řadu stejných 
problémů a některé aspekty poskytování zdravotnických služeb se dotýkají politik 
Společenství. Domníváte se, že by při absenci dalších legislativních pravomocí 
měla být v oblasti veřejného zdraví zavedena otevřená metoda koordinace včetně 
srovnávací analýzy systémů zdravotní péče v jednotlivých členských státech a 
šíření osvědčené praxe? 
 

I když souhlasím s tím, že otevřená metoda koordinace je správným nástrojem pro současnou 
situaci, mým osobním cílem je do konce příštích pěti let vytvořit širší konsensus, že by se 
v oblasti politiky zdraví mělo v Unii postupovat více společně. Myslím, že pro tuto práci již 
máme dobré základy. 

Smlouva vyzývá Společenství, aby podporovalo spolupráci mezi členskými státy, které potřebují 
koordinovat své politiky a programy v oblasti zdraví. Protože rozsah legislativní činnosti je 
omezený, je zde široké pole pro partnerské dohody mezi mnohostrannými účastníky od 
členských států přes nevládní organizace až po hospodářské subjekty. Bylo vytvořeno partnerství 
v rámci Zdravotního fóra EU a mnoha projektů a sítí je financováno pomocí programu veřejného 
zdraví. 

Komise vyvinula vysoce rozvinutý postup při úvahách o mobilitě pacientů a vývoji v oblasti 
zdravotní péče v EU, aby poskytla fórum pro rozvoj společné evropské vize v této oblasti 
při respektování národní odpovědnosti za systémy zdravotnictví.  
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V této souvislosti jsme již začali uplatňovat zásady „otevřené metody koordinace“. V oblasti 
zdraví je tato metoda zvláště důležitá, protože, jak již sama otázka rozumně zdůrazňuje, prvotní 
odpovědnost leží na členských státech. Podle této metody EU není fórem pro harmonizaci 
národních politik, nýbrž pro sdílení národních vizí, otázek, osvědčených zkušeností a cílů. Tato 
výměna informací nežene vpřed akademická touha po srovnání, ale společná snaha dosáhnout 
konkrétních výsledků při zlepšování zdravotní péče pro občany EU. 
 
Vývoj této spolupráce mezi systémy zdravotnictví bude dlouhodobý proces, který představuje 
klíčovou součást zdraví v Evropě pro všechny. Evropská spolupráce přispěje nejen ke zlepšení 
kvality života občanů tím, že pomůže systémům zdravotnictví po celé Unie dosáhnout jejich cílů, 
přispěje také k hospodářskému růstu a udržitelnému rozvoji Unie tím, že lépe využije zdroje 
investované do zdravotnictví. 
 
 
Nezávislost členů vědeckých výborů 
 
7. Nedávné jmenování prof. Ragnara Rylandera do funkce v nově 
vytvořeném vědeckém výboru pro zdraví a environmentální rizika – přestože 
švýcarský trestní odvolací soud v prosinci 2003 shledal, že lhal o tajných 
kontaktech s tabákovým průmyslem a stavěl osobní finanční prospěch 
nad veřejný zájem a vědu – zpochybnilo integritu celého systému jmenování 
do vědeckých výborů EU pro zdraví, životní prostředí a záležitosti spotřebitelů, 
a to především s ohledem na jejich nezávislost a kvalitu poskytovaných 
doporučení. Jaké kroky byste podnikl pro obnovení důvěry široké i odborné 
veřejnosti v nezávislost a vysokou vědeckou úroveň těchto výborů? Souhlasil 
byste se znovuotevřením otázky jmenování prof. Ragnara Rylandera? Jak chcete 
dosáhnou toho, aby se tato situace neopakovala? 
 
Pokud vím, současný sbor komisařů tento případ přezkoumává s možností anulování jeho 
jmenování. Proto by nebylo na místě, abych se v této fázi k tomuto konkrétnímu případu 
vyjadřoval.   
 
Žádný systém nikdy nebude dokonale odolný vůči nesprávnému použití, avšak skutečnost, 
že tento případ byl odhalen a jednalo se o něm před tím, než se stačil výbor sejít, je pozitivní. 
Můj osobní názor je, že musíme přehodnotit, a pokud to bude nutné, posílit současné postupy 
tak, aby uchazeči byli pečlivěji přezkoumáni a aby existovaly jasné postihy včetně, mimo jiné, 
prohlášení žádostí za neplatné a zrušení smluv v případech poskytnutí neúplných informací. 
 
Vynikající odborná doporučení mají pro Komisi cenu pouze tehdy, jestliže zainteresované strany 
zachovají důvěru v integritu výborů. Výběr kandidátů, kteří jsou vhodní k jmenování 
do vědeckých výborů díky svému vědeckému významu, je založen výlučně na informacích 
poskytnutých žadatelem, na informacích, které jsou vyhodnoceny v souladu s kritérii výběru 
zveřejněnými při vypsání výběrového řízení. Tento postup respektuje zásadu stejného přístupu 
ke všem kandidátům. Komise jmenuje členy ze seznamu přičemž bere v úvahu v prvé řadě 
potřebu s ohledem na vědeckou odbornost a potom široké geografické zastoupení v rámci EU. 
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Výběrové řízení funguje v souladu s vědeckým hodnocením ze strany expertů, etickou integritou 
a transparentností a je založeno na předpokladu, že žádosti byly podány v dobré víře.  
 
 
Tabák 
 
8.  V nadcházející odborné zprávě vypracované jménem Komise se uvádí, 
že kouření má v EU na svědomí 660 000 úmrtí ročně a související ekonomické 
ztráty Společenství jsou odhadnuty na 100 miliard eur, tedy 1 % HDP. 
Domníváte se, že Společenství v současnosti dělá v boji s epidemií kouření dost? 
Co zamýšlíte učinit proto, aby se tyto ztráty snížily? Budete nyní, po úspěšném 
zavedení směrnice o zákazu reklamy a sponzorování a směrnice o výrobě 
a označování tabákových výrobků, iniciovat další krok v boji proti kouření: 
právní předpisy upravující kouření na veřejných místech a na pracovištích 
(včetně restaurací a barů)? 
 
Tato znepokojivá čísla mi jsou dobře známa. Tragédií je, že za to platí jak mladí, tak i starší 
občané.  
 
Společenství již učinilo notný kus práce s ohledem na pravomoc a finanční prostředky, které má 
k dispozici. Činnost Společenství a členských států v posledních dvaceti letech přinesla velmi 
významné výsledky. Výskyt kouření ve většině zemí, zejména mezi muži, významně klesl.  
 
Můžeme však učinit více? Zcela jistě ano. Existují důkazy, že celkový úspěch ve formě 
snižujícího se výskytu kouření skrývá určité znepokojivé tendence – totiž že výskyt kouření 
u žen v řadě zemí stoupá a že děti začínají s kouřením ve stále mladším věku. Je také známo, 
že regulace kouření je po očkování dětí druhým nejúčinnějším způsobem nakládání s finančními 
prostředky ve zdravotnictví. Náklady na zdravotnictví stoupají v celé Evropě, a proto je nezbytné 
se znovu začít zabývat problematikou epidemie kouření.  
 
Například na úrovni Společenství je potřeba mobilizovat mezinárodní opatření v oblasti regulace 
kouření pomocí ratifikace rámcové dohody o regulaci kouření. Doufám, že tak v brzké době 
učiní všechny země. Znalecká zpráva o regulaci kouření zdůrazňuje význam Společenství 
jakožto fóra, kde je možné si vyměňovat myšlenky a mobilizovat opatření jednotlivých zemí, 
zejména v oblastech tabákového výzkumu a harmonizovaného sběru dat o výskytu kouření. 
Z legislativního hlediska poukazuje na řadu možností, jak zlepšit samotnou regulaci kouření. 
Tyto rady je nyní potřeba důkladně zvážit. 
 
Jednou z velmi důležitých a účinných oblastí je zavedení zákazu kouření na pracovišti a v širším 
měřítku na všech veřejných místech. Velmi mě povzbudila opatření, která byla v tomto ohledu 
přijata na národní úrovni, kdy se příkladně zachovalo Irsko, Malta a Švédsko. Taková opatření 
považuji za další zásadní krok kupředu, který musí Evropa učinit. Mým osobním cílem by bylo 
zajistit, aby do konce mého funkčního období všechny země EU následovaly irský, maltský 
a švédský příklad díky spolupráci na úrovni EU i na národní úrovni. 
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Jsem si plně vědom toho, že EU není zcela příslušná k tomu, aby vytvářela právní předpisy 
týkající se všech aspektů kontroly spotřeby tabáku, věřím však, že pokud se nám podaří vytvořit 
silnější politický konsensus, budeme moci postoupit kupředu.  
 
A konečně hodlám klást důraz a zaměřit se zejména na prevenci kouření mezi mladými lidmi, 
což je možná naší největší nadějí, ale také mimořádně těžkým úkolem.  
 
 
Chemické látky 
 
9.  Nová politika v oblasti chemických látek, která se nazývá REACH, je často 
považována na „největší výzvu, před kterou Komise dosud při plnění cílů 
udržitelného rozvoje stála“. Tato politika může mít značný vliv na veřejné zdraví. 
Bývalá komisařka pro životní prostředí Margot Wallströmová považovala 
REACH za „průkopnický návrh“, který „nastolí situaci přínosnou pro všechny – 
pro průmysl, pracující, občany i náš ekosystém“. Od bývalého komisaře 
pro zdraví Davida Byrnea jsme však o REACH mnoho neslyšeli. Sdílíte názor 
Margot Wallströmové na REACH? Do jaké míry jste zastáncem systému 
REACH? Jste připraven více zapojit GŘ SANCO vzhledem k významu, jenž by 
měla politika REACH mít na lepší ochranu veřejného zdraví? 
 
Domnívám se, že systém REACH je vhodný, vyvážený a schůdný návrh, který nejenže zajistí 
vysokou úroveň ochrany spotřebitelů a životního prostředí, ale také zlepší konkurenceschopnost 
evropského chemického průmyslu. Krátce řečeno, plně souhlasím s názorem komisařky 
Wallströmové na tuto otázku. 
 
Jsem informován o tom, že oddělení Komise zabývající se zdravotnictvím byla velkou měrou 
angažována ve vypracování systému REACH především v oblastech, jako je povinnost péče, 
výskyt chemických látek ve výrobcích, hodnocení vlivu chemických látek (zprávy o chemické 
bezpečnosti), systém povolování mimořádně rizikových chemických látek a dostupnost 
informací pro spotřebitele. Vím také, že Generální ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitelů 
ve spolupráci se Společným výzkumným centrem (JRC) podniklo řadu opatření k lepšímu 
pochopení expozice spotřebitelů chemickým látkám obsaženým ve výrobcích a k podpoře 
příslušných ustanovení REACH.   
 
Samozřejmě že budu v této práci pokračovat a podle potřeby posílím naši angažovanost 
v REACH. 
 
 
Životní prostředí a zdraví 
 
10.  V červnu zveřejnila Světová zdravotnická organizace významnou studii, 
v níž se uvádí, že zdraví dětí v Evropě je značně poškozováno životním 
prostředím. Evropští ministři zdravotnictví a životního prostředí přijali akční 
plán s cílem omezit tato rizika. Komise představila na zasedání WHO akční plán, 
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který je zaměřen výlučně na výzkum, místo toho, aby nabídl jasná legislativní 
opatření. Zdá se, že hlavní příčinou této nečinnosti je nedostatek politické vůle 
v Komisi a nevhodná koordinace mezi jednotlivými generálními ředitelstvími. 
Učiníte z revize současných právních předpisů EU a jejich uplatňování prioritu, 
abyste zajistil, že budou vytvořeny odpovídající normy pro ochranu zdraví dětí 
a dalších zranitelných skupin obyvatelstva? Jak budete řešit specifické problémy 
současných a bývalých průmyslových oblastí s vysokou úrovní celkového 
znečištění, které mají významný dopad na zdraví místní populace? 
 
Zasadím se o provádění takových opatření, která budou založena na důkazech a plné 
obezřetnosti. Tam, kde jsou problémy dotýkající se oblasti zdraví i životního prostředí chápány 
tak, že je na ně možno okamžitě reagovat, např. v oblasti omezování spotřeby pesticidů či 
pasivního kouření, jsou již činěny patřičné kroky. V jiných oblastech jsou nutně potřeba 
informace, nikoli samy o sobě, nýbrž jako nástroj pro další činnost. Návrhy budou moci překonat 
odpor a stát se právními předpisy, pouze pokud budou podloženy dobrými údaji. 
 
Faktory životního prostředí jsou zcela jistě jedním ze základních činitelů určujících zdraví 
obyvatelstva. Velmi se mě dotýká to, že existují důkazy potvrzující jejich nepříznivý vliv 
na zdraví dětí.  
 
Akční plán Komise pro životní prostředí a zdraví klade velký důraz na propojení monitorovací a 
výzkumné činnosti, abychom lépe pochopili, jakým způsobem faktory životního prostředí 
ovlivňují náš zdravotní stav. Lepší znalosti jsou základním krokem, který Komisi umožní lépe 
pochopit vypracování a přehodnocení politiky a jejího rozvoje.  
 
Akční plán je zcela ve shodě se Sdělením o strategii životního prostředí a zdraví, které bylo 
předloženo v roce 2003. Hlavním cílem sdělení je posílit schopnost EU vytvářet politiky 
překlenutím vzdálenosti mezi oblastí životního prostředí a zdraví a vytvořením 
koordinovanějšího přístupu. Obsahem tohoto sdělení je strategie známá pod názvem iniciativa 
SCALE (věda, děti, povědomí, právní nástroje, hodnocení), která má být realizována v několika 
cyklech. Tato strategie se zaměřuje na zranitelné skupiny obyvatel a my víme, že zejména děti 
jsou ohroženější skupinou než dospělí.  
 
Akční plán představený na budapešťské konferenci není založen výlučně na výzkumu, 
ale obsahuje iniciativy, které mají pomoci lépe pochopit vztah mezi životním prostředím 
a zdravím a zjistit, jakým způsobem účinkuje expozice vlivům životního prostředí 
na epidemiologické ukazatele. Vyhodnocení současných právních předpisů a jejich účinnosti 
při omezování zdravotních hrozeb bude prvořadé. 
  
Oba dokumenty, Sdělení o zdraví a životním prostředí z roku 2003 i následující akční plán, jsou 
výsledkem úzké spolupráce a koordinace činnosti všech příslušných oddělení Komise, která byla 
do tohoto procesu zapojena (oddělení veřejného zdraví, pro životní prostředí a výzkum) a toto 
téma si v rámci politické agendy Komise drželo jednu z nejvyšších pozic a bylo vždy 
považováno za prioritu. Jsem proto přesvědčen, že co se týká Komise, bude ve fázi realizace 
existovat jak politická vůle, tak i potřebná koordinace, aby byl tento důležitý problém řádně 
řešen.  
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Jak jsem již uvedl, akční plán se již soustřeďuje na hodnocení hlavních zdravotních otázek 
a problémů životního prostředí ve vztahu ke zranitelným skupinám obyvatel. Hlavním cílem 
tohoto snažení je vytypovat zdravotní rizika, která mají vztah k životnímu prostředí. To nám 
umožní velmi efektivně stanovit priority pro přehodnocení stávajících politik a jejich realizace, 
aby bylo zajištěno, že dojde k vyřešení sporných bodů a k řádné ochraně dětí a dalších 
zranitelných skupin obyvatelstva.  
 
Zmínili jste konkrétně problematiku současných a bývalých průmyslových oblastí. Myslím si, 
žeakční plán zde poskytuje solidní základ pro další práci. Hlavním úkolem je pochopit, jakým 
způsobem a kde působí různé znečišťující látky, vyhodnotit jejich interakce a vyvodit, jaký je 
jejich možný vliv na místní populaci.  
 
 
Levné léky zachraňující život 
 
11.  Jaké kroky podniknete, abyste zabránil vykoupení levných život 
zachraňujících léků používaných např. při léčbě HIV / AIDS z východní Evropy 
do zbytku Evropy?  
 
Komise vypracovává postupy pro boj proti HIV/AIDS na území Evropské unie a v sousedících 
zemích spolu s řadou jiných oddělení Komise. Konkrétní výsledky této práce jsou představeny 
v pracovním dokumentu Komise s názvem „Koordinovaný a integrovaný přístup k boji proti 
HIV/AIDS na území Evropské unie a v sousedících zemích“, který byl vypracován pro 
konferenci ministrů, která se konala ve Vilniusu ve dnech 16. – 17. září. Přístup k dostupné 
antiretrovirové léčbě je považován za důležitý prvek strategie zaměřené na boj proti této nemoci.  
 
Dnes je antiretrovirová léčba v celé Evropě široce dostupná. V některých nových členských 
státech a sousedních zemích však existují obavy z dopadu, který by cena takové léčby mohla mít 
na zdravotní rozpočty vzhledem k rostoucímu počtu infikovaných osob a stoupající ceně léků 
v EU.  
 
Chtěl bych oddělením Generálního ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitelů uložit, 
aby vyvíjely a dále posilovaly koordinaci práce s průmyslem zaměřeným na výzkum, aby bylo 
možno tento aspekt širší strategie boje proti HIV/AIDS vyřešit k všeobecné spokojenosti. 
Musíme do rámce právních předpisů zahrnout právo pacientů na léky, které potřebují. 
 
 
Bezpečnost potravin  
 
12.  Legislativní program vycházející z Bílé knihy o bezpečnosti potravin je 
téměř dokončen. Souhlasíte s tím, že by vedle zajišťování bezpečnosti potravin 
měla EU prosazovat také kvalitu potravin a zdravou výživu? Jaká opatření byste 
navrhoval pro dosažení těchto cílů? Co byste jako komisař učinil proto, aby byly 
tyto právní předpisy prosazeny? 
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Jaká opatření byste přijal k zajištění vysoké úrovně ochrany a posílení kontrol na 
nových vnějších hranicích EU? Máte k dispozici odpovídající lidské zdroje? 
 
Mým cílem jsou bezpečné potraviny a také zdravá výživa. Náklady na léčbu obezity v některých 
členských státech představují 5 – 10 % celkových nákladů na zdravotní péči: je velmi smutné, 
že tento zabiják na mladé lidí útočí každý rok více – v některých jižních členských státech 
dosahuje výskyt obezity u dětí až 35 %. 
 
Na tento závažný zdravotní problém neexistuje jasná a jednoduchá odpověď. V centru naši 
pozornosti musí být vzdělávání o výživě a tělesná aktivita: pracovníci ve vzdělání, výrobci 
potravin, maloobchodníci, sdělovací prostředky a regulátoři – tito všichni by se měli zapojit. Mým 
prvořadým úkolem bude vzhledem k řešení tohoto problému vypracování celoevropské strategie a 
ustavení koalice. 
 
Je nezbytné, aby byla reforma právních předpisů vypracovaných na základě Bílé knihy 
o bezpečnosti potravin správně realizována.  
 
V tomto ohledu bude zvlášť důležité rychle zavést prováděcí opatření pro nový systém úředních 
kontrol potravin a krmiv a vypracovat nový postup kontroly činnosti členských států. Kontroly 
potravin, krmiv a živých zvířat budou i nadále hlavním úkolem členských států. Zavedení 
harmonizovaného celounijního přístupu k plánování a vypracování kontrolních mechanizmů 
pomůže prověřit dodržování právních předpisů v oblasti potravin a krmiv a pravidel týkajících se 
zdraví a pohody zvířat ve všech fázích výroby, zpracování a odbytu.  

Chci také používat nové nástroje obsažené v nových systémech úředních kontrol potravin a krmiv 
ke zvýšení účinnosti a efektivity kontrol řízených ze strany Potravinového a veterinárního úřadu, 
který bude provádět všeobecný dozor nad národními kontrolními programy, aby ověřil jejich 
provádění. To se bude vztahovat na členské státy, třetí země a postupy používané na našich 
hraničních inspekčních stanovištích. 

Myslím si také, že účinný a harmonizovaný přístup k úředním kontrolám bude v zásadě záviset 
na odpovídajícím proškolení příslušných pracovníků, tj. státních úředníků v jednotlivých zemích. 
Naším úkolem je zajistit, aby byla celá hranice EU pod kontrolou různých úřadů členských států, 
které však budou fungovat stejně účinně. Mám za to, že naší prioritou v průběhu mého funkčního 
období bude v této oblasti ustavení evropského školicího potenciálu v oblasti bezpečnosti 
potravin. Tak by bylo na začátku možno za rok poskytnout účinné a úplné školení přibližně 300 
pracovníkům příslušných orgánů členských států a do roku 2008 až 2000 – 3000 pracovníkům, 
přičemž tento systém by byl přístupný i pro účastníky ze třetích zemí, především rozvojových. 
 
Označování potravin 
 
13.  Spotřebitelé by při nákupu potravin měli být schopni činit kvalifikovaná 
rozhodnutí. Právní předpisy Společenství o označování potravin hrají při těchto 
rozhodnutích klíčovou roli, a to především s ohledem na údaje o nutričních 
hodnotách, na prohlášení související se zdravím, na označování kvality potravin 
a na výrobní postupy jako např. používání GMO. Jaká opatření přijmete, 
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aby byli spotřebitelé řádně informováni a abyste zabránil zavádějícím 
marketingovým postupům, zejména vůči dětem? 
 
Současné obecné právní předpisy týkající se označování potravin byly původně vypracovány v 
roce 1978. Musejí být přehodnoceny a aktualizovány, protože dnešní zákazník chce být lépe 
informován. Označování potravin je často příliš složité a nejasné, což je v rozporu s naším cílem, 
a představuje další problém při provádění a kontrole příslušných ustanovení. Již bylo zahájeno 
přehodnocení, které se bude zabývat stávajícími ustanoveními o označování potravin. Bude tak 
vytvořen základ pro podrobnou diskusi se všemi zainteresovanými stranami.  
Za hlavní úkoly v této oblasti považuji vytvoření rámce pro jasné označování potravin, které by 
bylo přesné a pro občany pochopitelné, spolu s jistými zárukami proti zneužívání a uvádění 
zavádějících údajů. Musíme se snažit vytvořit postup, kdy je kladen důraz na potřebu základních 
informací, aniž by byly spotřebitelé zaplavováni nadbytkem méně důležitých a často matoucích 
informací, které ovlivňují jejich kvalifikované rozhodování. 
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OCHRANA SPOTŘEBITELŮ 
 
 
1. Do jaké míry je podle Vašeho názoru plná harmonizace v oblasti ochrany 
spotřebitelů oprávněna potřebou zajistit fungování vnitřního trhu? 
 
Mým strategickým cílem je ustavit regulační rámec pro vytvoření důvěry. To by šlo nad rámec 
obvyklé debaty na téma „plné nebo minimální harmonizace“. Občané musejí mít jistotu, 
že přiměřené předpisy vytvořené na zdravém základě zaručují rozumnou míru bezpečnosti, 
a nesmějí být vystaveni neznalosti, obavám, krizím či nesprávným informacím s ohledem na 
existující předpisy. 
  
Aby mohli spotřebitelé využívat vnitřní trh, musejí si být jisti, že s nimi bude jednáno vhodným 
způsobem a že jejich práva budou stejně dobře chráněna v celé EU. V otázkách, které jsou 
pro spotřebitele v EU velmi důležité, představují stále existující odlišnosti mezi různou úrovní 
ochrany v rámci národních systémů nejistotu, což podrývá jejich důvěru. Pokud budou pravidla 
ochrany spotřebitelů i nadále nejednotná, budou se spotřebitelé trvale bránit nákupům mimo trh 
v jejich zemi, a to dokonce i kdyby to mělo být jinde výhodnější.   
 
Existuje mnoho důkazů o tom, že nejistota ohledně práv spotřebitelů a možnost nápravy, jestliže 
se transakce nevydaří, jsou důležitými faktory, které odrazují spotřebitele od využívání 
potenciálních výhod vnitřního trhu. Padesát let po vytvoření Evropské unie má 45 % spotřebitelů 
EU menší jistotu při nákupu zboží a služeb od dodavatele v jiném členském státě než v jejich 
vlastní zemi. Z 55 % těch, kteří tvrdí, že mají důvěru v nakupování v jiném členském státě, 
si ve skutečnosti pořídilo něco jiného než hotelové a cestovní služby pouze 12,4 % spotřebitelů. 
A vzhledem k tomu, že stávající platné právní předpisy EU v oblasti ochrany spotřebitelů 
stanovují pouze minimální požadavky a že se současná úroveň ochrany stát od státu liší, není 
překvapením, že pouze jedna pětina Evropanů (20,3 %) se domnívá, že úroveň ochrany, které 
požívají ve své vlastní zemi, se na ně vztahuje v jiném členském státě. 
 
Je také důležité zajistit informační tok v rámci jednotlivých členských států a mezi nimi, protože 
občané by měli vědět o všech potenciálních rizicích a možnostech vztahujících se na vnitřní trh. 
K tomu, aby byli spotřebitelé skutečně kompetentní k činění kvalifikovaných závěrů, jsou 
informace podmínkou sine qua non. 
 
Aby bylo možno překonat tyto výhrady a posílit důvěru spotřebitelů ve vnitřní trh, je nutno 
postupovat harmonizovaně a posílit jistotu spotřebitelů, že jejich nákupy na vnitřním trhu jsou 
stejně bezpečné. Kromě toho snížením nejednotnosti právních předpisů plně harmonizovaný 
přístup přispěje k vytvoření rovných podmínek pro podniky. To jim jednak umožní, 
aby prodávaly své zboží za hranicemi, a jednak, aby se usadily ve více než jednom členském 
státě.  
 
Rámec, který bude plně harmonizovat tyto klíčové oblasti, vytvoří podmínky k tomu, aby bylo 
vzájemné uznávání v tomto harmonizovaném sektoru přijatelnou a proveditelnou alternativou.  
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2. Jaké jsou Vaše názory na plnou harmonizaci v protikladu k minimální 
harmonizací? Ve kterých odvětvích se domníváte, že by jeden typ harmonizace 
byl vhodnější než druhý?  
 
Plná harmonizace oblastí, které jsou pro spotřebitele v EU zásadní, je jedním z klíčových prvků 
pro vytvoření skutečně jednotného maloobchodního trhu. Minimální harmonizace byla 
užitečným prvním krokem při řešení nejakutnějších problémů spotřebitelů, nyní je však jasné, 
že se spotřebitelé a ekonomické subjekty snaží na trhu EU vybudovat jednotný model vztahů 
mezi firmami a spotřebiteli. Tento model by se měl zakládat na řadě důsledných a neměnných 
parametrů, které poskytne EU. 
 
Samozřejmě že v případě požadavků na bezpečnost výrobků je minimální harmonizace 
nedostatečným řešením. Vnitřní trh nemůže fungovat účinně, když budou v různých členských 
státech platit různé specifikace týkající se bezpečnosti takových výrobků, jako jsou dětské 
hračky, nebo když jsou povoleny různé maximální hodnoty pro zbytky chemických látek 
v čerstvé zelenině. Navíc není důvod, aby na území EU byla různá úroveň bezpečnosti 
spotřebního zboží.  
 
 
3. Souhlasíte s tím, že přístup k soudům např. pro spotřebitele a nevládní 
organizace zlepší efektivnost právních předpisů EU a učiní je pro občany 
důležitými? Jaké iniciativy plánujete v této oblasti?  
 
Aby občané EU považovali právní předpisy EU v oblasti ochrany spotřebitelů za důležité, 
je nezbytné je účinně a účelně používat v praxi. Většina stížností je důsledkem nesprávného 
používání právních předpisů ze strany firem. Mám v plánu zařadit prosazování současných 
právních předpisů na jedno z čelních míst své politické agendy v průběhu funkčního období nové 
Komise. Nyní, kdy již byla velká část příslušných právních předpisů součástí zveřejněna, 
je nutno se zaměřit především na důsledné dodržování a prosazování práv spotřebitelů ve všech 
členských státech. 
 
Spotřebitelé sami musejí hrát klíčovou úlohu a bude důležité navázat na to, co bylo dosud 
učiněno v oblasti informování a osvěty spotřebitelů. Tato práce bude zahrnovat další rozvoj dvou 
stávajících sítí na podporu spotřebitelů (Evropských středisek pro spotřebitele a Evropské 
mimosoudní sítě), jež pomáhají spotřebitelům, kteří se domáhají nápravy přímo u firmy nebo 
pomocí alternativního systému pro řešení sporů. Bude také zahrnovat další rozvoj iniciativ 
zaměřených na podporu osvěty spotřebitelů.  
 
Nesmíme však ztrácet ze zřetele skutečnost, že to, čeho mohou spotřebitelé a nevládní 
organizace dosáhnout, má jasná omezení. Někteří nepoctiví obchodníci se podrobí pouze 
veřejným orgánům. Provedení nařízení, které má být v brzké době přijato a které řeší otázku 
spolupráce v oblasti ochrany spotřebitelů, podpoří fungování vnitřního trhu. Spolupráce 
s komisařem pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost při řízeních o bagatelních záležitostech 
bude důležitá z hlediska zlepšení přístupu k soudům. 
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4. Souhlasíte s tím, že by se ochrana spotřebitelů měla soustředit spíše 
na přeshraniční rizika pro spotřebitele než na celkovou harmonizaci 
spotřebitelských právních předpisů? 
 
Aby mohl trh fungovat správně jak vzhledem ke spotřebitelům, tak i k firmám, musíme posílit 
důvěru zákazníků a snížit nákladnou nejednotnost předpisů. Toho nelze dosáhnout pouze tím, 
že se budeme zabývat přeshraničními nákupy zákazníků, protože tím by se nevyřešila otázka 
bariér, s nimiž se setkávají firmy, které se chtějí usadit v jiných zemích, ani by tím nedošlo 
k zajištění stálé úrovně ochrany spotřebitelů nutné k posílení důvěry zákazníků. Také by to mělo 
neblahý vliv na konkurenci mezi místními a přeshraničními transakcemi. Kromě toho článek 
95 Smlouvy nerozlišuje mezi místními a přeshraničními transakcemi spotřebitelů.  
 
Vzhledem k tomu, co jsem uvedl, je potřeba řešit především otázku praktické aplikace 
spotřebitelských právních předpisů na případy přeshraničního obchodování, což nemusí být 
případ transakcí v rámci jedné země, v níž mohou být národní systémy rozvinutější. Nařízení 
o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitelů, které má být v dohledné době přijato, je toho dobrým 
příkladem, protože se soustřeďuje na přeshraniční případy, kdy bylo prosazování práva málo 
rozvinuto. 
 
5. Existují oblasti, v nichž podle Vašeho názoru právní předpisy EU 
na ochranu spotřebitelů nejsou dostatečné, a oblasti, ve kterých jsou podle 
Vašeho názoru právní předpisy nadměrné, zbytečné nebo nepřiměřené? 
 
Stávající spotřebitelské acquis je směsicí právních předpisů, které byly vytvářeny po dlouhou 
dobu v reakci na konkrétní problémy spotřebitelů. Později vznikla tendence k vytvoření 
strategičtějšího přístupu. Mám určité důkazy ze strany spotřebitelů i firem, že existují problémy 
s právními předpisy a zejména s jejích používáním na národní úrovni. Probíhá důkladné 
hodnocení transpozice a účinku spotřebitelských právních předpisů, ve kterém budu pokračovat. 
To bude zahrnovat systematický sběr a analýzu informací, na nichž se budou zakládat naše 
závěry. Jsem zastáncem podpory lepší regulace, např. ve smyslu jednodušších rámcových 
předpisů zaměřených na výsledky.   
 
Regulační rámec pro bezpečnost spotřebitelů je v obecných rysech dostatečný. Naší hlavní 
prioritou je jeho účinné prosazování. Pokračují však důležité iniciativy týkající se přehodnocení 
a doplnění právních předpisů. Nejlepším příkladem je systém REACH, což jsou nově navržené 
předpisy pro chemické látky.  
 
Jsem si dobře vědom toho, že v otázce ochrany spotřebitelů dochází nevyhnutelně k vytváření 
napětí mezi závaznými pravidly politiky EU, jako jsou hospodářská soutěž a trh, a přísnými 
kontrolami norem bezpečnosti a jakosti, „správnou“ úrovní odvracení rizika, otázkami 
proporcionality, subsidiarity a nákladů. 
 
Chápu sílu, kterou tato omezení nevyhnutelně mají. Jsem odhodlám udržet směr činnosti EU 
v oblasti ochrany spotřebitelů a zároveň se budu snažit o vyřešení oprávněných obav všech 
zainteresovaných stran. Přitom bych ocenil zejména to, kdyby se mi dostávalo informací 
o názorech Parlamentu na tyto otázky. 
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6. Jakou úlohu hraje ochrana spotřebitelů v lisabonském procesu 
pro posilování konkurenceschopnosti?  
 
Zdravá spotřebitelská politika na úrovni Evropské unie je zásadní pro zajištění správného 
fungování vnitřního trhu, který má posílit konkurenceschopnost ekonomiky EU.  
  
Skutečně konkurenční trh si vyžaduje optimální přidělování zdrojů prostřednictvím oceňování 
práce nejefektivnějších ekonomických subjektů. Aby to fungovalo, musí být strana poptávky 
dobře informována a musí si umět vybrat nejlepší nabídku. 
 
Současné malé příjmy z přeshraničního obchodování znamenají, že vnitřní trh je ještě stále 
značně vzdálen od dosažení svého potenciálu. Spotřebitelé nevyužívají lepších cen a možnosti 
výběru, které jsou možná k dispozici na vnitřním trhu jako celku, a raději se drží svého 
národního trhu, kde si připadají lépe chráněni. To znamená, že plný dopad konkurence není 
vnímán tak silně, jak by měl být na maloobchodním vnitřním trhu. 
 
Na druhou stranu se firmy v důsledku regulační nejistoty zdráhají prodávat své zboží a služby 
zákazníkům v celé EU. V důsledku toho je trh stále do značné míry roztříštěn podle národních 
hranic a rozdíly v cenách mezi jednotlivými zeměmi zůstávají vysoké: maloobchodní ceny 
na různých místech EU se skutečně mohou lišit až o 40 % od evropského průměru, přičemž 
průměrně se ceny liší o 30 %. Stejná situace má za následek různé výrobní náklady v zemích EU, 
protože roztříštěný trh narušuje zdravou hospodářskou soutěž a má negativní účinek jak 
na průmyslovou výrobu, tak i na spotřebitele. 
 
Abych to shrnul: 
Spotřebitelé musejí mít možnost získat požadované výrobky a služby ze zdroje, který je pro ně 
nejvýhodnější, nehledě na to, kde se nachází.   
Firmy musejí mít možnost inzerovat na trhu a prodávat své zboží stejně snadno ve své zemi jako 
v kterékoli jiné v rámci EU.   
 
Spotřebitelská politika EU pomáhá při řešení těchto selhání trhu tím, že si všímá jak nabídkové, 
tak i poptávkové strany problému. V této souvislosti mohou za klíčový příklad sloužit návrhy 
týkající se posílené spolupráce a nepoctivých obchodních praktik. 
 
 
7. Jak by se měly odrazit rozdíly v národním vkusu a zvycích na požadavcích 
na ochranu spotřebitelů? 
 
Otázky vkusu a přijatelnost a politika ochrany spotřebitelů mají velmi málo styčných ploch. 
Politika ochrany spotřebitelů má za cíl chránit ekonomické zájmy občanů a jejich zdraví 
a bezpečnost. Tyto otázky jsou dost univerzální. V průběhu let se u Evropanů vyvinuly společné 
hodnoty, které jsou nyní součástí národní identity jednotlivých členských států. 
 
V rámci národních kultur však existují jasné rozdíly, co se týká vkusu a přijatelnosti i v jiných 
oblastech jako např. v reklamě. Řešení těchto otázek nespadá do oblasti ochrany spotřebitelů, 
protože odrážejí jiné veřejné zájmy. Do návrhu směrnice o nepoctivých obchodních praktikách, 
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který předložila Komise, nejsou tyto otázky vůbec zahrnuty.  Při navrhování iniciativ či přijímání 
opatření v této oblasti jsem odhodlán plně dodržovat zásadu subsidiarity. 
 
8. Předchozí Komise přijala jasnou strategii pro zjednodušení a zlepšení 
regulačního prostředí EU včetně provádění rozsáhlého posuzování dopadu 
a postupů konzultace. Komise je také signatářem interinstitucionální dohody 
(IIA) o lepších postupech regulace s Parlamentem a Radou. Potvrdí tedy 
komisař: 
 
že bude plně podporovat cíl zlepšit regulační prostředí EU, strategii, kterou 
Komise přijala, a dohodu IIA, 
že jeho oddělení budou plně dodržovat dohodu IIA a budou spolupracovat 
s výbory Parlamentu při přípravě předlegislativních slyšení k posouzení návrhů 
Komise, 
že při oceňování výkonů zaměstnanců jeho oddělení bude včasné a efektivní 
fungování lepších postupů regulace důležitým prvkem k dosažení vysokého 
hodnocení? 
 
Ano, plně podporuji cíl dále zlepšit a zjednodušit regulační prostředí EU. Lepší regulace je 
důležitá především v oblasti spotřebitelské politiky, která má v každodenním životě občanů 
přinášet konkrétní prospěch. Je proto nezbytné, aby se do rozhodovacího procesu zapojili 
zástupci občanské společnosti, zejména spotřebitelské organizace, a aby zhodnotili 
pravděpodobný dopad našich hlavních iniciativ. 
 
Aby bylo možno dosáhnout v oblasti spotřebitelské politiky lepší regulace, kdy jsou právní 
předpisy o ochraně spotřebitelů považovány za nutné, dávám přednost rámcovému přístupu, 
který méně nařizuje a více se soustřeďuje na výsledky. Můj předchůdce využíval tento přistup 
v oblasti bezpečnosti výrobků a nepoctivých obchodních praktik. V blízké budoucnosti mám 
v plánu přehodnotit spotřebitelské právní předpisy a zajistit jejich větší konzistentnost, aby mohli 
spotřebitelé profitovat z předpověditelnějšího právního prostředí. 
 
Lepší regulace si také vyžaduje dodržování a prosazování práv spotřebitelů ve všech členských 
státech. To je pro budoucí roky hlavní úkol, kdy se budeme snažit prohloubit spolupráci mezi 
členskými státy a podporovat sítě zaměřené na poskytování pomoci a poradenství spotřebitelům 
s ohledem na jejich práva a povinnosti. 
 
Aniž je dotčeno právo podnětu Komise, já sám, můj kabinet a moje GŘ budeme v prelegislativní 
fázi plně spolupracovat s příslušným parlamentním výborem a také se všemi zainteresovanými 
stranami, abychom Komisi pomohli lépe chápat řešené otázky. Mohu Parlament ujistit, 
že oddělení Komise jsou odhodlána přísně dodržovat všechna příslušná opatření rámcové 
dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Komisí a interinstitucionálních dohod 
o lepším normotvorném procesu. 
 
Mohu Vás rovněž za sebe, GŘ a jeho zaměstnance ujistit, že při provádění opatření a řídících 
zásad budeme účinně používat postupy lepší regulace.  
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9. Co může být podle Vašeho názoru učiněno pro další zlepšení přijímání 
právních předpisů EU a takzvaného „regulačního prostředí“ vnitřního trhu 
a ochrany spotřebitelů? 
 
Dobrý normotvorný proces je výsledkem zdravého porozumění řešených otázek a účinného 
stanovování prioritních cílů. Zcela jistě musíme zlepšit znalostní bázi s ohledem 
na spotřebitelskou politiku. Spotřebitelská politika musí být založena na podstatných 
informacích a údajích, aby bylo možno co nejlépe stanovovat priority, hodnotit a upravovat 
prováděné kroky. Plně podporuji důraz, který je na toto již kladen a hodlám dále stavět na práci, 
která právě probíhá za účelem získání spolehlivých údajů o stížnostech spotřebitelů, o cenách 
zboží a služeb, o ukazatelích spokojenosti zákazníků, o názorech spotřebitelů na služby 
obecného zájmu a o přeshraničním nakupování. Chci zintenzívnit tuto práci a spolupracovat 
s členskými státy a se spotřebitelskými organizacemi při vypracovávání lepších ukazatelů škod 
způsobených spotřebitelům a vědeckého hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti výrobků. Chtěl 
bych také prohloubit naše chápání toho, co spotřebitelé chtějí a jaké jsou jejich názory, přičemž 
budou brány v úvahu specifické potřeby, které mohou vzniknout v nových členských státech. 
Aby bylo možno vytvořit „lepší právní předpisy“ a zajistit, aby se spotřebitelská politika EU 
zaměřovala na správné priority, je nezbytná rozhodující práce na vytvoření „znalostní báze“. 
 
Lepší prosazování právních předpisů EU jak na zárodní úrovni, tak i přes hranice, je také 
základem při zlepšování regulačního prostředí. Účinnost zavádění regulace spolupráce v oblasti 
ochrany spotřebitele bude v tomto ohledu zásadní. Členské státy musejí přijmout nezbytná 
opatření, aby tato regulace fungovala v praxi. Spolu s členskými státy se pevně zasadím 
o správné zavedení regulace a podpořím rozvoj a předávání osvědčených zkušeností.  
 
Z legislativního pohledu by plánovaná revize spotřebitelských právních předpisů EU měla 
poskytnout možnost zlepšit předpisy v této oblasti. A práce na nástrojích, jako je Společný 
referenční systém pro evropské smluvní právo, které stanoví společné definice a modelová 
pravidla založená na analýze stávajících smluvních předpisů, by měla pomoci zajistit, že všechny 
návrhy na změnu nebo zavedení právních předpisů zlepší kvalitu a soudržnost regulačního 
prostředí. 
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