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EUROPA-PARLAMENTETS HØRINGER 

SVAR PÅ SPØRGSMÅL TIL INDSTILLET KOMMISSÆR 

Markos KYPRIANOU 

(Sundhed og forbrugerbeskyttelse) 

Del B – Specifikke spørgsmål 
 

 
SUNDHED OG FØDEVARESIKKERHED 
 
1. Hvad bliver efter Deres mening de største politiske udfordringer med hensyn til 

sundhed og fødevaresikkerhed i de næste fem år i EU? Hvad vil De som kommissær 
gøre for at tackle dem og opnå synlige resultater inden Deres mandats udløb under 
hensyn til ansvarsfordelingen mellem EU og medlemsstaterne? 

 
Sundhed er en menneskeret. For mig er den største udfordring at fremme denne ret overalt 
i Unionen i en verden med reelle trusler og ikke ubegrænsede midler. 
 
Flere sunde leveår for alle må være en af Unionens strukturelle målsætninger, ikke mindst 
som følge af sundhedsmæssige skævheder såvel i som mellem medlemsstaterne. 
 
Sundhed er ikke nogen omkostning, men en langtidsfordel for en konkurrencedygtig 
økonomi. Europa må stile efter at træffe sundhedsmæssige foranstaltninger, der er til 
bedste for den enkelte og dermed for velfærden i EU. Det er min plan at sikre, at dette 
spørgsmål gives sin retmæssige plads i Lissabon-processen. Endelig må sundheden sikres 
i forbindelse med gennemførelsen af alle fællesskabspolitikker.  
 
Hvis målsætningen er sunde leveår, så er det at spise og drikke de forkerte ting (eller i de 
forkerte mængder) og rygning store udfordringer. Jeg agter at have min opmærksomhed 
særlig henvendt på beskyttelsen af Europas unge mod svøberne tobak, alkoholmisbrug og 
fedme. 
 
Andre udfordringer omfatter den stigende forekomst af kroniske sygdomme, den aldrende 
befolkning og borgernes stigende forventninger til sundhedsoplysninger og sundhedspleje. 
Smitsomme sygdomme udgør også en alvorlig trussel, og f.eks. giver den stigende 
forekomst af hiv/aids i EU og dets nabolande mod øst grund til alvorlig bekymring. Vi må 
også være på vagt over for nye trusler og sygdomme. Svært akut luftvejssyndrom (sars) i 
2003 og følgevirkningerne for mennesker af aviær influenza i 2004 viser, at der ikke er 
plads til efterladenhed. Skal der reageres på naturlige eller menneskeskabte 
sundhedsrisici, må der samarbejdes mere på europæisk plan, og EU må spille en stor rolle 
i opbygningen af kapacitet. Jeg tænker her f.eks. på medicinresistente hospitalsinfektioner 



PE 348.084 2/22 DV\539152DA.doc 

DA 

og medicinresistente tuberkulosestammer. 
 
Aktioner på europæisk plan må fokusere på områder, hvor vi kan skabe merværdi. 
Medlemsstaterne er naturligvis ansvarlige for struktureringen og leveringen af 
sundhedstjenester og lægebehandling. Det er imidlertid min opfattelse, at Fællesskabet 
kan bidrage med betydelig merværdi ved at bistå dem med aktioner, der bedst kan 
gennemføres på fællesskabsplan, ved at sørge for udbredelse af bedste praksis eller 
samling under ét af ressourcerne til vurdering af sundhedsteknologier, ved at slå 
referencecentre sammen eller ved at fremme netværksdannelser mellem Europas 
sundhedseksperter, navnlig gennem åbningen af Det Europæiske Center for Forebyggelse 
af og Kontrol med Sygdomme i Stockholm i maj 2005. Dette vil også ske gennem EU's 
program for folkesundhed. Vore aktioner vil bidrage til at fremme samvirke og 
partnerskaber mellem medlemsstaterne og mellem regeringer og civilsamfund.  
 
For så vidt angår fødevaresikkerhed er den nye europæiske fødevaresikkerhedsordning 
baseret på tre grundlæggende søjler: 
 
Første søjle: Hele rækken af fødevaresikkerhedsretsakter - hvis færdiggørelse rykker 
nærmere og nærmere. 
Anden søjle:  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet - som allerede er kommet 
i drift og snart flytter til Parma. 
Tredje søjle: Den nye indfaldsvinkel til officiel fødevare- og foderkontrol. 
 
Vægten forskydes nu fra strategisk planlægning i retning af reel gennemførelse af 
fødevaresikkerhedspolitikken. Det vil blive nødvendigt at træffe konkrete foranstaltninger 
for at sikre kontrollen med og gennemførelsen af allerede eksisterende 
fødevaresikkerhedsretsakter på EU-plan og også at koordinere medlemsstaternes indsats.  
 
Vi må opbygge borgernes tillid til sikkerheden ved den europæiske fødevareforsyning. 
Dog er den største udfordring ikke blot sikre fødevarer, men sunde fødevarer. De centrale 
foranstaltninger er: 
 
• Færdiggørelse af hvidbogen om en handlingsplan for fødevaresikkerhed. 
 
• Effektiv gennemførelse af EU's lovgivning om fødevaresikkerhed, dyresundhed, 

dyrevelfærd og plantesundhed i alle medlemsstater. 
 
• Et højt niveau for kontrol med EU's fødevaresikkerhedsretsakter og med sikkerheden 

ved fødevarer importeret fra tredjelande gennem uddannelse af officielle EU-
inspektører og tredjelandsinspektører. 

 
• Forbedret udveksling af information for at fremme et højt fødevaresikkerhedsniveau 

på verdensplan gennem udvidelsen af det hurtige varslingssystem for fødevarer og 
foder til også at omfatte tredjelande. 

 
• Løbende opdatering af visse bestemmelser i lyset af den videnskabelige og tekniske 

udvikling, f.eks. udviklingen med hensyn til TSE (overførbar spongiform 
encephalopati), forurenende stoffer, mikrobiologiske kriterier og diætetiske fødevarer. 
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• Revision af rammebestemmelserne for godkendelse af pesticider. 
 
 
2. Det hedder i EF-traktaten: "Der skal sikres et højt sundhedsbeskyttelsesniveau ved 

fastlæggelsen og gennemførelsen af alle Fællesskabets politikker og aktiviteter". 
Hvorledes ville De sikre, at dette princip omsættes korrekt i praksis inden for 
folkesundhed og fødevaresikkerhed og i forbindelse med lovgivningen vedrørende det 
indre marked? 

 
Hvordan vil De sikre, at mental sundhed af Kommissionen tillægges den grad af 
opmærksomhed, som områdets stigende andel af den globale sygdomsbyrde kræver? 
Hvilke fremskridt forventer De at gøre med hensyn til sundhedskonsekvensvurderinger 
("health impact assessments")? 
 
Sundhed er i sig selv en af traktatens oprindelige målsætninger. 
 
Jeg er stolt over at være ansvarlig for spørgsmål, der er centrale for sikringen af 
helhedstænkning i forbindelse med EU's politikker. Jeg tager opgaven med at inspirere 
hele kommissærkollegiet til at integrere såvel forbruger- som sundhedsmålsætninger i 
fastlæggelsen og gennemførelsen af alle politikker meget alvorligt. Jeg agter at bruge det 
igangværende arbejde med konsekvensvurderingsteknikken til dette formål og at lade 
konsekvensvurdering finde streng anvendelse på lovgivningsforslag på mit eget 
ansvarsområde.  
 
Forbedringer af folkesundheden kan kun ske ved at træffe foranstaltninger på en lang 
række politikområder, eftersom sundhed påvirkes af økonomi og af sociale og 
miljømæssige faktorer. EU's aktion på sundhedsområdet er baseret på tre centrale 
principper: integration, bæredygtighed og fokus på europæisk merværdi. Dette har ført til 
en integreret indfaldsvinkel til sundhedsrelateret arbejde på fællesskabsplan og fået 
sundhedsrelaterede politikområder til at arbejde sammen om at nå sundhedsmålsætninger. 
 
Sikringen af et højt fødevaresikkerhedsniveau er den centrale målsætning for den 
generelle europæiske fødevarelovgivning (forordning (EF) nr. 178/2002). 
 
Folkeretten gør det muligt for Fællesskabet at fastlægge det beskyttelsesniveau, det 
ønsker at opretholde, når blot dets risikoanalyse er baseret på de foreliggende 
videnskabelige resultater, og dets risikovurderinger foretages på uafhængig, objektiv og 
transparent vis. Jeg er fast besluttet på at gøre mit til, at vi med hjælp fra Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) kan holde fast ved en robust og pålidelig 
videnskabelig ramme for Fællesskabets politikker og aktioner inden for 
fødevaresikkerhed. 
 
På områder, hvor der stadig hersker videnskabelig usikkerhed, kan vi gå frem efter 
forsigtighedsprincippet, når blot de foranstaltninger, der træffes, er konsekvente, står i 
forhold til omstændighederne, ikke er forbundet med større restriktioner for handelen end 
nødvendigt og revideres løbende.  
 
Foranstaltninger til beskyttelse af folkesundheden må være forenelige med andre EU-
målsætninger, f.eks. den frie bevægelighed for varer og det indre markeds gnidningsløse 
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funktion. Ét vigtigt middel til at sikre, at der opnås en sådan balance, er at gennemføre 
åbne og transparente offentlige høringer under forberedelsen, evalueringen og revisionen 
af lovgivning. Jeg agter at bygge videre på eksisterende praksis og udvikle betids og 
effektiv høring af interessenter, inden politikkerne udformes, og der træffes beslutninger. 
I sidste instans bør Fællesskabets politikker imidlertid prioritere sundhed højest. 
 
Mental sundhed tegner sig ganske rigtigt for en stigende andel af den globale 
sygdomsbyrde. Jeg er fast besluttet på at videreføre EU's folkesundhedsprograms 
langvarige engagement på dette område. 
 
En fjerdedel af alle europæere lider af mentale forstyrrelser på et eller andet tidspunkt i 
deres liv. Der er brug for mere politisk støtte til at fjerne stigma, fremme viden om mental 
sundhed blandt børn og unge og udbrede bedste praksis med hensyn til forebyggelse af 
selvmord og depressioner. Jeg vil gøre det til en prioritet at samarbejde med 
medlemsstaterne og WHO i perioden forud for den store konference om dette spørgsmål i 
Helsinki i januar 2005. Derefter bør medlemsstaterne og Kommissionen nå til enighed om 
og gennemføre en klar handlingsplan.  
 
Med hensyn til sundhedskonsekvensvurderinger har såvel EU's tidligere programmer for 
folkesundhed som dets nuværende program på dette område samfinansieret adskillige 
projekter inden for dette felt. Projekterne har søgt at udvikle i fællesskab fastlagte 
metodologier til vurdering af bestemte foranstaltningers konsekvenser for sundheden og 
har med dette formål for øje trukket på erfaringer indhøstet i bestemte medlemsstater, 
hvor sådanne vurderinger er almindelig praksis.  
 
Lad mig også understrege, at konsekvensvurderinger nu udgør en integrerende del af 
fastlæggelsen af politikker i Kommissionen, og at det nu er et krav, at der i forbindelse 
med nye vigtige aktioner foretages en konsekvensvurdering forud for disses vedtagelse. 
Dette gør det muligt at underkaste alle politiske forslag på andre områder en vurdering for 
at undersøge deres potentielle indvirkninger på folkesundheden. I denne forbindelse agter 
jeg at gå ind for en tidligere anvendelse af sundhedskonsekvensvurderinger, således at 
hensynet til folkesundhedsmæssige interesser ikke blot er noget, der hæftes på ved 
processens slutning, men noget, der inkorporeres behørigt i planlægningen og 
udformningen af fællesskabsforanstaltninger, ligesom det sker ved udformningen eller 
revisionen af vigtige EU-politikker. 

 
 
Budget og gennemførelse  
 
3. Mener De, at EU's aktiviteter på folkesundheds- og fødevaresikkerhedsområdet får 

tildelt tilstrækkelige finansielle midler og tilstrækkeligt personale? Gennemføres og 
evalueres de efter Deres opfattelse i tilstrækkelig grad? 

 
Kan De sikre, at Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med 
Sygdomme og Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering får tildelt 
tilstrækkelige bevillinger? 
 

Hvad agter De at gøre for at øge Levnedsmiddel- og Veterinærkontorets kapacitet og 
effektivitet? 



DV\539152DA.doc 5/22 PE 348.084 

 DA 

 
Efter min opfattelse har Kommissionen gjort rigtigt i at foreslå en stadig og væsentlig 
forhøjelse af ressourcerne til folkesundhed og fødevaresikkerhed som led i den 
igangværende debat om de nye finansielle overslag. Kommissionens forslag vil dække 
den forventede stigning i de ressourcer, som Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet 
(EFSA) og Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme 
(ECDC) vil få brug for. Med hensyn til vurdering af løbende aktiviteter går jeg fuldt ind 
herfor som en moderne managementteknik. Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret (FVO) 
bør ligesom alle direktorater i Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse 
deltage i den fremtidige vækst i generaldirektoratets aktiviteter. 
 
Det nuværende samlede budget er på 354 mio. EUR for den seksårsperiode, hvori 
programmet for folkesundhed løber. For de 50 mio. EUR, der var til rådighed i 2003, 
modtog Kommissionen forslag til over 400 projekter, i forbindelse med hvilke der 
anmodedes om 500 mio. EUR i fællesskabsstøtte, og hvoraf mange var af høj kvalitet og 
relevans. Disse tal viser klart, at der med udbytte kunne finansieres langt flere 
folkesundhedsprojekter, end tilfældet er. Kommissionen er i færd med at etablere et 
forvaltningsorgan i Luxembourg for at sikre forsvarlig forvaltning af 
folkesundhedsprogrammet, således som Europa-Parlamentet og Rådet har anmodet om.  
 
Det nuværende samlede budget for fødevaresikkerhedsområdet er på 270 mio. EUR for 
2005. Det nuværende program for fødevaresikkerhed er stadig meget ambitiøst og 
forbundet med store udfordringer. Det omfatter særdeles vigtige spørgsmål såsom 
færdiggørelse af hvidbogen om fødevaresikkerhed, effektiv gennemførelse, et højt 
kontrolniveau, forbedret udveksling af oplysninger osv. 
 
EU's strukturfonde kunne spille en større rolle i udviklingen af sundhedsinfrastruktur- og 
sundhedssektorarbejdsstyrken i de nye medlemsstater, navnlig for så vidt angår 
forbedringen af disses kapacitet til at reagere på sundhedsrisici. Strukturfondene har 
støttet vigtigt arbejde på sundhedsområdet, som dog ikke desto mindre kunne prioriteres 
mere eksplicit i fondenes gennemførelses- og finansieringskriterier. Afgørelser kunne 
også gøres betinget af en vurdering af fondenes konsekvenser for sundheden. 
 
Det nye Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme vil i høj grad 
være med til at øge EU's kapacitet og vil stille et stærkt ekspertnetværk til rådighed. Det 
vil også stille tekniske og videnskabelige ressourcer til rådighed og hjælpe os med at 
forbedre målretningen af disse ressourcer. 
 
Direktøren for ECDC vil påbegynde sit arbejde hen imod slutningen af første kvartal af 
2005. Centret vil iværksætte sine aktiviteter gradvist i løbet af perioden 2005-2007. 
Udviklingen af aktiviteterne vil afhænge af mange faktorer, herunder af, hvor mange 
eksperter der vil stå til rådighed til at arbejde på centret. 
 
Det budget for centret, som Kommissionen foreslog i 2003, dækker udgifterne frem til 
2007. Til den tid skulle centret have 70 ansatte, og det samlede årlige budget skulle ligge 
tæt på 29 mio. EUR. Disse ressourcer er tilstrækkelige i centrets første fase. 
 
Imidlertid vil centrets placering i Sverige få betydning for udgifterne, eftersom 
driftsomkostningerne er højere her end i de standardskøn, der lå til grund for forslaget. 
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Dette vil muligvis navnlig få indflydelse på antallet af ansatte. Den faktiske indvirkning 
på udgifterne er i øjeblikket genstand for en vurdering, og Kommissionen vil gennem de 
normale budgetprocedurer søge at få foretaget en passende korrigering af de fremtidige 
budgetter for centret. 
 
Set på længere sigt vil EU's nye finansielle overslag skulle tage hensyn til revisionen af 
centrets opgaver i 2007-2008. Ændres centrets opgaver, må budgettet ændres tilsvarende.  
 
Jeg er ikke ansvarlig for Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering, som 
henhører under ansvarsområdet for kommissæren for erhvervspolitik og industri. Jeg kan 
derfor ikke give Dem noget detaljeret svar på, hvorledes agenturet udfører sine opgaver 
inden for de eksisterende budgetmæssige rammer. Imidlertid forelå der en aftale mellem 
kommissær Byrne, min forgænger, og dennes kollega, kommissær Liikanen, om at 
samarbejde om disse spørgsmål, og jeg agter at fortsætte i denne ånd sammen med min 
nye kollega. 
 
FVO, som udgør en del af Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse, 
fremfører sine argumenter for yderligere ressourcer i forbindelse med den regelmæssige 
revision af personalebehovene, senest i forbindelse med de ekstra ressourcer, der var brug 
for til udvidelsen. Jeg vil naturligvis sammen med mit generaldirektorat arbejde på at 
sikre, at finitte ressourcer fordeles behørigt, herunder til FVO. For så vidt angår FVO's 
effektivitet skulle den største forbedring i de kommende fem år komme fra det skridt, der 
allerede er taget i retning af en bedre struktureret revisionsbaseret indfaldsvinkel til 
kontrol med fødekæden. 
 
Med sine nuværende ressourcer foretager FVO omkring 250 inspektioner om året. 
Inspektionerne prioriteres omhyggeligt og opregnes i det årlige inspektionsprogram. Hver 
enkelt inspektion kræver omfattende forhåndsplanlægning, en tjenesterejse til det 
pågældende sted af én eller to ugers varighed og en længere fase med affattelse af en 
rapport og opfølgning. Med ikrafttrædelsen af den nye forordning om officiel kontrol med 
foder og fødevarer og dens krav om, at medlemsstaterne på den ene side skal fastlægge 
individuelle integrerede kontrolplaner og på den anden et tilstrækkelig uafhængigt 
revisionssystem, vil kontrollen med fødevaresikkerhed blive mere effektiv. Dette vil give 
større garanti for, at EU's lovgivning gennemføres i medlemsstaterne. FVO på sin side vil 
kunne koncentrere sin indsats og ressourcer på områder med mindre god kontrol.  
 
 
 

4. På miljøområdet er der blevet indført en praksis med afholdelse af 
"gennemførelsesmøder", hvor medlemmers spørgsmål vedrørende gennemførelsen af 
særlige bestemmelser besvares af en repræsentant fra Kommissionen. Ville det efter 
Deres mening være nyttigt at udvide denne praksis til at omfatte sundheds- og 
fødevaresikkerhedsområdet? 

 
Ifølge mine oplysninger behandles medlemmernes eventuelle bekymringer eller interesser 
med hensyn til gennemførelse på tilfredsstillende vis på anden måde. Dog er jeg åben for 
forslag. Det er tænkeligt, at større gennemførelsesprocesser såsom gennemførelsen af kontrol 
med fødevarer og foder eller gennemførelsen af hygiejnebestemmelser faktisk ville kunne 
have nytte af åbne EP-høringer for at få input fra alle interessenter. 
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Borgerne gør sig mange bekymringer om sundhed og fødevaresikkerhed. De forventer, at de 
politiske beslutningstagere gennemfører princippet om transparens på dette område, som har 
direkte relevans for deres hverdag. Mere generelt er der brug for partnerskab og samarbejde 
med alle interessenter.  
 
Transparens er også en del af god forvaltningspraksis. I denne henseende, for blot at tage ét 
eksempel, spiller sundhedsforummet en vigtig rolle. Det tjener som en informations- og 
høringsmekanisme til sikring af, at formålene med Fællesskabets sundhedsstrategi gøres klare 
for borgerne, og reagerer på deres bekymringer. Det giver patientsammenslutninger, 
sammenslutninger af ansatte i sundhedssektoren og andre interessenter mulighed for at 
bidrage til udformningen og gennemførelsen af sundhedspolitikken og fastlæggelsen af 
prioriterede aktioner. Etableringen af en EU-portal for folkesundhed vil tilsigte øget 
tilgængelighed, synlighed og transparens af sundhedsrelaterede oplysninger på EU-plan for 
borgere, fagfolk og nationale og regionale myndigheder. Links til passende nationale 
informationskilder vil blive understreget. 
 
 
Forbindelser med specialagenturer 
 
5. I de seneste år er tendensen til at oprette specialagenturer, herunder på 

fødevaresikkerheds- og sundhedsområdet, taget til. Hvorledes vurderer De denne 
udvikling, og hvad bør arten af forholdet mellem Kommissionen og sådanne agenturer 
være? 

 
Det er min opfattelse, at politikken med at oprette specialagenturer må evalueres og vurderes 
løbende. 
 
Agenturer er bestemt ikke noget universalmiddel, selv om jeg ved, at f.eks. Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet allerede har et godt ry. Jeg vil underkaste de agenturer, der hører 
ind under mit ansvarsområde, en omhyggelig vurdering. Jeg ville ønske at være sikker på, at 
hvert enkelt agenturs bidrag berettiger udgifterne til deres oprettelse, at deres oprettelse er den 
bedste mulighed for at tackle et specifikt behov for en politik, og også at der ikke forekommer 
overlapning eller dobbeltarbejde mellem agenturets indsats og hvad Kommissionen eller 
medlemsstaterne stadig vil skulle gøre. 
 
Hvert enkelt fællesskabsagentur er unikt og opfylder en individuel funktion som defineret på 
tidspunktet for dets oprettelse. Jeg vil have privilegerede forbindelser med tre EU-agenturer: 
Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), Det Europæiske Center for 
Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) og EF-Sortsmyndigheden. Herudover 
vil det være yderst vigtigt at sikre samarbejde med Det Europæiske Agentur for 
Lægemiddelvurdering, Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og 
Narkotikamisbrug (EONN) og Det Europæiske Miljøagentur (EEA), for så vidt som deres 
aktiviteter vedrører mit ansvarsområde. 
 
For så vidt angår fødevaresikkerhed oprettedes Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet 
(EFSA) i 2002 som et uafhængigt organ med ansvar for risikoforvaltning i forbindelse med 
fødekæden, mens Kommissionen og medlemsstaterne deler ansvaret for 
risikokommunikation. EFSA har ingen forskrifts- eller risikoforvaltningsmæssig rolle, 
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eftersom det fortsat er de europæiske institutioner, dvs. - alt efter omstændighederne - 
Kommissionen, Parlamentet eller Rådet, der har ansvaret for disse aspekter. Imidlertid har 
EFSA allerede udviklet en utvivlsom evne til at påvirke debatten, eftersom den har et bredt 
mandat og dækker alle risikoforvaltningsspørgsmål med direkte eller indirekte indvirkning på 
fødekædens sikkerhed samt dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed, ernæring og 
genetisk modificerede organismer, undtagen genetisk modificerede organismer i forbindelse 
med lægemidler.  
 
Som følge af den funktionelle adskillelse mellem risikovurdering og risikoforvaltning er der 
behov for et effektivt samarbejde mellem Kommissionen og EFSA , uden at 
risikovurderingsprocedurens uafhængighed derved bringes i fare. Dette kræver, at 
risikovurderings- og risikoforvaltningsprocedurerne og deltagernes rolle defineres klart, 
hvilket igen kræver en interaktiv og vedvarende proces kendetegnet ved dialog og gensidig 
forståelse mellem parterne. Kommissionen har oprettet en særlig enhed for at sikre en effektiv 
kontakt til EFSA. 
 
Med hensyn til sundhed er det vigtigt, at udformningen af politikken på dette område hviler 
på et solidt videnskabeligt grundlag og videnskabelig ekspertise samt på pålidelige 
kvalitetsdata. Uafhængig videnskabelig rådgivning spiller en stadig vigtigere rolle i den 
institutionelle beslutningstagningsproces. 
 
Det er yderst vigtigt, at EU styrker sin overvågnings-, varslings- og reaktionsevne for at sikre 
effektiv koordinering af nationale bestræbelser. Det Europæiske Center for Forebyggelse af 
og Kontrol med Sygdomme, som skulle komme i drift i 2005, vil komme til at spille en stor 
rolle for EU's kapacitet. Centrets opgaver omfatter epidemiologisk overvågning og 
netværksdannelser mellem laboratorier, udarbejdelse af videnskabelige udtalelser, tidlig 
varsling og reaktion, ydelse af faglig bistand og krisehjælp. Centret vil også styrke EU's 
internationale rolle for så vidt angår bekæmpelse af smitsomme sygdomme. I 2007 vil der 
blive bestilt en uafhængig ekstern evaluering af centrets resultater, efterfulgt af en eventuel 
udvidelse af dets ansvarsområde. 
 
I overensstemmelse med principperne om god forvaltningspraksis bør Kommissionen 
inddrages mindre i forvaltningen af udgiftsprogrammer. Formålet med gennemførelsesorganer 
er at aflaste Kommissionen, således at den får færre praktiske administrative opgaver at tage 
sig af. Kommissionen vil oprette en sådan struktur i begyndelsen af 2005 for at hjælpe sine 
tjenestegrene med at gennemføre programmet for folkesundhed. Der blev også anmodet 
herom fra Rådets og Europa-Parlamentets side under forhandlingerne om dette nye program i 
2002 for i væsentligt omfang at styrke den faglige og finansielle ekspertise, der kræves til dets 
forvaltning. Gennemførelsesorganet vil gøre det muligt for Kommissionen at koncentrere sin 
indsats om strategiske opgaver og at holde tempoet med fastlæggelsen af prioriteringer og 
fremsynede aktiviteter. Kommissionen vil fortsat have det fulde ansvar og vil gennemføre den 
nødvendige kontrol med og evalueringer af organet.  
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SUNDHED  
 
6. EU har beføjelser med hensyn til fremme af sundheden. EU kan supplere de nationale 

politikker og tilskynde til samarbejde mellem medlemsstaterne, men de centrale 
elementer i sundhedspolitikker såsom struktureringen og leveringen af 
sundhedstjenester er udelukkende overladt til medlemsstaterne. Mange problemer deles 
imidlertid af alle medlemsstaterne, og flere aspekter i ydelsen af sundhedstjenester 
vedrører EU-politikker. Bør man efter Deres mening, i mangel af yderligere 
lovgivningsbeføjelser, indføre den åbne koordinationsmetode, herunder en komparativ 
analyse af medlemsstaternes nationale sundhedsordninger og udbredelse af bedste 
praksis, på folkesundhedsområdet? 

 
Selv om jeg er enig i, at den åbne koordinationsmetode er det rigtige redskab i øjeblikket, er 
det min personlige ambition inden for de næste fem år at skabe bredere enighed om, at der på 
hele det sundhedspolitiske område kan gøres mere i fællesskab i Unionen.  
 
Traktaten opfordrer Fællesskabet til at fremme og støtte samarbejdet mellem 
medlemsstaterne, som må koordinere deres politikker og programmer på sundhedsområdet. 
Eftersom rækkevidden af lovgivningsmæssige aktiviteter er begrænset, er der stærke 
argumenter for at indføre partnerskabsordninger mellem en lang række forskellige aktører lige 
fra medlemsstaterne til ngo'er og markedsdeltagere. Der er allerede etableret partnerskaber 
inden for EU's sundhedsforum, og programmet for folkesundhed har finansieret mange 
projekter og netværker. 
 
Kommissionen iværksatte en refleksionsproces på højt niveau vedrørende udviklingen inden 
for patientmobilitet og sundhedspleje i EU for at skabe et forum for udviklingen af en fælles 
europæisk vision på dette område under samtidig respekt for det nationale ansvar for 
sundhedsordninger. 
 
I denne forbindelse er vi allerede begyndt at anvende principperne i den åbne 
koordinationsmetode. Denne metode har særlig relevans på sundhedsområdet, eftersom det 
primære ansvar, som spørgsmålet skarpsindigt understreger, påhviler medlemsstaterne. 
Metoden ser ikke EU som et forum for harmonisering af nationale politikker, men for deling 
af nationale visioner, problemer, bedste praksis og ambitioner. En sådan deling drives ikke af 
et akademisk ønske om sammenligninger, men af et fælles ønske om at opnå konkrete 
resultater for så vidt angår forbedringen af den sundhedspleje, der tilbydes EU-borgerne. 
 
Udviklingen af et sådant samarbejde mellem sundhedsordninger vil være en langtidsproces, 
som vil udgøre et centralt element i et generelt sundt Europa. Europæisk samarbejde vil ikke 
blot bidrage til at forbedre borgernes livskvalitet ved at bistå Unionens sundhedsordninger 
med at nå deres mål. Det vil også bidrage til økonomisk vækst og bæredygtig udvikling i 
Unionen ved at udnytte de ressourcer, der investeres i sundhedsordninger, bedre. 
 
 
 
Uafhængighedskrav til medlemmer af videnskabelige udvalg  

7. Den kendsgerning, at professor Ragnar Rylander for nylig er blevet udnævnt til medlem 
af den nye Videnskabelige Komité for Sundheds- og Miljørisici - og det på trods af, at 
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han ifølge den schweiziske strafferetlige appeldomstols kendelse i december 2003 havde 
løjet om hemmelige forbindelser med tobaksindustrien og havde prioriteret personlig 
økonomisk vinding højere end hensynet til folkesundheden og forsvarlig videnskabelig 
oplysning - har sat spørgsmålstegn ved integriteten i hele ordningen for udnævnelser til 
EU's videnskabelige komitéer for sundhed, miljø og forbrugerspørgsmål, især med 
hensyn til uafhængighed og kvaliteten af rådgivningen. Hvilke skridt agter De at tage 
for at genskabe offentlighedens og virksomhedernes tillid til disse komitéers 
uafhængighed og videnskabelige ekspertise? Vil De være rede til at tage professor 
Ragnar Rylanders udnævnelse op til fornyet overvejelse? Hvorledes agter De at sikre, at 
en sådan situation ikke gentager sig? 

 
I ovennævnte sag er det nuværende kommissærkollegium, så vidt jeg er underrettet, i færd 
med at foretage en fornyet undersøgelse af udnævnelsen af den pågældende person. Det ville 
derfor være ukorrekt af mig at fremsætte kommentarer til denne specifikke sag på 
indeværende tidspunkt.  
 
Intet system vil nogensinde være fuldstændig sikret mod feljanvendelse, men det forhold, at 
dette tilfælde er blevet identificeret og taget op, inden komitéen havde lejlighed at træde 
sammen, er opmuntrende. Min egen opfattelse er, at vi må revidere og, om nødvendigt, styrke 
de eksisterende procedurer, således at kandidaterne underkastes en nøjere undersøgelse, og 
der fastlægges klare straffeforanstaltninger, herunder - men ikke kun - ugyldiggørelse af 
ansøgninger og ophævelse af kontrakter i tilfælde, hvor der er afgivet ufuldstændige 
oplysninger. 
 
Fortræffelig videnskabelig rådgivning har kun værdi for Fællesskabet, hvis interessenter kan 
bevare tilliden til komitéernes integritet. Udvælgelsen af kandidater, hvis videnskabelige 
ekspertise gør dem egnede til udnævnelse til medlemmer af de videnskabelige komitéer, er 
udelukkende baseret på oplysninger indgivet af kandidaterne, og disse oplysninger evalueres i 
overensstemmelse med de udvælgelseskriterier, der er offentliggjort i indkaldelsen af 
interessetilkendegivelser. Denne procedure respekterer princippet om ensartet behandling af 
ansøgere. Kommissionen udnævner medlemmer fra den opstillede liste og tager i denne 
forbindelse primært hensyn til behovet for videnskabelig ekspertise og, hvis det kan forenes 
hermed, behovet for en bred geografisk spredning inden for EU. Udvælgelsesproceduren 
følger de videnskabelige principper om peer-gruppe-evaluering, etisk integritet og transparens 
og er baseret på den antagelse, at ansøgningerne er indgivet i god tro. 
 
 
Tobak 
 
 
8. Ifølge en kommende rapport udarbejdet af eksperter på vegne af Kommissionen er 

660.000 dødsfald om året i EU nu forårsaget af tobak, hvilket koster Fællesskabet 100 
mia. EUR eller 1 % af dets BNP. Mener De, at Fællesskabet gør nok for at komme 
tobakssvøben til livs? Hvad vil De at gøre for at reducere disse tab? Agter De nu, efter 
den vellykkede gennemførelse af direktivet om forbud mod reklame og sponsorering 
samt af direktivet om fremstilling og mærkning, i Deres egenskab af kommissær at 
indlede næste skridt i kampen mod tobaksmisbrug, dvs. vedtagelse af 
lovgivningsbestemmelser til regulering af rygning på offentlige steder og/eller 
arbejdspladser (herunder restauranter og barer)? 
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Jeg kender så udmærket disse foruroligende tal. Tragedien er, at det ikke blot er de ældre 
generationer, men også den unge generation, der må betale omkostningerne herved. 
 
Fællesskabet har allerede gjort en stor indsats dets kompetence og de disponible midler taget i 
betragtning. Fællesskabets og medlemsstaternes aktioner gennem de sidste tyve år har givet 
meget betydningsfulde resultater. I de fleste lande er antallet af rygere, især mandlige rygere, 
faldet betydeligt. 
 
Men kan vi gøre mere? Svaret er et klart ja. Noget yder på, at der bag den generelle succes 
med faldende rygerantal skjuler sig nogle foruroligende tendenser, nemlig at antallet af 
kvindelige rygere er stigende i en række lande, og at børn muligvis begynder at ryge i en 
stadig yngre alder. Desuden har man konstateret, at tobakskontrol - efter børnevaccination - er 
den anden mest omkostningseffektive måde at bruge bevillingerne til sundhedspleje på. I 
betragtning af de stigende udgifter til sundhedspleje over hele Europa er det efter min 
opfattelse af helt afgørende betydning, at tobakssvøben gives fornyet opmærksomhed. 
 
F.eks. er der på fællesskabsplan behov for at iværksætte en international aktion til fordel for 
tobakskontrol gennem ratificering af rammekonventionen om tobakskontrol. Det er mit håb, 
at alle lande snart vil ratificere denne konvention. Den rapport, som eksperter har udarbejdet 
om tobakskontrol, understreger betydningen af fællesskabsplanet som et forum for udveksling 
af ideer og mobilisering med henblik på national aktioner, navnlig for så vidt angår 
tobaksrelateret forskning og harmoniserede metoder til indsamling af data om antallet af 
rygere. Set fra et lovgivningsmæssigt perspektiv henleder rapporten opmærksomheden på en 
række måder, hvorpå bestemmelserne for selve cigaretterne kunne forbedres. Vi må nu tage 
omhyggelig stilling til disse råd. 
 
Ét meget vigtigt og effektivt middel er indførelsen af rygeforbud på arbejdspladser og, mere 
generelt, på alle offentlige steder. Jeg er ret opmuntret over den aktivitet, der foregår på 
nationalt plan i denne henseende, idet Irland, Malta og Sverige her er foregået med et godt 
eksempel. Sådanne foranstaltninger er efter min opfattelse det næste vigtige skridt fremad, 
som Europa må tage. Mit personlige mål ville være at sikre, at det irske, maltesiske og 
svenske eksempel ved udløbet af mit mandat er blevet fulgt i hele EU takket være samarbejde 
på EU-plan såvel som på nationalt plan.  
 
Jeg er udmærket klar over, at EU ikke har fuld kompetence til at lovgive om alle aspekter af 
tobakskontrol, men jeg tror på, at vi kan komme videre, hvis vi når frem til større politisk 
konsensus.  
 
Endelig agter jeg at lægge særlig vægt på og prioritere forebyggelse af rygning blandt unge. 
Dette er muligvis det største håb, men også en stor udfordring. 

Kemikalier 

9. Den nye kemikaliepolitik, kaldet REACH, betragtes i vide kredse som "Kommissionens 
største udfordring i forbindelse med opfyldelsen af målsætningen om en bæredygtig 
udvikling". Denne politik vil kunne få stor indvirkning på folkesundheden. Den 
tidligere miljøkommissær, Margot Wallström, betragtede REACH som et 
"banebrydende forslag", som vil "skabe en win-win-situation for industrien, 
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arbejdstagerne og borgerne, samt for vort økosystem". Det er imidlertid ikke meget, 
man har hørt fra den tidligere sundhedskommissær, David Byrne, om REACH. Deler 
De Margot Wallströms synspunkt om REACH? I hvilken udstrækning føler De Dem 
forpligtet til at fremme REACH? Er De indstillet på i højere grad at inddrage 
Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse i lyset af den betydning, som 
REACH må formodes at kunne få med hensyn til at fremme beskyttelsen af 
folkesundheden? 

 
Efter min opfattelse er REACH et rimeligt, afbalanceret og gennemførligt forslag, der ikke 
blot vil sikre et højt niveau for beskyttelsen af forbrugernes sundhed og miljøet, men også vil 
fremme den europæiske kemikalieindustris konkurrencedygtighed. Jeg deler kort sagt fuldt ud 
kommissær Wallströms syn på dette spørgsmål. 
 
Jeg har fået oplyst, at Kommissionens sundhedstjenestegrene har spillet en stor rolle i 
udviklingen af REACH, navnlig for så vidt angår spørgsmål såsom diligenspligt, kemikalier i 
varer, risikovurdering af kemikalier (rapporter om sikkerheden ved kemikalier), ordningen 
med godkendelse af stærkt problematiske kemikalier og forbrugernes adgang til oplysninger. 
Jeg ved også, at Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse i samarbejde med 
Det Fælles Forskningscenter har gennemført en række aktioner med det formål at forbedre 
forståelsen af forbrugernes udsættelse for kemikalier frigivet fra varer og at støtte de relevante 
bestemmelser i REACH. 
 
Det er helt afgjort min agt at videreføre dette arbejde og i nødvendigt omfang øge vor 
indragelse i REACH.  
 
 
Miljø og sundhed 
 
10. I juni offentliggjorde Verdenssundhedsorganisationen en omfattende analyse, hvoraf 

det fremgår, at børns sundhed i den europæiske region i væsentlig grad skades af 
miljøet. De europæiske sundheds- og miljøministre vedtog en handlingsplan til 
begrænsning af disse risici. Kommissionen forelagde en handlingsplan på 
Verdenssundhedsorganisationens møde, der udelukkende fokuserer på forskning i 
stedet for klare lovgivningsmæssige foranstaltninger. Denne mangel skyldes 
tilsyneladende først og fremmest manglende politisk vilje i Kommissionen og 
utilstrækkelig koordinering mellem de forskellige generaldirektorater. Vil De prioritere 
revisionen af den eksisterende fællesskabsret og dens gennemførelse for at sikre, at de 
fastsatte normer bliver tilstrækkelige til at beskytte børns og andre sårbare gruppers 
sundhed? Hvordan vil De angribe de særlige problemer, der gør sig gældende i 
industrielle og post-industrielle områder med et højt generelt forureningsniveau, der 
har alvorlig indvirkning på den lokale befolknings sundhedstilstand? 

 
Jeg går ind for aktioner, der er baseret på beviser og på den fulde anvendelse af 
forsigtighedsprincippet. Hvor forståelsen af spørgsmål på grænsefladen mellem sundhed og 
miljø berettiger til øjeblikkelig aktion, f.eks. skadedyrsbekæmpelse eller passiv 
tobaksrygning, er der allerede foranstaltninger på vej. På andre felter er data det presserende 
behov, ikke som et mål i sig selv, men som et middel til aktion. Kun ved hjælp af gode data 
kan forslag overvinde modstand og blive optaget i lovbogen. 
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Miljøfaktorer er helt afgjort en af de største determinanter for folkesundheden. Det bekymrer 
mig meget, at det af det indsamlede bevismateriale fremgår, at de indvirker negativt på børns 
sundhed.  
 
Kommissionens handlingsplan for miljø og sundhed lægger stærk vægt på at samle 
overvågnings- og forskningsvirksomhed under ét for at forbedre vor forståelse af, hvorledes 
miljøfaktorer indvirker på sundhedstilstanden. Bedre viden er et nødvendigt skridt, som vil 
sætte Kommissionen i stand til at tilvejebringe den nødvendige indsigt til at udforme og 
revidere politikker. 
 
Handlingsplanen er fuldt ud i tråd med den meddelelse om en europæisk miljø- og 
sundhedsstrategi, der forelagdes i 2003. Hovedformålet med meddelelsen er at styrke EU's 
kapacitet til at udforme politikker ved at slå bro over kløften mellem miljø og sundhed til 
fordel for en mere koordineret indfaldsvinkel. Meddelelsen udstikker en strategi, der skal 
gennemføres i etaper og betegnes som SCALE-initiativet (videnskabelig forskning (science), 
børn (children), bevidsthed (awareness), retlige midler (legal instruments) og evaluering 
(evaluation)). Strategien fokuserer på sårbare grupper, og vi ved, at navnlig børn er mere 
udsatte end voksne. 
 
Handlingsplanen, som forelagdes på Budapest-konferencen, er ikke udelukkende baseret på 
forskningsresultater, men omfatter initiativer, hvormed formålet er at nå frem til en bedre 
forståelse af forbindelsen mellem miljø og sundhed og at undersøge årsags-virknings-
forholdet mellem udsættelse for miljøfaktorer og epidemiologiske følgevirkninger. 
Vurderingen af gældende lovgivning og dennes effektivitet med hensyn til begrænsningen af 
sundhedsrisici vil være en prioritet. 
 
Begge dokumenter, dvs. meddelelsen om en europæisk miljø- og sundhedsstrategi fra 2003 og 
den efterfølgende handlingsplan, er resultatet af et nært samarbejde og snæver koordinering 
mellem alle de tjenestegrene i Kommissionen, der beskæftiger sig med dette område 
(folkesundhed, miljø og forskning). Desuden har spørgsmålet haft en høj placering på 
Kommissionens dagsorden og altid været set som en prioritering. Jeg er derfor overbevist om, 
at der fra Kommissionens side også i gennemførelsesfasen vil være tale om såvel politisk vilje 
som hensigtsmæssig koordinering, således at dette vigtige spørgsmål kan blive tacklet på rette 
måde.  
 
Som nævnt ovenfor tager handlingsplanen allerede sigte på at undersøge stadig udestående 
sundheds- og miljøspørgsmål i sårbare grupper. Hovedformålet med denne undersøgelse er at 
finde frem til, hvilke sundhedsrisici der helt nøjagtigt kan kædes sammen med miljøet. Dette 
vil gøre det muligt for os at foretage en meget effektiv prioritering i forbindelse med 
revisionen af de nuværende politikker og deres gennemførelse for at sikre, at manglerne 
afhjælpes, og at børn og andre sårbare grupper beskyttes ordentligt. 
 
De rejser det særlige spørgsmål om industrielle og post-industrielle områder. Jeg tror, at 
handlingsplanen udgør et solidt grundlag for en yderligere indsats på dette felt. De centrale 
udfordringer er at forstå de forskellige forurenende stoffers eksponeringsvej, at forstå 
interaktionerne mellem dem og at deducere mulige sundhedsvirkninger på lokale 
befolkninger.  
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Billig livsvigtig medicin 
 
11. Hvilke foranstaltninger agter De at iværksætte for at forhindre, at Østeuropa tappes for 

billig livsvigtig medicin til behandling af sygdomme som f.eks. hiv/aids, og at denne 
medicin i stedet bliver solgt i det øvrige Europa? 

 
Kommissionen er i samarbejde med en række af sine tjenestegrene i færd med at fastlægge en 
strategi til bekæmpelse af hiv/aids i Den Europæiske Union og dennes nabolande. Det 
konkrete resultat af dette arbejde er et arbejdsdokument fra Kommissionen om en koordineret 
og integreret indfaldsvinkel til bekæmpelse af hiv/aids i Den Europæiske Union og dennes 
nabolande, som udarbejdedes til ministerkonferencen i Vilnius den 16.-17. september. 
Adgang til antiretroviral behandling til overkommelige priser betragtes som et vigtigt element 
i strategien til bekæmpelse af denne sygdom. 
 
I dag er der bred adgang til antiretroviral behandling over hele Europa. Imidlertid er en række 
nye medlemsstater og disses nabolande bekymrede over den indvirkning, som udgifterne til 
behandling vil få på sundhedsbudgetter som følge af det stigende antal infektioner og de 
stigende priser på lægemidler i EU. 
 
Det er min hensigt at pålægge tjenestegrenene i Generaldirektoratet for Sundhed og 
Forbrugerbeskyttelse fortsat og i højere grad at koordinere deres indsats med den 
forskningsbaserede industri, således at dette aspekt af den bredere hiv/aids-strategi kan blive 
tacklet til alles tilfredsstillelse. Vi må tage hensyn til den ret, som patienterne inden for 
fællesskabsbestemmelsernes rammer har til at have adgang til den medicin, som de har brug 
for.  
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FØDEVARESIKKERHED 
 
 
12. Det lovgivningsprogram, som er baseret på hvidbogen om fødevaresikkerhed, er næsten 

færdigt. Er De enig i, at EU ud over at stå som garant for fødevaresikkerheden bør 
fremme fødevarekvaliteten og sund ernæring? Hvilke foranstaltninger vil De foreslå for 
at få opfyldt disse mål? Hvad ville De som kommissær gøre for at sikre håndhævelse? 

 
Hvilke foranstaltninger ville De træffe for at sikre et højt beskyttelsesniveau med 
henblik på at styrke kontrollen ved EU's nye eksterne grænser? Råder De over 
tilstrækkeligt personale? 
 
Min målsætning er sikre fødevarer, men også sund kost. Fedme tegner sig for mellem 5 
og 10 % af de samlede udgifter til sundhedspleje i visse medlemsstater, og igen forholder 
det sig tragisk nok sådan, at dette dræberfænomen rammer de unge hårdere og hårdere for 
hvert år, der går, med en så høj forekomst af overvægt blandt børn som 35 % i visse 
sydeuropæiske medlemsstater. 
 
Der findes ikke ét enkelt kort svar på denne alvorlige sundhedsrisiko. 
Ernæringsundervisning og fysisk aktivitet må indgå i vor tænkning helt generelt, og 
undervisere og opdragere, fødevareforarbejdningsvirksomheder, detailhandlere, medier 
og lovgivere har alle en rolle at spille. Udviklingen af en EU-omspændende strategi og 
koalition til tackling af denne udfordring vil være en vigtig personlig prioritering for mig.  
 
Det er ganske rigtigt vigtigt, at de lovgivningsmæssige reformer, som hvidbogen om 
fødevaresikkerhed vil give anledning til, gennemføres ordentligt.  
 
Det vil i denne henseende være særlig vigtigt, at der hurtigt vedtages 
gennemførelsesforanstaltninger til den nye ordning med kontrol af fødevarer og foder, og 
at der fastlægges en ny indfaldsvinkel til kontrollen med medlemsstaternes aktiviteter. 
Kontrollen med fødevarer, foder og levende dyr vil fortsat primært være en opgave for 
medlemsstaterne. Indførelsen af en harmoniseret EU-indfaldsvinkel til udformningen og 
udviklingen af kontrolsystemer vil styrke kontrollen med efterlevelse af love om 
fødevarer og foder og af regler om dyresundhed og dyrevelfæd i alle produktions-, 
forarbejdnings- og distributionsled. 
 
Jeg agter også at bruge de nye redskaber, som den nye ordning med officiel kontrol af 
fødevarer og foder har tilvejebragt, til at øge effektiviteten og virkningsfuldheden af den 
kontrol, der foretages af Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret, som vil gennemføre 
generelle kontrolundersøgelser af de nationale kontrolplaner for at verificere, om de 
gennemføres korrekt. Dette vil omfatte medlemsstater, tredjelande og procedurer ved 
vore grænsekontrolsteder. 
 
Endelig mener jeg, at en effektiv og harmoniseret indfaldsvinkel til officiel kontrol i 
sidste ende afhænger af en hensigtsmæssig uddannelse af det involverede personale, som 
består af nationale embedsmænd. Det er vor opgave at sikre, at alle EU's ydre grænser 
forvaltes med samme effektivitet af hele rækken af nationale tjenester. Som en vigtig 
prioritering i vort arbejde på dette felt regner jeg med i løbet af min mandatperiode at 



PE 348.084 16/22 DV\539152DA.doc 

DA 

etablere en europæisk struktur for uddannelse i fødevaresikkerhed. Dette ville muliggøre 
en effektiv og fuldt ud dækkende uddannelse af i første omgang omkring 300 ansatte om 
året i medlemsstaternes kompetente myndigheder og af op til 2000-3000 i 2008. 
Uddannelsen ville også være åben for deltagere fra tredjelande, navnlig udviklingslande.  
 

 
 
Fødevaremærkning 
 
13. Forbrugerne skal have mulighed for at foretage et informeret valg, når de køber 

fødevarer. Fællesskabsretten vedrørende mærkning af fødevarer spiller en vigtig rolle i 
denne forbindelse, især hvad angår oplysning om varernes næringsindhold, 
sundhedsanprisninger samt oplysninger om kvalitet og fremstillingsmetoder, herunder 
anvendelsen af genetisk modificerede organismer. Hvilke foranstaltninger vil De 
iværksætte for at informere forbrugerne på behørig vis og for at undgå vildledende 
markedsføring, især over for børn? 

 
Den nugældende generelle lovgivning om mærkning af fødevarer udformedes oprindeligt i 
1978. Den må revideres og opdateres, da den moderne forbruger ønsker bedre information. 
Fødevaremærkning har det med at være kompleks og uklar, hvilket strider mod den ønskede 
målsætning og gør det endnu vanskeligere at gennemføre og kontrollere de gældende 
bestemmelser. Der er allerede iværksat en evalueringsprocedure til undersøgelse af de 
eksisterende bestemmelser om mærkning af fødevarer. Resultaterne heraf vil danne grundlag 
for indgående drøftelser med alle interesserede parter. 
 
Som jeg ser det, er den centrale udfordring her at udstikke en ramme for en mærkning, der gør 
brug af et klart og præcist sprog, som borgerne kan forstå, og i denne forbindelse fastlægge 
strenge forholdsregler mod misbrug og misvisende udsagn. Vi må arbejde på at finde frem til 
en indfaldsvinkel, der lægger vægt på behovet for centrale oplysninger, således at forbrugerne 
ikke overvældes af en overflod af mindre vigtige og ofte forvirrende oplysninger, som 
påvirker deres informerede valg.  
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FORBRUGERBESKYTTELSE 

1. I hvilken udstrækning mener De, at fuld harmonisering inden for 
forbrugerbeskyttelse kan retfærdiggøres af behovet for at sikre, at det indre marked 
fungerer?  

Mit strategiske mål vil være at opstille en lovramme, der vækker tillid. Dette går videre end 
den traditionelle debat om fuld harmonisering kontra minimumsharmonisering. Borgerne bør 
kunne have tillid til, at regler, der er baseret på sund fornuft og på princippet om 
forholdsmæssighed, garanterer rimelig sikkerhed, og bør ikke styres af uvidenhed, frygt, 
kriser eller vildledende oplysninger hvad angår de gældende regler. 

For at forbrugerne kan drage fordel af det indre marked, må de føle sig overbeviste om, at de 
vil blive behandlet retfærdigt, og at deres rettigheder vil blive lige godt beskyttet i hele EU. 
Med hensyn til spørgsmål, der har central betydning for EU's forbrugere, skaber konstante 
variationer mellem de forskellige nationale beskyttelsesniveauer usikkerhed blandt 
forbrugerne og underminerer deres tillid. Hvis den nuværende fragmentering af 
forbrugerbeskyttelsesreglerne fortsætter, vil borgerne også fremover være utilbøjelige til at 
købe uden for deres nationale markeder, selv når de sandsynligvis vil kunne gøre et bedre køb 
andetsteds. 

Der foreligger rigelige beviser for, at usikkerhed med hensyn til forbrugerrettigheder og 
muligheden for at opnå erstatning, hvis noget skulle gå galt med en transaktion, i høj grad er 
med til at afholde forbrugerne fra at udnytte de potentielle fordele ved det indre marked. 
Halvtreds år efter oprettelsen af Den Europæiske Union er 45 % af EU-forbrugerne mindre 
tillidsfulde, når de køber varer eller tjenesteydelser fra en leverandør i en anden medlemsstat 
end deres egen. Af de 55 % af forbrugerne, der hævder at have tillid til indkøb i en anden 
medlemsstat, har kun 12,4 % faktisk købt andet end hotel- og rejsetjenesteydelser. Og det er 
ikke overraskende, at kun lige netop en femtedel af de europæiske borgere (20,3 %) mener, at 
det beskyttelsesniveau, de nyder i deres eget land, også gælder for dem i andre medlemsstater, 
eftersom størstedelen af de gældende forbrugerbeskyttelsesregler kun fastsætter 
minimumsstandarder, og eftersom det reelle beskyttelsesniveau varierer betydeligt fra én 
medlemsstat til en anden. 

Informationsstrømme både i og mellem medlemsstaterne spiller også en central rolle, 
eftersom borgerne bør have kendskab til potentielle risici og muligheder i det indre marked. 
Information er en ufravigelig betingelse for reelt at sætte borgerne i stand til at træffe 
informerede valg. 

For at overvinde forbrugernes forbehold og øge deres tillid til det indre marked er der brug for 
en harmoniseret indfaldsvinkel, således at forbrugerne kan være sikre på, at de nyder samme 
beskyttelse, uanset hvor de gør deres indkøb i det indre marked. Desuden bidrager en fuldt 
harmoniseret indfaldsvinkel gennem begrænsningen af den retlige fragmentering til at skabe 
samme vilkår for virksomhederne. Det gør det lettere for dem både at sælge på tværs af 
grænserne og at etablere sig i mere end én medlemsstat.  
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En ramme, der fuldt ud samordner disse centrale områder, vil skabe betingelserne for at gøre 
gensidig anerkendelse til en acceptabel og gennemførlig løsning i en harmoniseret sektor. 

  

2. Hvad er Deres holdning til fuld harmonisering kontra minimumsharmonisering? På 
hvilke områder finder De den ene form mere hensigtsmæssig end den anden? 

Fuld harmonisering af spørgsmål, der har central betydning for EU's forbrugere, er én nøgle 
til at skabe et rigtigt fælles detailmarked. Minimumsharmonisering var et nyttigt første skridt 
hvad angik tacklingen af de mest presserende forbrugerproblemer, men det er nu klart, at 
forbrugerne og erhvervslivet søger at nå frem til én enkelt fælles model for forbindelserne 
mellem virksomheder og forbrugere på EU-markedet. Denne model bør baseres på et 
sammenhængende og solidt sæt af parametre, som skal opstilles af EU. 

Minimumsharmonisering er helt klart ikke nogen løsning for så vidt angår krav til 
produktsikkerhed. Det indre marked kan ikke fungere efter hensigten, hvis medlemsstaterne 
anvender forskellige sikkerhedsspecifikationer for produkter såsom legetøj eller forskellige 
maksimalgrænsevædier for det tilladte indhold af restkoncentrationer af kemiske stoffer i 
friske grønsager. Desuden ville forskellige niveauer for forbrugerproduktsikkerhed i EU ikke 
kunne retfærdiggøres. 

 

3. Er De enig i, at domstolsadgang for f.eks. forbrugere og ngo'er forbedrer EU-
lovgivningens effektivitet og gør den mere relevant for borgerne? Hvilke initiativer 
agter De at tage på dette område? 

En effektiv og virkningsfuld gennemførelse af EU's lovgivning på 
forbrugerbeskyttelsesområdet er en vigtig forudsætning for at gøre den relevant for EU-
borgerne. De fleste forbrugerklager skyldes virksomhedernes ukorrekte gennemførelse af 
lovgivningen. Det er min faste hensigt at placere håndhævelse af eksisterende lovgivning højt 
på min politiske agenda i Kommissionens kommende mandatperiode. Nu hvor størstedelen af 
den relevante lovgivning allerede er med i EU's lovbog, bør der lægges særlig vægt på 
konsekvent overholdelse og håndhævelse af forbrugernes rettigheder i alle medlemsstaterne. 

Forbrugerne spiller selv en central rolle, og det vil være vigtigt at bygge videre på det arbejde, 
der hidtil er gjort med hensyn til oplysning og uddannelse af forbrugerne. Dette vil bl.a. 
omfatte en videreudvikling af de to eksisterende netværk for forbrugerstøtte (Det Europæiske 
Netværk af Forbrugercentre og Det Europæiske Udenretslige Net), som hver for sig bistår 
med rådgivning af forbrugere, der søger erstatning, enten direkte fra en virksomhed eller 
gennem en alternativ konfliktløsningsordning. Det vil også omfatte videreudvikling af 
initiativer til fremme af forbrugeruddannelse. 

Imidlertid bør vi ikke tabe det forhold af sigte, at der er klare begrænsninger for, hvad 
forbrugere og ngo'er kan opnå. Visse handlende, som bevæger sig på kanten af loven, reagerer 
kun på retningslinjer fra de offentlige myndigheder. Gennemførelsen af forordningen om 
forbrugerbeskyttelsessamarbejde, som snart vil blive vedtaget, vil støtte det indre markeds 
funktion. Et samarbejde med kommissæren med ansvar for frihed, sikkerhed og retfærdighed 
om procedurerne for krav af mindre værdi vil være vigtigt for forbedringen af 
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domstolsadgang.  

 

4. Er De enig i, at forbrugerbeskyttelse snarere bør fokusere på grænseoverskridende 
risici for forbrugerne end på en samlet harmonisering af forbrugerlovgivningen? 

For at få markedet til at fungere rigtigt for forbrugerne såvel som for virksomhederne må vi 
øge forbrugernes tillid og begrænse den bekostelige lovgivningsmæssige fragmentering. Dette 
kan ikke opnås ved blot at se på forbrugernes grænseoverskridende transaktioner, eftersom 
dette hverken ville tackle hindringerne for virksomheder, der ønsker at etablere sig i andre 
lande, eller tilvejebringe det konstante forbrugerbeskyttelsesniveau, der er nødvendigt for at 
øge forbrugernes tillid. Det ville også fordreje konkurrencen mellem nationale og 
grænseoverskridende transaktioner. Desuden skelner traktatens artikel 95 ikke mellem 
nationale og grænseoverskridende transaktioner.  

Når dette er sagt, må det siges, at der er sådanne særlige udfordringer forbundet med den 
praktiske gennemførelse af forbrugerlovgivning på tværs af grænserne, som muligvis ikke 
ville opstå i forbindelse med nationale transaktioner, eftersom nationale systemer måske er 
mere udviklede. Den forordning om forbrugerbeskyttelsessamarbejde, der snart vil blive 
vedtaget, er et godt eksempel herpå, da den fokuserer på grænseoverskridende tilfælde, hvor 
håndhævelse ikke har været tilstrækkelig udviklet.  

 

5. Er der områder, hvor De mener, at EU's forbrugerbeskyttelsesbestemmelser er 
utilstrækkelige, eller områder, hvor De finder dem for vidtgående, unødvendige eller 
ude af proportion? 

Den nuværende forbrugerlovgivning er en broget samling bestemmelser, der i tidens løb er 
vedtaget som reaktioner på specifikke forbrugerproblemer. I den senere tid har der været en 
tendens til at udvikle en mere strategisk indfaldsvinkel. Visse tegn fra forbrugere og 
virksomheder tyder på, at der er problemer med lovene og navnlig med deres gennemførelse 
på nationalt plan. Man er nu i gang med en grundig vurdering af gennemførelsen og 
virkningen af den nugældende forbrugerlovgivning, som jeg agter at videreføre. Dette vil 
indebære en systematisk indsamling og analyse af materiale, hvorpå vi kan basere vore 
konklusioner. Jeg går f.eks. ind for at fremme bedre regulering i den forstand, at der fastsættes 
enklere, resultatorienteret rammelovgivning. 

Generelt er den forskriftsmæssige ramme for forbrugersikkerhed tilstrækkelig. Vor 
hovedprioritering er effektiv håndhævelse. Der er imidlertid allerede vigtige initiativer i gang 
med hensyn til revision og færdiggørelse af lovgivning. Et af de mest fremtrændende 
eksempler er REACH, dvs. den foreslåede nye lovgivning på kemikalieområdet. 

Jeg er udmærket klar over, at forbrugerbeskyttelse indebærer uundgåelige spændinger mellem 
absolutte politiske behov i EU såsom konkurrencedygtighed og åbne markeder kontra streng 
kontrol med sikkerhed og kvalitetsstandarder, omfanget af det "rette" niveau for 
risikoafvendelse i EU samt spørgsmål vedrørende forholdsmæssighed, subsidiaritet og 
udgifter. 
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Jeg forstår disse begrænsningers indre kraft. Jeg er fast besluttet på at opretholde niveauet for 
EU-aktion på forbrugerbeskyttelsesområdet, samtidig med at jeg vil bestræbe mig på at 
forlige alle interessenters legitime interesser. Jeg ville i denne forbindelse sætte særlig pris på 
at høre Parlamentets synspunkter om disse spørgsmål.  

 

6. Hvilken rolle spiller forbrugerbeskyttelse i Lissabon-processen, der skal styrke EU's 
konkurrenceevne? 

En solid forbrugerpolitik på EU-plan har afgørende betydning for sikringen af det indre 
markeds hensigtsmæssige funktion med det formål at øge EU-økonomiens 
konkurrencedygtighed. 

Et virkelig konkurrencedygtigt marked kræver en optimal fordeling af ressourcerne gennem 
belønning af de mest effektive markedsdeltagere. For at dette kan ske, må efterspørgselssiden 
være velinformeret og i stand til at finde frem til det bedste tilbud.  

Det nuværende lave omfang af grænseoverskridende indkøbsaktivitet betyder, at det indre 
marked stadig er langt fra at udnytte sit potentiale. Forbrugerne benytter sig ikke af de bedre 
priser og det bedre udvalg, der kunne tænkes at findes i det indre marked som helhed, og 
foretrækker at holde sig til deres nationale marked, hvor de føler sig bedre beskyttet. Det 
betyder, at konkurrencens fulde kraft ikke føles så stærkt, som det burde være tilfældet i det 
indre detailmarked. 

Samtidig holdes virksomhederne tilbage som følge af lovgivningsmæssig usikkerhed 
vedrørende aspekter lige fra markedsføring til forbrugere i hele EU. Konsekvensen er, at 
markedet stort set forbliver fragmenteret og opdelt efter nationale grænser, og at 
prisforskellene landene imellem forbliver høje. Faktisk kan priser i EU ligge op til 40 % over 
eller under det europæiske gennemsnit, mens den gennemsnitlige prisforskel er på omkring 
30 %. Denne situation giver sig også udslag i variable produktionsomkostninger i EU, 
eftersom fragmenterede markeder fordrejer sund konkurrence, hvilket igen har negative følger 
for såvel industriel produktion som forbrugerne. 

For at sige det kort: 

• forbrugerne bør føle sig i stand til at erhverve de produkter og tjenesteydelser, de har brug 
for, fra den for dem mest fordelagtige kilde, uanset dennes placering 

• virksomhederne bør kunne reklamere på markedet og sælge deres produkter hvor som 
helst i EU lige så let som i deres eget land. 

EU's forbrugerpolitik er med til at tackle disse markedsmæssige mangler ved at tage fat på 
såvel problemets udbudsside som dets efterspørgselsside. Centrale eksempler i denne 
sammenhæng er forslagene vedrørende håndhævelsessamarbejde og urimelig handelspraksis.  

 

7. Hvordan bør medlemsstaternes forskelligheder med hensyn til smag og sædvaner 
afspejles i forbrugerbeskyttelseskravene? 
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Der er kun meget ringe overlapning mellem spørgsmål vedrørende smag og sømmelighed og 
forbrugerbeskyttelsespolitik. Forbrugerbeskyttelsespolitikken sigter mod at beskytte 
borgernes økonomiske rettigheder og deres sundhed og sikkerhed, og her er der tale om ret 
universelle spørgsmål. Europæerne har med årene udviklet et fælles sæt værdier, som nu 
indgår i alle medlemsstaternes nationale identiteter. 

 På andre områder som f.eks. reklameområdet er der imidlertid klare forskelle mellem 
nationale kulturer for så vidt angår smag og sømmelighed. Behandlingen af disse spørgsmål 
falder uden for forbrugerbeskyttelse, eftersom de afspejler andre interesser i offentligheden. 

Kommissionens forslag til direktiv om urimelig handelspraksis berørte slet ikke disse 
spørgsmål. Jeg er fast besluttet på fuldt ud at respektere subsidiaritetsprincippet i forbindelse 
med forslag til initiativer eller gennemførelsen af aktioner på dette område. 

8. Den foregående Kommission vedtog en klar strategi til forenkling og forbedring af 
EU's regelværk, blandt andet ved hjælp af udvidede konsekvensvurderinger og 
høringer. Desuden har Kommissionen undertegnet en interinstitutionel aftale med 
Parlamentet og Rådet om bedre lovgivning. Kan De som indstillet kommissær således 
bekræfte følgende: 

•  at De fuldt ud støtter målsætningen om forbedring af EU's lovgivningsmæssige 
rammer, den af Kommissionen vedtagne strategi og den interinstitutionelle aftale 

•  at Deres tjenestegrene fuldt ud vil overholde den interinstitutionelle aftale og 
samarbejde med Parlamentets udvalg om tilrettelæggelse af 
lovgivningsforberedende høringer med henblik på grundig behandling af 
Kommissionens forslag  

•  at et vigtigt kriterium for opnåelse af høje bedømmelsespoint i Deres tjenestegrene 
vil være rettidig og effektiv anvendelse af bedre lovgivningsprocedurer? 

 

Ja, jeg støtter fuldt ud målsætningen om en yderligere forbedring og forenkling af EU's 
regelværk. Særlig inden for forbrugerpolitik er det vigtigt med en bedre lovgivning, som 
bringer forbrugerne konkrete fordele i deres hverdag. Derfor er det vigtigt at inddrage 
civilsamfundets interessenter, navnlig forbrugerorganisationer, i den politiske 
beslutningstagningsproces og at vurdere de sandsynlige virkninger af vore vigtigste initiativer. 

For at nå frem til bedre lovgivning inden for forbrugerpolitik på områder, hvor 
forbrugerbeskyttelseslovgivning anses for nødvendig, går jeg ind for en rammebaseret 
indfaldsvinkel eller med andre ord en mindre præskriptiv og mere resultatorienteret tilgang. 
Min forgænger benyttede denne tilgang for så vidt angik produktsikkerhed og urimelig 
handelspraksis. Det er min plan i nær fremtid at revidere forbrugerlovene med det formål at 
gøre dem mere konsekvente, således at forbrugerne kan drage fordel af mere forudsigelige 
lovrammer.  

Bedre lovgivning kræver også respekt for og håndhævelse af forbrugernes rettigheder i alle 
medlemsstaterne. Dette vil være en stor udfordring i årene fremover, hvor vi vil sigte mod at 
øge samarbejdet mellem medlemsstaterne og støtte netværk, der hjælper og rådgiver 
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forbrugerne med hensyn til deres rettigheder og forpligtelser. 

Uden at det berører Kommissionens initiativret vil jeg selv, mit kabinet og mit 
generaldirektorat i den lovgivningsforberedende fase samarbejde fuldt ud med Parlamentets 
relevante udvalg samt med alle interessenter for at forbedre Kommissionens forståelse af de 
spørgsmål, der står på spil. Jeg kan forsikre Parlamentet om, at Kommissionens tjenestegrene 
fuldt ud agter at overholde de relevante bestemmelser i rammeaftalen om forbindelserne 
mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen og i den interinstitutionelle aftale om bedre 
lovgivning.  

Jeg kan også garantere, at den effektive anvendelse af bedre lovgivningsprocedurer vil være et 
ledende princip for mig selv og mit generaldirektorat og hele dets personale i alle vore 
aktioner.  

 

9. Hvad mener De, der kan gøres for yderligere at forbedre lovgivningen i EU og de 
såkaldte "lovgivningsmæssige rammer" for det indre marked og 
forbrugerbeskyttelse? 

God lovgivning bygger på en solid forståelse af de spørgsmål, der står på spil, og på effektiv 
prioritering. Vi bør helt klart forbedre vor videnbase for så vidt angår forbrugerpolitik. 
Forbrugerpolitik må bakkes op af relevante oplysninger og data for at gøre det muligt at 
prioritere, evaluere og tilpasse aktioner på de mest hensigtsmæssige måder. Jeg støtter fuldt 
ud den vægt, der allerede lægges herpå, og agter at videreføre det allerede iværksatte arbejde 
med at indhente solide oplysninger om forbrugerklager, priser på varer og tjenesteydelser, 
forbrugertilfredshedsindikatorer og forbrugersynspunkter om forsyningspligtydelser og 
indkøb på tværs af grænserne. Det er min hensigt at intensivere dette arbejde og at samarbejde 
med medlemsstaterne og forbrugerorganisationer om at udvikle forbedrede indikatorer til 
brug for vurdering af de skader, der kan påføres forbrugerne, og af videnskabelige risici på 
produktsikkerhedsområdet. Jeg ønsker også at forbedre vor forståelse af forbrugernes behov 
og opfattelser under behørig hensyntagen til de specifikke behov, der måtte være tale om i de 
nye medlemsstater. Dette vigtige "videnbasearbejde" har central betydning for en bedre 
lovgivning og for sikringen af, at EU's forbrugerpolitik fokuserer på de rigtige prioriteringer.  

Bedre håndhævelse af EU-lovgivningen, både på nationalt plan og i grænseoverskridende 
sager, er også et middel til at forbedre de lovgivningsmæssige rammer. Effektiviteten af 
gennemførelsen af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde vil være af central 
betydning i denne henseende. Medlemsstaterne må træffe de fornødne foranstaltninger til 
sikring af, at denne forordning kommer til at fungere i praksis. Det er min agt at arbejde nært 
sammen med medlemsstaterne om den behørige gennemførelse af forordningen og at fremme 
udviklingen og udbredelsen af bedste praksis.  

På lovgivningssiden skulle den planlagte revision af den eksisterende forbrugerlovgivning 
afdække muligheder for forbedring af lovgivningen på dette område. Arbejdet med redskaber 
såsom den fælles referenceramme for europæisk aftaleret, i forbindelse med hvilken der vil 
blive fastlagt fælles definitioner og modelregler på grundlag af en analyse af eksisterende 
aftaleret, skulle være med til at sikre, at forslag om ændring eller indførelse af lovgivning 
forbedrer kvaliteten af og sammenhængen i de lovgivningsmæssige rammer. 
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