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ΟΡΙΣΘΕΝΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ 

κ. Μάρκου ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 

(Υγεία και Προστασία των Καταναλωτών) 

Μέρος B – Ειδικές ερωτήσεις 
 

 
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
1. Ποιες θα είναι, κατά την άποψή σας, οι µεγαλύτερες προκλήσεις που θα 
αντιµετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους τοµείς της δηµόσιας υγείας και της ασφάλειας 
των τροφίµων κατά τα προσεχή πέντε έτη; Ποια µέτρα προτίθεσθε να λάβετε ως 
Επίτροπος, για να αντιµετωπίσετε αυτές τις προκλήσεις και να διασφαλίσετε ορατά 
αποτελέσµατα έως το τέλος της θητείας σας, λαµβάνοντας υπόψη τον διαχωρισµό 
αρµοδιοτήτων µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών; 
 
Η υγεία είναι ανθρώπινο δικαίωµα. Η µεγαλύτερη πρόκληση για µένα είναι η διάδοση του 
δικαιώµατος αυτού σε ολόκληρη την Ένωση, σε ένα κόσµο όπου οι απειλές είναι 
πραγµατικές και τα µέσα που διαθέτουµε δεν είναι απεριόριστα. 

Η αύξηση του χρόνου υγιούς διαβίωσης για όλους τους πολίτες πρέπει να αποτελέσει 
διαρθρωτικό στόχο της Ένωσης, ακόµη περισσότερο και λόγω των ανισοτήτων που 
παρατηρούνται τόσο εντός των κρατών µελών όσο και µεταξύ τους στον τοµέα της υγείας. 

Η υγεία δεν αποτελεί στοιχείο κόστους αλλά µακροπρόθεσµο όφελος για µια ανταγωνιστική 
οικονοµία. Η Ευρώπη πρέπει να έχει ως στόχο την ανάληψη δράσης στον τοµέα της υγείας 
κατά τρόπο επωφελή για τους πολίτες και, ως εκ τούτου, και για την ευηµερία της ΕΕ. 
Σκοπεύω να διασφαλίσω ότι το ζήτηµα αυτό θα ληφθεί δεόντως υπόψη στη διαδικασία της 
Λισσαβόνας. Τέλος, η υγεία πρέπει να εξασφαλίζεται και στη διαδικασία υλοποίησης όλων 
των κοινοτικών πολιτικών. 

Αν στόχος λοιπόν είναι µια µακρά και υγιεινή ζωή, τότε η κατανάλωση κακής ποιότητας (ή 
σε εσφαλµένες ποσότητες) τροφίµων και ποτών, καθώς και το κάπνισµα, αποτελούν τις 
µεγαλύτερες προκλήσεις. Ιδιαίτερη προσοχή προτίθεµαι να δώσω στην προστασία της 
ευρωπαϊκής νεολαίας από τις µάστιγες του καπνού, της κατάχρησης αλκοόλ και της 
παχυσαρκίας. 

Μεταξύ των άλλων προκλήσεων συµπεριλαµβάνεται η αύξηση των κρουσµάτων χρόνιων 
ασθενειών, η γήρανση του πληθυσµού και οι αυξανόµενες προσδοκίες των πολιτών για 
ενηµέρωση επί θεµάτων υγείας και περίθαλψης. Σοβαρή απειλή αποτελούν επίσης και οι 
µεταδοτικές ασθένειες, ενώ σοβαρές ανησυχίες προξενούν και οι αυξητικές τάσεις που 
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παρουσιάζει, π.χ., η διάδοση του ιού HIV/AIDS στην ΕΕ και τις γειτονικές προς ανατολάς 
χώρες. Πρέπει επίσης να επαγρυπνούµε για την αντιµετώπιση νέων και αναδυοµένων 
απειλών και ασθενειών. Το Σοβαρό και Οξύ Αναπνευστικό Σύνδροµο (SARS) το 2003 και οι 
επιπτώσεις της γρίπης των πτηνών το 2004, έδειξαν ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για 
χαλαρότητα. Η αντιµετώπιση των απειλών για την υγεία, τόσο των φυσικών όσο και των 
ανθρώπινης προέλευσης, απαιτεί καλύτερη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και διεύρυνση 
του ρόλου της ΕΕ στη διαδικασία οικοδόµησης ικανοτήτων. Στο σηµείο αυτό, µου έρχονται 
κατά νου, επί παραδείγµατι, οι ανθεκτικές στα φάρµακα νοσοκοµειακές λοιµώξεις και τα 
ανθεκτικά στελέχη φυµατίωσης. 

Η δραστηριοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να επικεντρωθεί στους τοµείς όπου µπορεί 
να υπάρξει προστιθέµενη αξία. Ασφαλώς, τα κράτη µέλη έχουν την ευθύνη της οργάνωσης 
και της παροχής των υπηρεσιών υγείας και ιατρικής περίθαλψης. Ωστόσο, πιστεύω ότι η 
Επιτροπή µπορεί να προσδώσει σηµαντική προστιθέµενη αξία, µε τη συνδροµή της σε 
δράσεις που µπορούν καλύτερα να επιτευχθούν σε κοινοτικό επίπεδο, µε την κοινοποίηση 
των πλέον ενδεδειγµένων πρακτικών, ή τη συνεκµετάλλευση των πόρων στον τοµέα της 
αξιολόγησης της υγειονοµικής τεχνολογίας ή µε κέντρα αναφοράς, µε την ενίσχυση της 
εµπειρογνωµοσύνης της Ευρώπης σε θέµατα υγείας, ειδικότερα µε την ίδρυση του 
Ευρωπαϊκού  Κέντρου Πρόληψης Ασθενειών και Ελέγχου στη Στοκχόλµη τον Μάιο του 
2005.  Αυτό θα επιτευχθεί επίσης και µέσω του Προγράµµατος ∆ηµοσίας Υγείας της ΕΕ. Οι 
δράσεις θα συµβάλουν στην ενίσχυση της συνέργιας και της συνεργασίας µεταξύ των κρατών 
µελών και των κυβερνήσεων καθώς και της κοινωνίας των πολιτών. 
 
Όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίµων, το νέο ευρωπαϊκό σύστηµα για την ασφάλεια των 
τροφίµων βασίζεται σε τρεις ουσιώδεις πυλώνες:  
 
Πρώτον: πλήρες φάσµα νοµοθεσίας σχετικά µε την ασφάλεια των τροφίµων – η ολοκλήρωση 
του οποίου πλησιάζει όλο και περισσότερο. 
∆εύτερον: η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων – που έχει συσταθεί και 
πρόκειται σύντοµα να µεταφερθεί στην Πάρµα.  
Τρίτον: η νέα προσέγγιση όσον αφορά τους επίσηµους ελέγχους των τροφίµων και των 
ζωοτροφών. 

Η έµφαση µεταφέρεται πλέον από τον στρατηγικό σχεδιασµό στην πραγµατική υλοποίηση 
της πολιτικής για την ασφάλεια των τροφίµων. Πρέπει να θεσπιστούν συγκεκριµένα µέτρα 
προκειµένου να διασφαλιστεί ο έλεγχος και η εφαρµογή του κεκτηµένου στον τοµέα της 
ασφάλειας των τροφίµων σε επίπεδο ΕΕ, καθώς επίσης και ο συντονισµός µε τα κράτη µέλη. 

Πρέπει να κατακτήσουµε την εµπιστοσύνη των πολιτών όσον αφορά την ασφάλεια της 
ευρωπαϊκής τροφοδοσίας σε τρόφιµα, αλλά η µείζων πρόκληση δεν είναι απλώς η ασφάλεια 
των τροφίµων αλλά και η διάθεση υγιεινών ειδών διατροφής.  Τα κοµβικής σηµασίας µέτρα 
είναι τα εξής: 

• Ολοκλήρωση της Λευκής Βίβλου για το σχέδιο δράσης για την ασφάλεια των 
τροφίµων. 

• Αποτελεσµατική εφαρµογή της νοµοθεσίας της ΕΕ στον τοµέα της ασφάλειας των 
τροφίµων, της υγείας και ευηµερίας των ζώων και της υγείας των φυτών, σε όλα τα 
κράτη µέλη. 
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• Υψηλό επίπεδο ελέγχου των κανονισµών της ΕΕ στον τοµέα της ασφάλειας των 
τροφίµων καθώς και της ασφάλειας των τροφίµων που εισάγονται από τρίτες χώρες, 
µέσω της επιµόρφωσης των επισήµων επιθεωρητών της ΕΕ και των τρίτων χωρών. 

• Καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών για την ενίσχυση υψηλού επιπέδου ασφάλειας 
των τροφίµων σε παγκόσµιο επίπεδο, µέσω της επέκτασης του Συστήµατος Έγκαιρης 
Προειδοποίησης για τα Τρόφιµα και τις Ζωοτροφές σε τρίτες χώρες. 

• Συνεχής επικαιροποίηση ορισµένων διατάξεων, µε βάση τις επιστηµονικές και 
τεχνολογικές εξελίξεις, π.χ. TSE (µεταδοτικές µορφές σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας), 
ρύποι, µικροβιολογικά κριτήρια, διαιτητικά τρόφιµα. 

• Αναθεώρηση του πλαισίου αδειοδότησης για τα φυτοφάρµακα. 
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2.  Σύµφωνα µε τη Συνθήκη: "κατά τον καθορισµό και την εφαρµογή όλων των 
πολιτικών και δράσεων της Κοινότητας, εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου 
προστασία της υγείας του ανθρώπου". Πώς θα διασφαλίσετε ότι αυτή η αρχή θα 
εφαρµοσθεί ορθά στην πράξη στους τοµείς της δηµόσιας υγείας και της ασφάλειας 
των τροφίµων και στο πλαίσιο της νοµοθεσίας για την εσωτερική αγορά; 

 
Πώς θα διασφαλίσετε ότι η Επιτροπή θα αντιµετωπίσει την διανοητική υγεία µε 
προσοχή ανάλογη προς τον αυξανόµενο ρόλο που διαδραµατίζει στο γενικό 
πρόβληµα των ασθενειών; Ποια πρόοδο αναµένετε να επιτύχετε στην εφαρµογή 
των αξιολογήσεων των επιπτώσεων στην υγεία; 

 
Η υγεία αποτελεί, αυτοδικαίως, πρωτογενή στόχο της Συνθήκης. 
 
Είναι µεγάλη µου τιµή που έχω την ευθύνη για θέµατα που έχουν κοµβική σηµασία για τη 
διασφάλιση µιας συνολικής αντίληψης όσον αφορά την πολιτική της ΕΕ. Αντιµετωπίζω µε 
µεγάλη σοβαρότητα τον ρόλο που µου έχει ανατεθεί να εµπνέω στο Κολλέγιο των Επιτρόπων 
να συµπεριλαµβάνει, κατά τη χάραξη και εφαρµογή όλων των πολιτικών, τους στόχους της 
προστασίας, αφενός των καταναλωτών και, αφετέρου, της υγείας. Πρόθεσή µου είναι, στο 
εγχείρηµα αυτό, να αξιοποιήσω όλο το έργο που έχει ξεκινήσει στον τοµέα της τεχνικής για 
αξιολόγηση των επιπτώσεων, καθώς επίσης και να εφαρµόσω την αξιολόγηση των 
επιπτώσεων µε µεγάλη αυστηρότητα στις νοµοθετικές προτάσεις που θα αναληφθούν στον 
τοµέα ευθύνης µου. 
 
Η βελτίωση της υγείας του πληθυσµού µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε την ανάληψη δράσης σε 
ένα ευρύ φάσµα τοµέων πολιτικής, καθόσον η υγεία επηρεάζεται από οικονοµικούς, 
κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Η δράση της ΕΕ στον τοµέα της υγείας 
βασίζεται σε τρεις κοµβικές αρχές: ενοποίηση, αειφορία, και επικέντρωση στη δηµιουργία 
ευρωπαϊκής προστιθέµενης αξίας. Έτσι καταλήξαµε σε µια ενοποιηµένη προσέγγιση όσον 
αφορά το έργο που αναλαµβάνεται στον τοµέα της υγείας σε κοινοτικό επίπεδο, 
προχωρώντας στη συνεργασία των τοµέων της πολιτικής που άπτονταν της υγείας για την 
επίτευξη στόχων που αφορούν το συγκεκριµένο τοµέα. 
 
Η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας των τροφίµων αποτελεί κεντρικό στόχο της γενικής 
ευρωπαϊκής νοµοθεσίας περί τροφίµων (Κανονισµός (EΚ) αριθ. 178/2002). 
 
Η διεθνής νοµοθεσία παρέχει στην Κοινότητα τη δυνατότητα να καθορίζει το κατάλληλο 
επίπεδο προστασίας που επιθυµεί να διατηρήσει, στον βαθµό που η ανάλυση των κινδύνων που 
διενεργούµε βασίζεται στα διαθέσιµα επιστηµονικά στοιχεία, και η εκτίµηση του κινδύνου 
διενεργείται κατά τρόπο ανεξάρτητο, αντικειµενικό και διαφανή. Είµαι πεπεισµένος ότι, µε τη 
βοήθεια της Ευρωπαϊκής Αρχή Ασφάλειας των Τροφίµων (EΑΑΤ), θα διατηρήσουµε ένα 
συµπαγές και αξιόπιστο επιστηµονικό πλαίσιο για τη χάραξη πολιτικής και ανάληψη δράσης σε 
κοινοτικό επίπεδο στον τοµέα της ασφάλεια των τροφίµων. 
 
Όπου υπάρχουν επιστηµονικές αβεβαιότητες, µπορούµε να προσφεύγουµε στην αρχή της 
προφύλαξης, στον βαθµό που τα υιοθετούµενα µέτρα είναι συνεκτικά, αναλογικά και όχι πλέον 
του δέοντος περιοριστικά για το εµπόριο. Η προσφυγή σε τακτική αναθεώρηση των µέτρων 
αυτών, είναι επίσης αναγκαία. 
 
Τα µέτρα που στοχεύουν στην προστασία της ανθρώπινης υγείας πρέπει να συµβιβάζονται µε 
τους λοιπούς στόχους της ΕΕ, επί παραδείγµατι, µε την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών και 
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την εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Ένα σηµαντικό µέσο που διασφαλίζει την 
ισορροπία αυτή είναι η διενέργεια ανοικτών και διαφανών δηµόσιων διαβουλεύσεων κατά την 
κατάρτιση, την αξιολόγηση και αναθεώρηση της νοµοθεσίας. Πρόθεσή µου είναι να 
αξιοποιήσω την υπάρχουσα πρακτική για την προώθηση έγκαιρης και αποτελεσµατικής 
διαβούλευσης των εµπλεκοµένων φορέων πριν από τη διαδικασία χάραξης της πολιτικής και τη 
λήψη των αποφάσεων. Ωστόσο, εν τελική αναλύσει, η προεξάρχουσα προτεραιότητα των 
κοινοτικών πολιτικών πρέπει να είναι ή υγεία. 
 
Ασφαλώς, το µερίδιο βάρους της ψυχικής υγείας στην επιβάρυνση των ασθενειών αυξάνει 
συνεχώς.  Είµαι αποφασισµένος στον τοµέα αυτό να συνεχίσω προς την κατεύθυνση της από 
µακρόν συνεχιζόµενης δέσµευσης στο Πρόγραµµα ∆ηµόσιας Υγείας της ΕΕ. 
 
Το 25% των Ευρωπαίων θα αντιµετωπίσει κατά τη διάρκεια της ζωής του προβλήµατα 
πνευµατικής διαταραχής. Χρειάζεται να παρασχεθεί µεγαλύτερη πολιτική στήριξη για να 
ξεπεράσουµε τον στιγµατισµό, να προαγάγουµε µεταξύ των παιδιών και των εφήβων την 
ευαισθητοποίηση σε θέµατα ψυχικής υγείας, και να διαδώσουµε τις πλέον ενδεδειγµένες 
πρακτικές για την αποτροπή των αυτοκτονιών και της κατάθλιψης. Προτεραιότητά µου θα 
είναι η συνεργασία µε τα κράτη µέλη και τον ΠΟΥ, ενόψει της προετοιµασίας του µεγάλου 
συνεδρίου που θα πραγµατοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2005 στο Ελσίνκι. Εν συνεχεία, τα 
κράτη µέλη και η Επιτροπή πρέπει να συµφωνήσουν και να υιοθετήσουν ένα σαφές σχέδιο 
δράσης. 
 
Ερχόµενος τώρα στο ζήτηµα της εκτίµησης των επιπτώσεων στην Υγεία, τα προηγούµενα 
Προγράµµατα ∆ηµόσιας Υγείας της ΕΕ αλλά και το τρέχον, προέβλεπαν συγχρηµατοδότηση 
αρκετών έργων στον τοµέα αυτό. Στόχος των προγραµµάτων αυτών ήταν να αναπτύξουν 
αποδεκτές µεθοδολογίες για την αξιολόγηση των επιπτώσεων συγκεκριµένων µέτρων στην 
υγεία, βασιζόµενα στην εµπειρία που είχαν ορισµένα κράτη µέλη όπου αυτού του είδους οι 
αξιολογήσεις αποτελούν συνήθη πρακτική. 
 
Επιτρέψατέ µου επίσης να επισηµάνω ότι η αξιολόγηση των επιπτώσεων αποτελεί πλέον 
αναπόσπαστο τµήµα της χάραξης πολιτικής στην Επιτροπή, και ότι πριν από την έγκριση 
οιασδήποτε σηµαντικής νέας δράσης προηγείται αξιολόγηση επιπτώσεων. Με τον τρόπο αυτό 
καθίσταται δυνατή η αξιολόγηση των ενδεχοµένων επιπτώσεων που έχουν όλες οι προτάσεις 
πολιτικής άλλων τοµέων, στην υγεία του πληθυσµού. Στο πλαίσιο αυτό, θα ευνοήσω την όσο 
το δυνατόν ταχύτερη υιοθέτηση της διαδικασίας αξιολόγησης των επιπτώσεων, ούτως ώστε 
οι ανησυχίες του κοινού για θέµατα υγείας να µην προστίθενται απλώς στο τέλος της 
διαδικασίας αλλά να ενσωµατώνονται δεόντως στον σχεδιασµό και την εκπόνηση των 
µέτρων της Επιτροπής, κατά τη διαδικασία χάραξης ή αναθεώρησης των πολιτικών της ΕΕ. 
 
 
Προϋπολογισµός και εκτέλεση 
 
3. Θεωρείτε ότι για τις δράσεις της Ένωσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας και της 
ασφάλειας των τροφίµων έχουν προβλεφθεί επαρκείς χρηµατοδοτικοί πόροι και επαρκές 
προσωπικό; Κατά την άποψή σας, οι δράσεις αυτές εκτελούνται και αξιολογούνται 
δεόντως; 
 
Μπορείτε να διασφαλίσετε ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών, ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισµός Αξιολόγησης Φαρµακευτικών Προϊόντων και η Ευρωπαϊκή 
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Αρχή Ασφάλειας Τροφίµων µπορούν να επιτελέσουν το έργο τους µε τους 
χρηµατοδοτικούς πόρους που τους χορηγούνται σήµερα; 
 
Ποια µέτρα προτίθεσθε να λάβετε για να βελτιώσετε την αποδοτική ικανότητα και την 
αποτελεσµατικότητα του Γραφείου Τροφίµων και Κτηνιατρικών Θεµάτων; 
 

Πιστεύω ότι ορθώς η Επιτροπή πρότεινε σταθερή και σηµαντική αύξηση των πόρων για τη 
δηµόσια υγεία και την ασφάλεια των τροφίµων στο πλαίσιο της τρέχουσας συζήτησης επί 
των ∆ηµοσιονοµικών Προοπτικών. Η πρόταση αυτή καλύπτει και την προβλεπόµενη αύξηση 
πόρων που θα χρειαστεί η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίµων (EΑΑΤ) και το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών (EΚΕΑ). Όσον αφορά την 
αξιολόγηση των τρεχουσών δραστηριοτήτων, δηλώνω απόλυτα προσηλωµένος σε αυτήν ως 
σύγχρονης διοικητικής τεχνικής. Το Γραφείο Τροφίµων και Κτηνιατρικών Θεµάτων (ΓΤΚΘ), 
όπως και όλες οι ∆ιευθύνσεις της Γ∆ Υγείας και Προστασία των Καταναλωτών, πρέπει να 
συµµετάσχουν στη µελλοντική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Γενικής ∆ιεύθυνσης. 

Ο σηµερινός συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται σε 354 εκατ. ευρώ για τα έξι έτη του 
προγράµµατος ∆ηµόσιας Υγείας. Για τα 50 εκατ. ευρώ που διετέθησαν το 2003, προτάθηκαν 
στην Επιτροπή περισσότερα από 400 σχέδια, τα οποία ζητούσαν κοινοτικές ενισχύσεις ύψους 
500 εκατ. ευρώ, και πολλά από αυτά ήταν υψηλής ποιότητας και σηµασίας. Τα αριθµητικά 
αυτά στοιχεία καταδεικνύουν ότι, στον τοµέα της δηµόσιας υγείας, θα µπορούσε να υπάρξει 
πολύ πιο χρήσιµη χρηµατοδότηση. Η Επιτροπή προχωρεί στη σύσταση µιας εκτελεστικής 
υπηρεσίας στο Λουξεµβούργο, η οποία θα διασφαλίζει τη χρηστή διαχείριση του 
προγράµµατος δηµόσιας υγείας, όπως είχαν ζητήσει το ΕΚ και το Συµβούλιο. 

Ο σηµερινός συνολικός προϋπολογισµός του τοµέα της ασφάλειας των τροφίµων για το 2005 
ανέρχεται σε 270 εκατ. ευρώ.  Το προωθούµενο πρόγραµµα για την ασφάλεια των τροφίµων 
εξακολουθεί να είναι πολύ φιλόδοξο και να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις, ενώ καλύπτει 
πολλά σηµαντικά θέµατα όπως η ολοκλήρωση της Λευκής Βίβλου για την ασφάλεια των 
τροφίµων, η αποτελεσµατική εφαρµογή του, το υψηλό επίπεδο ελέγχου, η βελτίωση της 
διαδικασίας ανταλλαγής πληροφοριών κλπ. 

Τα διαρθρωτικά ταµεία της ΕΕ θα µπορούσαν να παίξουν σηµαντικότερο ρόλο στην 
ανάπτυξη της υγειονοµικής υποδοµής και του υγειονοµικού προσωπικού στα νέα κράτη µέλη 
και, ειδικότερα, στην ανάπτυξη της ικανότητάς τους να αντεπεξέλθουν στις απειλές που 
αντιµετωπίζει η υγεία. Τα διαρθρωτικά ταµεία υποστήριξαν σηµαντικό έργο στον τοµέα της 
υγείας αλλά θα µπορούσαν να αποτελέσουν ένα τοµέα µε σαφέστερη προτεραιότητα όσον 
αφορά τα κριτήρια υποβολής αιτήσεων και χρηµατοδότησης. Οι αποφάσεις θα µπορούσαν 
επίσης να συναρτηθούν και από την αξιολόγηση των επιπτώσεων που έχουν στον τοµέα της 
υγείας. 

Το νέο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών θα αποτελέσει µείζον 
επίτευγµα για τη δυναµικότητα της ΕΕ και θα εξασφαλίσει ένα µεγάλο δίκτυο 
εµπειρογνωµόνων. Θα εξασφαλίσει επίσης τεχνικούς και επιστηµονικούς πόρους και θα µας 
βοηθήσει να εστιάσουµε καλύτερα τους πόρους αυτούς. 

Ο ∆ιευθυντής του ΕΚΠΕΑ θα αναλάβει καθήκοντα περί τα τέλη του πρώτου τριµήνου του 
2005. Η λειτουργία του Κέντρου θα αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου 2005-2007. Η 
προώθηση των δράσεων θα εξαρτηθεί από διαφόρους παράγοντες, µεταξύ των οποίων και η 
διαθεσιµότητα ειδικών για την επάνδρωση του Κέντρου. 
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Ο προϋπολογισµός του Κέντρου που προτείνει η Επιτροπή στην πρότασή της για το 2003 
καλύπτει τις δαπάνες µέχρι το 2007. Μέχρι τότε, το προσωπικό του Κέντρου θα είναι 70 
άτοµα και ο συνολικός προϋπολογισµός του περί τα 29 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό επαρκεί για 
την αρχική φάση λειτουργίας του Κέντρου. 
 
Ωστόσο, η εγκατάσταση του Κέντρου στη Σουηδία θα έχει επιπτώσεις στο κόστος του, 
καθόσον το λειτουργικό κόστος θα υπερβεί τις εκτιµήσεις που περιέχει η πρόταση. Αυτό 
ενδεχοµένως να επηρεάσει ιδίως το επίπεδο του προσωπικού που θα προσληφθεί. Η Επιτροπή 
εξετάζει την πραγµατική επίπτωση του κόστους και θα προσπαθήσει να προχωρήσει στη 
δέουσα διόρθωση των µελλοντικών προϋπολογισµών του Κέντρου, µέσω της συνήθους 
διαδικασίας του προϋπολογισµού. 
 
Μακροπρόθεσµα, οι νέες ∆ηµοσιονοµικές Προοπτικές της ΕΕ θα πρέπει να λάβουν υπόψη 
την αναθεώρηση της αποστολής του Κέντρου κατά την περίοδο 2007-2008. Αν η αποστολή 
του Κέντρου αναθεωρηθεί, τότε αναλόγως θα πρέπει να προσαρµοστούν και οι 
εγγεγραµµένες πιστώσεις.  
 
∆εν έχω την ευθύνη του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Αξιολόγησης Φαρµακευτικών Προϊόντων 
ο οποίος εµπίπτει στο πεδίο αρµοδιοτήτων του Επιτρόπου που είναι αρµόδιος για τις 
επιχειρήσεις και τη βιοµηχανία. Ως εκ τούτου, δεν είµαι σε θέση να δώσω εκτενή απάντηση 
όσον αφορά τον τρόπο µε τον οποίο ο Οργανισµός αυτός επιτελεί τα καθήκοντά του στο 
παρόν δηµοσιονοµικό πλαίσιο. Ωστόσο, µεταξύ του προκατόχου µου Επιτρόπου κ. Byrne, και 
του συναδέλφου κ. Liikanen, υπήρξε συµφωνία για συνεργασία στα θέµατα αυτά, και 
δηλώνω ότι πρόθεσή µου είναι να εµµείνω σε αυτό το πνεύµα συνεργασίας µε τον συνάδελφό 
µου. 
 
Tο Γραφείο Τροφίµων και Κτηνιατρικών Θεµάτων, το οποίο περιλαµβάνεται στη Γ∆ Υγείας 
και Προστασίας των Καταναλωτών, στην περιοδική αναθεώρηση των αναγκών στον τοµέα 
του προσωπικού, ζητεί συµπληρωµατικούς πόρους, τελευταίως µάλιστα και στο πλαίσιο των 
συµπληρωµατικών πόρων που είναι αναγκαίοι για τη διεύρυνση. Ασφαλώς πρόθεσή µου 
είναι, µε την Γ∆ που τελεί υπό την ευθύνη µου, να εργαστώ για να διασφαλίσω την ορθή 
αξιοποίηση των περιορισµένων διαθέσιµων πόρων, συµπεριλαµβανοµένου και του ΓΤΚΘ. 
Όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα του ΓΤΚΘ, η σηµαντικότερη βελτίωση που 
αναµένεται την προσεχή πενταετία πρέπει να προέλθει από την ήδη προωθούµενη 
προσέγγιση για βελτίωση των ελέγχων στη διαδικασία ελέγχου της διατροφικής αλυσίδα. 
 
Με τους διαθέσιµους σήµερα πόρους, το ΓΤΚΘ διενεργεί περίπου 250 επιθεωρήσεις ετησίως.  
Οι διενεργούµενες επιθεωρήσεις αποτελούν αντικείµενο προσεκτικής κατάταξης κατά 
προτεραιότητα και περιγράφονται στο ετήσιο πρόγραµµα επιθεωρήσεων. Οι µεµονωµένες 
επιθεωρήσεις προϋποθέτουν ενδελεχή εκ των προτέρων σχεδιασµό, επί τόπου αποστολή 
διαρκείας µιας ή δύο εβδοµάδων και υποβολή εκτενών αναφορών και διαδικασία 
παρακολούθησης της συνέχειας που δίδεται. Με την έναρξη ισχύος του νέου κανονισµού για 
τους επισήµους ελέγχους των τροφίµων και των ζωοτροφών, και τις απαιτήσεις που έχουν 
τεθεί στα κράτη µέλη να αναπτύξουν ενιαία, ολοκληρωµένα σχέδια ελέγχου αφενός και, ένα 
δεόντως ανεξάρτητο σύστηµα ελέγχου αφετέρου, αναµένεται ότι η αποτελεσµατικότητα των 
ελέγχων στον τοµέα της ασφάλειας των τροφίµων θα βελτιωθεί. Με τον τρόπο αυτό θα 
αυξηθεί η βεβαιότητα εφαρµογής της νοµοθεσίας της ΕΕ από τα κράτη µέλη.  Από την άλλη, 
το ΓΤΚΘ θα είναι σε θέση να επικεντρώσει τις προσπάθειες και τους πόρους του σε τοµείς 
που δεν ελέγχονται και τόσο καλά. 
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4. Στον τοµέα του περιβάλλοντος έχει καθιερωθεί η πρακτική διεξαγωγής 
"συνεδριάσεων εφαρµογής", κατά τις οποίες εκπρόσωπος της Επιτροπής απαντά σε 
ερωτήσεις των µελών σχετικά µε την εφαρµογή συγκεκριµένων νοµοθετικών διατάξεων. 
Θεωρείτε ότι είναι χρήσιµο να επεκταθεί αυτή η πρακτική στους τοµείς της δηµόσιας 
υγείας και της ασφάλειας των τροφίµων; 
 
Η ενηµέρωση που έχω, κατατείνει στο ότι κάθε ανησυχία ή ενδιαφέρον των Μελών όσον 
αφορά την εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου, αντιµετωπίζεται ικανοποιητικά µε άλλους 
τρόπους. Ωστόσο, είµαι ανοικτός σε εισηγήσεις. Ενδεχοµένως, οι σηµαντικότερες 
διαδικασίες εφαρµογής στον τοµέα της εφαρµογής, όπως π.χ. υγειονοµικοί έλεγχοι των 
τροφίµων και των ζωοτροφών, να επωφεληθούν από τη διοργάνωση ανοικτών ακροάσεων 
του ΕΚ, όπου θα αναπτύσσονταν οι απόψεις όλων των εµπλεκοµένων. 
 
Η υγεία και η ασφάλεια των τροφίµων αποτελούν θέµατα µείζονος ανησυχίας για τους 
πολίτες. Αναµένουν από τους υπευθύνους για τη χάραξη πολιτικής να εφαρµόσουν την αρχή 
της διαφάνειας στον τοµέα αυτό, ο οποίος έχει άµεση συσχέτιση µε την καθηµερινή τους 
ζωή. Γενικότερα, υπάρχει ανάγκη συνεργασίας και εταιρικής σχέσης µε όλους τους 
εµπλεκοµένους φορείς. 
 
Η διαφάνεια αποτελεί επίσης συνιστώσα της χρηστής διαχείρισης. Σε σχέση µε αυτό, επί 
παραδείγµατι, σηµαντικό ρόλο έχει το Φόρουµ Υγείας. Λειτουργεί ως µηχανισµός 
ενηµέρωσης και διαβούλευσης που διασφαλίζει ότι οι στόχοι της κοινοτικής στρατηγικής 
στον τοµέα της υγείας είναι πλήρως κατανοητοί στο κοινό και ανταποκρίνονται στις 
ανησυχίες του. Παρέχει µια ευκαιρία στις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ασθενών, των 
επαγγελµατιών του υγειονοµικού κλάδου και άλλους ενδιαφεροµένους φορείς, να συµβάλουν 
στην ανάπτυξη της πολιτικής για την υγεία, την εφαρµογή της και τον καθορισµό 
προτεραιοτήτων για ανάληψη δράσης. Η δηµιουργία της διαδικτυακής πύλης της ΕΕ για τη 
∆ηµόσια Υγεία αποσκοπεί στην αύξηση της διαθεσιµότητας, της ορατότητας και της 
διαφάνειας της ενηµέρωσης επί θεµάτων υγείας σε επίπεδο ΕΕ για τους πολίτες, τους 
επαγγελµατίες του κλάδου και τις εθνικές και περιφερειακές αρχές. Θα επισηµανθούν οι 
συνδέσεις µε τις κατάλληλες εθνικές πηγές πληροφοριών. 
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Σχέσεις µε ειδικευµένες υπηρεσίες 
 
5. Κατά τα τελευταία έτη δηµιουργούνται όλο και περισσότερες ειδικευµένες 
υπηρεσίες, µεταξύ άλλων και στον τοµέα της ασφάλειας των τροφίµων και της δηµόσιας 
υγείας. Πώς κρίνετε αυτήν την εξέλιξη και ποια πρέπει να είναι η σχέση µεταξύ της 
Επιτροπής και αυτών των υπηρεσιών; 
 
Πιστεύω ότι η πολιτική της δηµιουργίας ειδικευµένων υπηρεσιών πρέπει να τελεί υπό συνεχή 
εκτίµηση και αξιολόγηση. 
 
Ασφαλώς οι υπηρεσίες δεν αποτελούν πανάκεια, µολονότι γνωρίζω τη φήµη που έχει 
αποκτήσει ήδη η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας των Τροφίµων, για παράδειγµα. Θέλω να 
προχωρήσω σε προσεκτική αξιολόγηση των υπηρεσιών που βρίσκονται στο πεδίο 
αρµοδιοτήτων µου. Θέλω να βεβαιωθώ κατά πόσον  το κόστος της δηµιουργίας µιας εκάστης 
εξ αυτών δικαιολογείται από τη συνεισφορά της, κατά πόσον η δηµιουργία τους αποτελούσε 
τη βέλτιστη επιλογή για την αντιµετώπιση των αναγκών κάποιας συγκεκριµένης πολιτικής 
καθώς επίσης και ότι δεν θα υπάρχει επικάλυψη µεταξύ του έργου που έχουν να επιτελέσουν 
οι υπηρεσίες αφενός και η Επιτροπή και τα κράτη µέλη αφετέρου. 
 
Κάθε κοινοτική υπηρεσία είναι µοναδική και επιτελεί µια συγκεκριµένη λειτουργία η οποία 
καθορίζεται τη στιγµή της σύστασής της. Θα έχω προνοµιακές σχέσεις µε τρεις υπηρεσίες της 
ΕΕ: την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίµων (ΕΑΑΤ),  το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης 
και Ελέγχου Ασθενειών (ΕΚΠΕΑ) και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Φυτικών  Ποικιλιών (ΕΓΦΠ). 
Επί πλέον, ζωτικής σηµασίας είναι και η διασφάλιση της συνεργασίας µε την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Αξιολόγησης Φαρµακευτικών Προϊόντων (ΕΥΑΦΠ) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο για 
την Παρακολούθηση των Ναρκωτικών και της Τοξικοµανίας (ΕΚΠΝΤ) και η Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Περιβάλλοντος (EΥΠ), στον βαθµό που οι δραστηριότητές τους σχετίζονται µε τις 
αρµοδιότητές µου. 
 
Όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίµων, το 2002 συνεστήθη η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας 
Τροφίµων (ΕΑΑΤ) ως ανεξάρτητο όργανο, αρµόδιο για την αξιολόγηση του κινδύνου όσον 
αφορά την αλυσίδα διατροφής, ενώ η κοινοποίηση των κινδύνων αποτελεί από κοινού ευθύνη 
της Επιτροπής και των κρατών µελών. Η ΕΑΑΤ δεν έχει κανονιστικό ρόλο ή ρόλο 
διαχείρισης του κινδύνου, καθόσον οι πτυχές αυτές παραµένουν στην ευθύνη των 
ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων, δηλαδή της Επιτροπής, του ΕΚ και του Συµβουλίου, 
αναλόγως της περιπτώσεως. Ωστόσο, η ΕΑΑΤ έχει αναπτύξει ήδη µια αδήριτη ικανότητα να 
επηρεάζει τη συζήτηση, καθόσον το πεδίο της εντολής της είναι ευρύ και καλύπτει όλα τα 
ζητήµατα αξιολόγησης κινδύνων που επηρεάζουν, είτε αµέσως είτε εµµέσως, την ασφάλεια 
της διατροφικής αλυσίδας, καθώς και την υγεία και ευηµερία των ζώων, την υγεία των 
φυτών, τη διατροφή, καθώς και τους ΓΤΟ, µε εξαίρεση αυτούς που συνδέονται µε 
φαρµακευτικά προϊόντα. 
 
Με τον λειτουργικό διαχωρισµό της εκτίµησης του κινδύνου και της διαχείρισής του, είναι 
ανάγκη να υπάρξει αποτελεσµατική αµφίδροµη δράση µεταξύ Επιτροπής και ΕΑΑΤ, χωρίς 
να αµφισβητείται η ανεξαρτησία της διαδικασίας εκτίµησης του κινδύνου. Αυτό προϋποθέτει 
σαφή διαχωρισµό των διαδικασιών εκτίµησης του κινδύνου και της διαχείρισής του καθώς 
και του ρόλου των εµπλεκοµένων, γεγονός που προϋποθέτει µια αµφίδροµη, συνεχή 
διαδικασία διαλόγου και κατανόησης µεταξύ των εµπλεκοµένων. Η Επιτροπή έχει συστήσει 
ειδική µονάδα για να εξασφαλίσει ένα αποτελεσµατικό µέσο διεπαφής µε την ΕΑΑΤ. 
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Όσον αφορά την υγεία, έχει ζωτική σηµασία η χάραξη της πολιτικής να βασίζεται σε στερεή 
επιστηµονική βάση και εµπειρογνωµοσύνη καθώς και σε αξιόπιστα ποιοτικά δεδοµένα. Στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων, διαρκώς σηµαντικότερο ρόλο διαδραµατίζει η παροχή 
ανεξάρτητων επιστηµονικών συµβουλών. 
 
Ζωτικής σηµασίας είναι επίσης και η ενίσχυση από πλευράς ΕΕ των ικανοτήτων εποπτείας, 
συναγερµού και αντίδρασης, ώστε να διασφαλίζεται συντονισµός των εθνικών προσπαθειών. 
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών, το οποίο αναµένεται να ξεκινήσει 
να λειτουργεί το 2005, θα παίξει σηµαντικό ρόλο στη δηµιουργία ικανοτήτων της ΕΕ. 
Μεταξύ των καθηκόντων του Κέντρου συγκαταλέγεται η επιδηµιολογική εποπτεία και η 
δικτύωση των εργαστηρίων, η παραγωγή επιστηµονικών γνωµοδοτήσεων, η έγκαιρη 
προειδοποίηση και αντίδραση, η παροχή τεχνικής βοήθειας και η ανάληψη δράσης σε 
περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης. Το Κέντρο θα ενδυναµώσει επίσης τον διεθνή ρόλο της ΕΕ 
στον έλεγχο των µεταδοτικών ασθενειών. Το 2007, έχει αναληφθεί η διενέργεια ανεξάρτητης 
εξωτερικής αξιολόγησης των επιτευγµάτων του Κέντρου και η πιθανή επέκταση του πεδίου 
δραστηριοτήτων του. 
 
Σύµφωνα µε τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης, πρέπει να µειωθεί η εµπλοκή της 
Επιτροπής στη διαχείριση των προγραµµάτων. Σκοπός των εκτελεστικών υπηρεσιών είναι να 
ανακουφίζουν την Επιτροπή από τα πρακτικά διοικητικά καθήκοντα. Η Επιτροπή δηµιουργεί 
µια τέτοια διάρθρωση η οποία θα ξεκινήσει στις αρχές του 2005, µε σκοπό να βοηθήσει τις 
υπηρεσίες της να υλοποιήσουν το Πρόγραµµα ∆ηµόσιας Υγείας. Αυτό αποτελούσε και 
αίτηµα του Συµβουλίου και του Κοινοβουλίου στη διαδικασία διαπραγµατεύσεων για το νέο 
αυτό πρόγραµµα το 2002, προκειµένου να ενισχυθεί σηµαντικά η τεχνική και 
χρηµατοοικονοµική εµπειρογνωµοσύνη για τη διαχείρισή του. Η εκτελεστική υπηρεσία θα 
δώσει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να εστιάσει τις δραστηριότητές της σε στρατηγικής 
φύσεως καθήκοντα και να παρακολουθήσει τις εξελισσόµενες προτεραιότητες και τις 
προσανατολισµένες προς το µέλλον δραστηριότητες.  Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να έχει 
την πλήρη ευθύνη και να διενεργεί τους αναγκαίους ελέγχους και τις αξιολογήσεις της 
υπηρεσίας. 
 
 
ΥΓΕΙΑ 
 
6. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει αρµοδιότητες στον τοµέα της προαγωγής της 
δηµόσιας υγείας. Μπορεί να συµπληρώνει εθνικές πολιτικές και να ενθαρρύνει τη 
συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών, η οργάνωση, όµως, και η παροχή υπηρεσιών στον 
τοµέα της υγείας, υπάγονται αποκλειστικά στην αρµοδιότητα των κρατών µελών. Πολλά 
προβλήµατα, ωστόσο, είναι κοινά σε όλα τα κράτη µέλη και ορισµένες πτυχές της παροχής 
υπηρεσιών στον τοµέα της υγείας εµπίπτουν στις κοινοτικές πολιτικές. Κατά την άποψή 
σας, ελλείψει ευρύτερων νοµοθετικών εξουσιών, η ανοικτή µέθοδος συντονισµού, 
περιλαµβανοµένης και της συγκριτικής ανάλυσης των εθνικών συστηµάτων υγείας των 
κρατών µελών και της διάδοσης των βέλτιστων πρακτικών, πρέπει να εφαρµοσθεί και 
στον τοµέα της δηµόσιας υγείας; 
 

Μολονότι θα συµφωνήσω ότι η ανοικτή µέθοδος συντονισµού αποτελεί, για την ώρα, το 
κατάλληλο εργαλείο, προσωπική µου φιλοδοξία είναι µέχρι το τέλος της προσεχούς 
πενταετίας να έχει επιτευχθεί ευρύτερη συναίνεση ότι ακόµη περισσότερα µπορούν να γίνουν 
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από κοινού στην Ένωση στον τοµέα της πολιτικής για την υγεία. Πιστεύω ότι διαθέτουµε ήδη 
γερά θεµέλια για το έργο αυτό. 

Η Συνθήκη ζητεί από την Κοινότητα να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει τη συνεργασία 
µεταξύ των κρατών µελών, τα οποία πρέπει να συντονίσουν τις πολιτικές και τα 
προγράµµατά τους στον τοµέα της υγείας. ∆εδοµένου ότι τα περιθώρια ανάληψης 
νοµοθετικών προτάσεων είναι περιορισµένα, υπάρχουν ισχυρά επιχειρήµατα για καθιέρωση 
ρυθµίσεων συνεργασίας µεταξύ πολλών φορέων, οι οποίοι ποικίλλουν από τα κράτη µέλη 
έως τις µη κυβερνητικές οργανώσεις και οικονοµικούς φορείς. Οι συνεργασίες προωθήθηκαν 
στο πλαίσιο του Φόρουµ Υγείας της ΕΕ και πολλά προγράµµατα και δίκτυα 
χρηµατοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράµµατος ∆ηµόσιας Υγείας. 

Η Επιτροπή συνεκάλεσε µια υψηλού επιπέδου διαδικασία προβληµατισµού όσον αφορά την 
κινητικότητα των ασθενών και τις εξελίξεις στον τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης στην 
ΕΕ, προκειµένου να αποτελέσει φόρουµ για την ανάπτυξη ενός κοινού ευρωπαϊκού οράµατος 
στον τοµέα αυτό, µε σεβασµό της εθνικής ευθύνης στον τοµέα των συστηµάτων υγείας.  

Στο πλαίσιο αυτό, έχουµε ήδη ξεκινήσει να εφαρµόζουµε τις αρχές της “ανοικτής µεθόδου 
συντονισµού”. Στον τοµέα της υγείας, η µέθοδος αυτή έχει ιδιαίτερη σηµασία καθόσον, όπως 
ορθώς υπογραµµίζεται και από τη φύση του θέµατος, η πρωταρχική ευθύνη εναπόκειται στα 
κράτη µέλη. Στη µέθοδο αυτή, η ΕΕ δεν αποτελεί ένα φόρουµ εναρµόνισης των εθνικών 
πολιτικών αλλά συµµερισµού των εθνικών οραµάτων, των απόψεων, των πλέον 
ενδεδειγµένων πρακτικών και των φιλοδοξιών. Ο συµµερισµός αυτός δεν διέπεται από την 
ακαδηµαϊκή βούληση για διενέργεια συγκρίσεων αλλά από µια κοινή πεποίθηση για επίτευξη 
συγκεκριµένων αποτελεσµάτων όσον αφορά τη βελτίωση των υπηρεσιών υγειονοµικής 
περίθαλψης για τους πολίτες της ΕΕ. 

Η ανάπτυξη µιας τέτοιου είδους συνεργασίας µεταξύ των συστηµάτων υγείας θα αποτελέσει 
µακροχρόνια διαδικασία που συνιστά και έναν κοµβικής σηµασίας ρόλο µιας ενιαίας 
Ευρώπης της υγείας. Η ευρωπαϊκή συνεργασία δεν θα συµβάλει απλώς στη βελτίωση του 
επιπέδου διαβίωσης των πολιτών αλλά θα βοηθήσει τα συστήµατα υγείας σε ολόκληρη την 
ΕΕ να επιτύχουν τους στόχους τους. Θα συµβάλει επίσης στην οικονοµική µεγέθυνση και την 
αειφόρο ανάπτυξη της Ένωσης, µε την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων που επενδύονται στα 
συστήµατα υγείας. 

 
 
Ανεξαρτησία των µελών επιστηµονικών επιτροπών 
 
7. Ο πρόσφατος διορισµός του καθηγητή κ. Ragnar Rylander στη νέα Επιστηµονική 
Επιτροπή για την Υγεία και τους Περιβαλλοντικούς Κινδύνους - παρά το γεγονός ότι, τον 
∆εκέµβριο του 2003, το Ελβετικό Εφετείο για ποινικές υποθέσεις είχε αποφανθεί ότι ο κ. 
Rylander είχε δώσει ψευδή στοιχεία όσον αφορά µυστικές διασυνδέσεις µε την 
καπνοβιοµηχανία και είχε τοποθετήσει το προσωπικό του οικονοµικό όφελος πάνω από τα 
συµφέροντα της δηµόσιας υγείας και της επιστήµης - έθεσε εν αµφιβόλω την ακεραιότητα 
του όλου συστήµατος διορισµών στις επιστηµονικές επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την υγεία, το περιβάλλον και τους καταναλωτές, ιδιαίτερα όσον αφορά την 
ανεξαρτησία τους και την ποιότητα του συµβουλευτικού τους έργου. Ποια µέτρα 
προτίθεσθε να λάβετε για να αποκαταστήσετε την εµπιστοσύνη της κοινής γνώµης και των 
επαγγελµατικών κύκλων στην ανεξαρτησία και στην ποιότητα του επιστηµονικού έργου 
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αυτών των επιτροπών; Θα συµφωνούσατε να επανεξετάσετε τον διορισµό του καθηγητή κ. 
Ragnar Rylander; Πώς θα διασφαλίσετε ότι δεν θα επαναληφθεί παρόµοια κατάσταση; 
 
Αντιλαµβάνοµαι ότι στην εν λόγω περίπτωση, η νέα Επιτροπή επανεξετάζει το ζήτηµα µε 
στόχο την ακύρωση του διορισµού του εν λόγω προσώπου. Κατά συνέπεια,  δεν θα ήταν 
σωστό από την πλευρά µου να διατυπώσω, σε αυτή τη φάση, την άποψή µου για την υπόθεση 
αυτή. 
 
∆εν µπορεί ποτέ να υπάρξει σύστηµα το οποίο να είναι απολύτως προστατευµένο από 
ανακριβής αιτήσεις, αλλά και µόνο το γεγονός ότι η υπόθεση αυτή εντοπίστηκε και έχει τεθεί 
και ενώπιον της Επιτροπής, είναι καθαυτό ενθαρρυντικό. Η προσωπική µου άποψη είναι ότι 
πρέπει να αναθεωρήσουµε και, αν αποδειχθεί αναγκαίο, να ενισχύσουµε τις υφιστάµενες 
διαδικασίες, ούτως ώστε η εξέταση των υποψηφίων να είναι ενδελεχέστερη και να 
επιβάλλονται σαφείς κυρώσεις συµπεριλαµβανοµένης – χωρίς όµως να περιορίζεται µόνο σε 
αυτή – και της ακύρωσης των υποψηφιοτήτων και της καταγγελίας των συµβάσεων σε 
περιπτώσεις υποβολής ελλιπών στοιχείων. 
 
Οι εξαιρετικής ποιότητος επιστηµονικές συµβουλές έχουν αξία για την Επιτροπή µόνον 
εφόσον οι ενδιαφερόµενοι έχουν εµπιστοσύνη στην ακεραιότητα των επιτροπών. Η επιλογή 
των υποψηφίων των οποίων η επιστηµονική αξία τους καθιστά κατάλληλους να γίνουν µέλη 
επιστηµονικών επιτροπών, βασίζεται αποκλειστικώς στα στοιχεία που παρέχουν οι ίδιοι, 
πληροφορίες που αξιολογούνται σύµφωνα µε τα κριτήρια επιλογής που δηµοσιεύονται στην 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η διαδικασία αυτή είναι σύµφωνη µε την αρχή της 
ενιαίας αντιµετώπισης των υποψηφίων. Η Επιτροπή ορίζει τα µέλη από τον κατάλογο, 
λαµβάνοντας υπόψη, κατά κύριο λόγο, τις ανάγκες επιστηµονικής εµπειρογνωµοσύνης και, 
µε συνέπεια στην αρχή αυτή, και µια ευρεία γεωγραφική κατανοµή εντός της ΕΕ. Η 
διαδικασία επιλογής λειτουργεί σύµφωνα µε το επιστηµονικό πλαίσιο της αξιολόγησης 
οµοτίµων, της δεοντολογικής ακεραιότητας και της διαφάνειας και βασίζεται στην υπόθεση 
ότι οι υποψηφιότητες υποβάλλονται καλή τη πίστει.  
 
 
Καπνός 
 
8. Σύµφωνα µε έκθεση εµπειρογνωµόνων που εξεπονήθη για την Επιτροπή και 
πρόκειται να δηµοσιευθεί σύντοµα, η κατανάλωση καπνού προκαλεί 660.000 θανάτους το 
χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το ύψος της οικονοµικής ζηµίας που υφίσταται η 
Κοινότητα ανέρχεται σε 100 δισ. ευρώ, ήτοι ισοδυναµεί µε το 1% του ΑΕγχΠ. Θεωρείτε ότι 
η Κοινότητα καταβάλλει σήµερα επαρκείς προσπάθειες για να αντιµετωπισθεί αυτό το 
πρόβληµα; Ποια µέτρα προτίθεσθε να λάβετε για να µειώσετε αυτές τις ζηµίες; Μετά την 
επιτυχή εφαρµογή της οδηγίας για την απαγόρευση της διαφήµισης και της χορηγίας των 
προϊόντων καπνού καθώς και της οδηγίας σχετικά µε τη µεταποίηση και τη σήµανση των 
προϊόντων καπνού, σκοπεύετε να ξεκινήσετε την επόµενη φάση του αγώνα κατά της 
κατανάλωσης καπνού: νοµοθεσία σχετικά µε το κάπνισµα σε δηµόσιους χώρους και σε 
χώρους εργασίας (περιλαµβανοµένων των εστιατορίων και των µπαρ); 
 
Είµαι απολύτως ενήµερος των δραµατικών αυτών στοιχείων. Η τραγική διάσταση της 
ιστορίας είναι ότι το κόστος αυτό βαρύνει τόσο τους νέους όσο και τους πιο ηλικιωµένους. 
 
Η Κοινότητα έχει ήδη πράξει πολλά αν λάβουµε υπόψη τις αρµοδιότητες που έχει και τα 
κονδύλια που διαθέτει. Οι ενέργειες της Κοινότητας και των κρατών µελών κατά την 
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τελευταία εικοσαετία έχουν αποδώσει πολύ σηµαντικά αποτελέσµατα. Στις περισσότερες 
χώρες, η διάδοση, ιδίως µεταξύ των νέων, έχει µειωθεί σηµαντικά.  
 
Θα µπορούσαµε άραγε να κάνουµε περισσότερα; Η απάντηση είναι ασφαλώς καταφατική. 
Υπάρχουν στοιχεία που υποδηλώνουν ότι η συνολική επιτυχία της ανακοπής της διάδοσης 
συσκοτίζει ορισµένες ανησυχητικές τάσεις: όπως, επί παραδείγµατι, ότι, σε ορισµένες χώρες, 
η διάδοση του καπνίσµατος στις γυναίκες αυξάνει, και ότι τα παιδιά ενδεχοµένως να ξεκινούν 
το κάπνισµα σε ακόµη µικρότερες ηλικίες. Υποδηλώνουν επίσης ότι ο έλεγχος του καπνού 
είναι ο δεύτερος κατά σειρά πιο αποτελεσµατικός τρόπος αξιοποίησης κονδυλίων που 
προορίζονται για την υγειονοµική περίθαλψη, µετά την παιδική ανοσοποίηση. Με δεδοµένο 
ότι το κόστος της υγειονοµικής περίθαλψης αυξάνει σε ολόκληρη την Ευρώπη, κατά την 
άποψη µου, είναι αναγκαίο να δοθεί περισσότερη προσοχή στην αντιµετώπιση της επιδηµίας 
του καπνού. 
 
Επί παραδείγµατι, σε κοινοτικό επίπεδο, είναι αναγκαίο να κινητοποιηθεί διεθνής 
δραστηριοποίηση για τον έλεγχο του καπνού, µέσω της κύρωσης της Σύµβασης Πλαίσιο για 
τον Έλεγχο του Καπνού. Πιστεύω ότι όλες οι χώρες θα το πράξουν σύντοµα. Η έκθεση των 
εµπειρογνωµόνων για τον έλεγχο του καπνού επισηµαίνει ότι είναι σηµαντικό η Κοινότητα 
να λειτουργήσει ως φόρουµ για την ανταλλαγή ιδεών και την κινητοποίηση της εθνικής 
δράσης, ιδίως στους τοµείς της έρευνας στον τοµέα του καπνού, και της εναρµόνισης της 
συλλογής των στοιχείων όσον αφορά τη διάδοση. Από νοµοθετικής σκοπιάς, επισηµαίνει 
ορισµένους τρόπους για τη βελτίωση των κανονιστικών ρυθµίσεων του τσιγάρου καθαυτού. 
Πρέπει πλέον να εξετάσουµε προσεκτικά τις συµβουλές αυτές. 
 
Ένας πολύ σηµαντικός και αποτελεσµατικός τοµέας είναι η καθιέρωσης της απαγόρευσης του 
καπνίσµατος στους χώρους εργασίας και, γενικότερα, σε όλους τους δηµόσιους χώρους. Είναι 
ιδιαίτερα ενθαρρυντικό να βλέπουµε την ανάληψη, σε εθνικό επίπεδο, πρωτοβουλιών στον 
τοµέα αυτό, όπως συνέβη στην Ιρλανδία, τη Μάλτα και τη Σουηδία. Τέτοιου είδους µέτρα 
είναι, κατά την  άποψή µου, το επόµενο σηµαντικό µέτρο που πρέπει να υιοθετήσει η 
Ευρώπη. Προσωπικός µου στόχος είναι να εξασφαλίσω ότι, µέχρι το τέλος της θητείας µου, 
το παράδειγµα της Ιρλανδίας, της Μάλτας και της Σουηδίας θα υιοθετηθεί τόσο σε επίπεδο 
ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο. 
 
Έχω απόλυτη επίγνωση του γεγονότος ότι η ΕΕ δεν έχει πλήρη αρµοδιότητα να νοµοθετεί σε 
όλες τις πτυχές που αφορούν τον έλεγχο του καπνού, αλλά πιστεύω ότι αν µπορέσουµε να 
σφυρηλατήσουµε ισχυρότερη πολιτική συναίνεση για ανάληψη δράσης, τότε µπορούµε να 
προχωρήσουµε. 
 
Τέλος, προτίθεµαι να δώσω ιδιαίτερη έµφαση και προτεραιότητα στην αποτροπή της 
διάδοσης του καπνίσµατος µεταξύ των νέων. Αυτή είναι η µεγαλύτερη ελπίδα, αλλά ίσως και 
µια µεγάλη ευκαιρία και πρόκληση. 
 
 
Χηµικές ουσίες 
 
9. Η νέα πολιτική για τις χηµικές ουσίες, γνωστή µε το όνοµα REACH, θεωρείται 
γενικά ως η µεγαλύτερη πρόκληση που αντιµετωπίζει η Επιτροπή για την επίτευξη των 
στόχων της αειφόρου ανάπτυξης. Το σύστηµα REACH µπορεί να έχει σηµαντικό 
αντίκτυπο για τη δηµόσια υγεία. Η προηγούµενη αρµόδια για το Περιβάλλον Επίτροπος, κ. 
Margot Wallstroem, θεωρούσε το REACH ως µια ριζοσπαστική πρόταση που θα 
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δηµιουργήσει µια κατάσταση από την οποία θα ωφεληθούν όλοι οι συµµετέχοντες: η 
βιοµηχανία, οι εργαζόµενοι, οι πολίτες και το οικοσύστηµα µας. Ωστόσο, ο προηγούµενος 
Επίτροπος για την Υγεία κ. David Byrne ούτε καν αναφέρθηκε στο REACH. Συµφωνείτε 
µε την άποψη της κ. Margot Wallstroem για το REACH; Πόσο αποφασισµένος είστε να 
προωθήσετε το σύστηµα REACH; Προτίθεσθε να διασφαλίσετε µεγαλύτερη συµµετοχή 
της Γενικής ∆ιεύθυνσης για την Υγεία και την Προστασία των Καταναλωτών, δεδοµένης 
της σηµασίας που πρέπει να έχει το REACH για την καλύτερη προστασία της δηµόσιας 
υγείας; 
 
Πιστεύω ότι το σύστηµα REACH είναι µια δίκαιη, ισορροπηµένη και εφικτή πρόταση που 
δεν εξασφαλίζει απλώς υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των καταναλωτών και του 
περιβάλλοντος, αλλά συµβάλλει και στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας 
χηµικών προϊόντων. Εν ολίγοις, συµµερίζοµαι απολύτως τις απόψεις της Επιτρόπου κ. 
Wallström επί του θέµατος αυτού. 
 
Πληροφορούµαι ότι οι υπηρεσίες υγείας της Επιτροπής έχουν εµπλακεί εις βάθος στην 
ανάπτυξη του συστήµατος REACH, ιδίως επί θεµάτων όπως η υποχρέωση προσοχής, η 
παρουσία χηµικών ουσιών σε αντικείµενα, η εκτίµηση των κινδύνων από χηµικές ουσίες 
(εκθέσεις περί της ασφάλειας των χηµικών ουσιών), το σύστηµα αδειοδότησης των χηµικών 
ουσιών υψηλού κινδύνου και τέλος, τη δυνατότητα πληροφόρησης των καταναλωτών. 
Γνωρίζω επίσης ότι η Γ∆ Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών, σε συνεργασία µε το 
Κοινό Κέντρο Ερευνών, έχουν προωθήσει σειρά δράσεων, µε στόχο την καλύτερη 
κατανόηση της έκθεσης των καταναλωτών σε χηµικές ουσίες που απελευθερώνονται από 
αντικείµενα και την παροχή στήριξης στις σχετικές διατάξεις του REACH. 
 
Ασφαλώς προτίθεµαι να συνεχίσω το έργο αυτό και, αν χρειαστεί, να ενισχύσω την εµπλοκή 
µας στο σύστηµα REACH. 
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Περιβάλλον και Υγεία 
 
10. Τον Ιούνιο, η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας δηµοσίευσε εκτεταµένη µελέτη, στην 
οποία αποδεικνύεται ότι η υγεία των παιδιών στην περιοχή της Ευρώπης υφίσταται 
σηµαντικές βλάβες από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Υγείας και 
Περιβάλλοντος ενέκριναν σχέδιο δράσης για να µειώσουν αυτούς τους κινδύνους. Κατά τη 
συνεδρίαση της ΠΟΥ, η Επιτροπή παρουσίασε σχέδιο δράσης, το οποίο επικεντρώνεται εξ 
ολοκλήρου στην έρευνα, αντί να παρουσιάζει σαφή νοµοθετικά µέτρα. Φαίνεται ότι 
σοβαρός λόγος για αυτήν την έλλειψη δράσης είναι η έλλειψη πολιτικής βούλησης στην 
Επιτροπή καθώς και ο ανεπαρκής συντονισµός µεταξύ των διαφόρων Γενικών 
∆ιευθύνσεων. Προτίθεσθε να δώσετε προτεραιότητα στην αναθεώρηση της υφιστάµενης 
νοµοθεσίας της ΕΕ και στην εφαρµογή της, προκειµένου να διασφαλισθεί ότι οι κανόνες 
θα είναι επαρκείς για την προστασία της υγείας των παιδιών και άλλων ευάλωτων 
οµάδων; Πώς σκοπεύετε να αντιµετωπίσετε τα ιδιαίτερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν 
περιοχές βιοµηχανικού και µετα-βιοµηχανικού χαρακτήρα µε υψηλό συνολικό επίπεδο 
ρύπανσης, τα οποία έχουν σηµαντικές επιπτώσεις για την υγεία του τοπικού πληθυσµού; 
 
Είµαι δεσµευµένος να αναλάβω δράση που θα βασίζεται σε επαρκή στοιχεία και σύµφωνα µε 
την αρχή της πρόληψης. Στα θέµατα όπου η διασύνδεση υγείας – περιβάλλοντος είναι τέτοια 
που επιτρέπει την ανάληψη άµεσης δράσης, όπως π.χ. στον τοµέα του ελέγχου των 
φυτοφαρµάκων ή το κάπνισµα στο περιβάλλον, έχει ήδη προωθηθεί η ανάληψη δράσης. Σε 
άλλα θέµατα, υπάρχει επείγουσα ανάγκη για συλλογή στοιχείων, όχι ως αυτοσκοπού αλλά ως 
µέσου για την ανάληψη δράσης. Μόνο αν υπάρχουν καλής ποιότητος στοιχεία υπάρχει 
δυνατότητα οι προτάσεις να υπερκεράσουν τις αντιδράσεις και να προχωρήσει η θέσπιση 
µέτρων. 
 
Ασφαλώς οι περιβαλλοντικοί παράγοντες αποτελούν καθοριστική συνιστώσα της υγείας του 
πληθυσµού. Ανησυχώ σοβαρά για το γεγονός ότι, σύµφωνα µε τα στοιχεία αυτά, οι 
παράγοντες αυτοί έχουν αρνητική επίπτωση  στην υγεία των παιδιών. 
 
Το Σχέδιο ∆ράσης της Επιτροπής για το Περιβάλλον και την Υγεία αποδίδει ιδιαίτερη 
έµφαση στον συνδυασµό των δραστηριοτήτων παρακολούθησης και έρευνας, προκειµένου 
να κατανοηθούν καλύτερα οι τρόποι µε τους οποίους επιδρούν οι περιβαλλοντικοί 
παράγοντες στην κατάσταση της υγείας. Η βελτίωση της γνώσης αποτελεί αναγκαίο βήµα 
που θα δώσει στην Επιτροπή διορατικότητα για τη χάραξη και αναθεώρηση της πολιτικής 
που ακολουθεί. 
 
Το Σχέδιο ∆ράσης ευθυγραµµίζεται απολύτως µε την Ανακοίνωση για την Ευρωπαϊκή 
Στρατηγική για το Περιβάλλον και την Υγεία που υπεβλήθη το 2003. Βασικός στόχος της 
ανακοίνωσης αυτής είναι η ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ στον τοµέα της χάραξης 
πολιτικής, µε τη γεφύρωση του χάσµατος µεταξύ περιβάλλοντος και υγείας, µε σκοπό την 
υιοθέτηση µιας πιο συντονισµένης προσέγγισης. Η εν λόγω Ανακοίνωση προβλέπει την 
υλοποίηση σε φάσεις µιας στρατηγικής, γνωστής ως πρωτοβουλίας SCALE (επιστήµη, 
παιδιά, συνειδητοποίηση, νοµικά µέσα, αξιολόγηση). Η στρατηγική επικεντρώνεται στις 
ευαίσθητες οµάδες του πληθυσµού, καθόσον γνωρίζουµε ότι τα παιδιά είναι περισσότερο 
εκτεθειµένα από τους ενηλίκους. 
 
Το σχέδιο δράσης που παρουσιάστηκε στο Συνέδριο της Βουδαπέστης δεν βασίζεται 
αποκλειστικώς στην έρευνα αλλά περιλαµβάνει και πρωτοβουλίες σχετικά µε την καλύτερη 
κατανόηση της σύνδεσης περιβάλλοντος και υγείας και τη θεµελίωση του µηχανισµού µε τον 
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οποίο η έκθεση σε περιβαλλοντικούς κινδύνους οδηγεί σε επιδηµιολογικά φαινόµενα. 
Προτεραιότητα θα δοθεί στην αξιολόγηση της ισχύουσας νοµοθεσίας και της 
αποτελεσµατικότητάς της όσον αφορά τον περιορισµό των απειλών. 
 
Αµφότερα τα έγγραφα αυτά, τόσο η Ανακοίνωση του 2003 για το Περιβάλλον και την Υγεία 
όσο και το Σχέδιο ∆ράσης που ακολούθησε, υπήρξαν αντικείµενο στενής συνεργασίας και 
συντονισµού όλων των συναφών υπηρεσιών της Επιτροπής που εµπλέκονται στη διαδικασία 
αυτή (∆ηµόσια Υγεία, Περιβάλλον και Έρευνα), καθώς το θέµα αυτό βρισκόταν στην 
κορυφή της πολιτικής ατζέντας της Επιτροπής και ανέκαθεν θεωρείτο ζήτηµα 
προτεραιότητας. Συνεπώς, έχω την πεποίθηση ότι, από πλευράς Επιτροπής, θα υπάρχει 
αφενός πολιτική βούληση και, αφετέρου ο κατάλληλος συντονισµός και στη φάση 
υλοποίησης, για την όσο το δυνατόν καλύτερη αντιµετώπιση του ζητήµατος αυτού. 
 
Όπως ήδη ανέφερα, το σχέδιο δράσης αποσκοπεί στην αξιολόγηση των εκκρεµών 
περιβαλλοντικών θεµάτων στις ευαίσθητες οµάδες. Βασικός σκοπός του εγχειρήµατος αυτού 
είναι η επισήµανση των κινδύνων για την υγεία που συνδέονται µε το περιβάλλον. Έτσι, θα 
µας δοθεί η δυνατότητα να δώσουµε προτεραιότητα στην αναθεώρηση των ακολουθουµένων 
πολιτικών και την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή τους, κατά τρόπο που να εξασφαλίζει την 
κάλυψη των κενών και την παροχή επαρκούς προστασίας στα παιδιά και τις ευαίσθητες 
οµάδες του πληθυσµού. 
 
Αναφέρεστε στα ιδιαίτερα προβλήµατα τοµέων βιοµηχανικού και µεταβιοµηχανικού 
χαρακτήρα. Πιστεύω ότι το Σχέδιο ∆ράσης αποτελεί στερεή βάση για την προώθηση του 
έργου στον τοµέα αυτό. Η πρωταρχική πρόκληση είναι να γίνουν κατανοητοί οι δίαυλοι 
έκλυσης των διαφόρων ρύπων, να εκτιµηθούν οι αλληλεπιδράσεις τους και να περιοριστούν 
οι πιθανές συνέπειές τους στην υγεία των τοπικών πληθυσµών.  
 
 
Φθηνά φάρµακα που σώζουν ζωές 
 
11. Ποιες δράσεις προτίθεσθε να αναλάβετε για να τεθεί τέρµα στη διοχέτευση φθηνών 
φαρµάκων που σώζουν ζωές και χρησιµοποιούνται για την αντιµετώπιση ασθενειών, όπως 
ο ιός HIV/Aids, από την Ανατολική Ευρώπη στην υπόλοιπη Ευρώπη; 
 
Η Επιτροπή αναπτύσσει µια προσέγγιση για την καταπολέµηση του ιού HIV/AIDS εντός της 
ΕΕ και των γειτονικών χωρών της, από κοινού µε ορισµένες άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής. 
Το συγκεκριµένο αποτέλεσµα του έργου αυτού είναι η εκπόνηση ενός εγγράφου εργασίας της 
Επιτροπής µε τίτλο “Συντονισµένη και ολοκληρωµένη προσέγγιση για την καταπολέµηση 
του HIV/AIDS εντός της ΕΕ και των γειτονικών χωρών της” που υποβλήθηκε στην 
πρόσφατη Υπουργική ∆ιάσκεψη του Βίλνιους (16 και 17 Σεπτεµβρίου). Σηµαντική 
συνιστώσα της στρατηγικής για την καταπολέµηση της νόσου αυτής θεωρείται η προσιτή 
πρόσβαση σε αντιρετροϊική θεραπεία. 
 
Η αντιρετροϊική θεραπεία είναι σήµερα ευρέως διαδεδοµένη στην Ευρώπη. Ωστόσο, σε 
ορισµένα νέα κράτη µέλη της ΕΕ και σε γειτονικές χώρες, υπάρχουν ανησυχίες όσον αφορά 
την επίδραση του κόστους της θεραπείας στους προϋπολογισµούς υγειονοµικής περίθαλψης, 
αν µάλιστα ληφθεί υπόψη η αύξηση του αριθµού των µολύνσεων και η αύξηση των τιµών 
των φαρµάκων εντός της ΕΕ. 
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Προτίθεµαι να δώσω οδηγίες στις υπηρεσίες της Γ∆ Υγείας και Προστασίας των 
Καταναλωτών, να συνεχίσουν και να ενισχύσουν περαιτέρω τον συντονισµό µε τον 
ερευνητικό κλάδο της βιοµηχανίας, προκειµένου η εν λόγω πτυχή της ευρύτερης στρατηγικής 
για την καταπολέµηση του HIV/AIDS να καλύψει τις ανησυχίες όλων των φορέων. Πρέπει 
να λάβουµε υπόψη τα δικαιώµατα των ασθενών για πρόσβαση στα φάρµακα που έχουν 
ανάγκη, λαµβάνοντας όµως παράλληλα υπόψη και το συνολικό πλαίσιο της κοινοτικής 
νοµοθεσίας. 
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
12. Το νοµοθετικό πρόγραµµα που απορρέει από τη Λευκή Βίβλο για την Ασφάλεια των 
Τροφίµων έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Συµφωνείτε ότι η ΕΕ, εκτός από την ασφάλεια των 
τροφίµων, πρέπει να προωθήσει την ποιότητα των τροφίµων και την υγιεινή διατροφή; 
Ποια µέτρα θα προτείνατε για την επίτευξη αυτών των στόχων; Ποια µέτρα σκοπεύετε να 
λάβετε ως Επίτροπος, για να διασφαλίσετε την εφαρµογή αυτής της νοµοθεσίας; 
 
Ποια µέτρα προτίθεσθε να λάβετε, για να διασφαλίσετε υψηλό επίπεδο προστασίας για την 
ενίσχυση των ελέγχων στα νέα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης; ∆ιαθέτετε 
επαρκές προσωπικό; 
 
Σκοπός µου είναι αφενός τα ασφαλή τρόφιµα και, αφετέρου, η υγιεινή διατροφή. Σε ορισµένα 
κράτη µέλη, η παχυσαρκία είναι υπεύθυνη για το 5-10% του συνολικού κόστους της 
υγειονοµικής περίθαλψης: η τραγωδία και σε αυτή την περίπτωση συνίσταται στο γεγονός ότι 
το θανατηφόρο αυτό φαινόµενο πλήττει κάθε χρόνο και όλο περισσότερο τους νέους, µε την 
τάση της παιδικής παχυσαρκίας να φθάνει το 35% σε ορισµένες νότιες χώρες της ΕΕ. 
 
∆εν υπάρχει σύντοµη και µοναδική απάντηση για τη σοβαρή αυτή πρόκληση για την υγεία. Στο 
επίκεντρο του τρόπου σκέψης µας πρέπει να τεθούν η διατροφική παιδεία και η φυσική 
άσκηση: οι εκπαιδευτές, οι φορείς µεταποίησης τροφίµων, οι λιανοπωλητές, τα µέσα 
ενηµέρωσης και οι ρυθµιστικές αρχές πρέπει να έχουν όλοι τον ρόλο τους. Η ανάπτυξη µιας 
ευρείας στρατηγικής και συµµαχίας σε επίπεδο ΕΕ για την αντιµετώπιση της πρόκλησης αυτής 
θα αποτελέσει µια µείζονα προσωπική προτεραιότητα για µένα. 
 
Είναι πράγµατι σηµαντικό να υπάρξει ορθή εφαρµογή των νοµοθετικών µεταρρυθµίσεων που 
απορρέουν από τη Λευκή Βίβλο για την Ασφάλεια των Τροφίµων. 
 
Ιδιαίτερα σηµαντικό, σε σχέση µε αυτό, θα είναι η ταχεία ανάπτυξη των εφαρµοστικών µέτρων 
του νέου συστήµατος των επισήµων ελέγχων των τροφίµων και των ζωοτροφών, και η 
υιοθέτηση νέας προσέγγισης για τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των κρατών µελών. Οι 
έλεγχοι των τροφίµων, των ζωοτροφών και των ζώντων ζώων θα εξακολουθήσουν να 
αποτελούν πρωταρχικό καθήκον των κρατών µελών. Η καθιέρωση µιας εναρµονισµένης σε 
επίπεδο ΕΕ προσέγγισης όσον αφορά τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη των συστηµάτων 
ελέγχου θα ενισχύσει την πιστοποίηση της συµµόρφωσης στην περί τροφίµων και ζωοτροφών 
νοµοθεσία, καθώς και στους κανόνες που διέπουν την υγεία και την ευηµερία των ζώων σε 
όλες τις φάσεις της παραγωγής, της επεξεργασίας και της διανοµής. 

Προτίθεµαι επίσης να χρησιµοποιήσω τα νέα µέσα που εξασφαλίζει το νέο σύστηµα επισήµων 
ελέγχων των τροφίµων και των ζωοτροφών, µε σκοπό την αύξηση της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσµατικότητας των ελέγχων που διενεργεί το Γραφείο Τροφίµων και Κτηνιατρικών 
Θεµάτων, το οποίο θα διενεργεί γενικούς ελέγχους των εθνικών σχεδίων ελέγχου, προκειµένου 
να πιστοποιεί την ορθή εφαρµογή τους. Αυτό θα καλύπτει τα κράτη µέλη, τρίτες χώρες και τις 
διαδικασίες στους συνοριακούς σταθµούς ελέγχου (ΣΣΕ). 

Τέλος, πιστεύω ότι µια αποτελεσµατική και εναρµονισµένη προσέγγιση όσον αφορά τους 
επίσηµους ελέγχους, σε τελική ανάλυση, εξαρτάται από το κατά πόσο το εµπλεκόµενο 
προσωπικό είναι δεόντως κατά+ρτισµένο. Το προσωπικό αυτό είναι δηµόσιοι υπάλληλοι των 
κρατών µελών. Η πρόκληση που έχουµε ενώπιόν µας είναι να εξασφαλίσουµε ότι το σύνολο 



DV/539152EL.doc  PE 348.084 – 19 –

των συνόρων της ΕΕ τελεί υπό την ευθύνη υπηρεσιών των κρατών µελών µε ενιαίο επίπεδο 
αποτελεσµατικότητας. Κατά τη διάρκεια της θητείας µου, προτίθεµαι να εγγράψω ως 
σηµαντική προτεραιότητα τη δηµιουργία ευρωπαϊκής ικανότητας επιµόρφωσης για θέµατα 
ασφάλειας των τροφίµων. Αυτό θα οδηγήσει στην αποτελεσµατική και πλήρη επιµόρφωση, 
αρχικώς, 300 περίπου υπαλλήλων από τις αρµόδιες υπηρεσίες των κρατών µελών, σε ετήσια 
βάση, και περί των 2000-3000 εντός του 2008, ενώ θα είναι επίσης ανοικτό και σε 
συµµετέχοντες από τρίτες, και ιδίως αναπτυσσόµενες, χώρες. 

 
Σήµανση των τροφίµων 
 

13. Οι καταναλωτές, όταν αγοράζουν τρόφιµα, πρέπει να µπορούν να επιλέγουν 
διαθέτοντας καλή πληροφόρηση. Η κοινοτική νοµοθεσία σχετικά µε τη σήµανση των 
τροφίµων διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο για την επιλογή αυτή, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
σήµανση σχετικά µε τις θρεπτικές ιδιότητες, τις επιδράσεις στην υγεία, τη σήµανση που 
αφορά την ποιότητα των τροφίµων και τις διαδικασίες παραγωγής, όπως επί 
παραδείγµατι τη χρήση ΓΤΟ (γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών). Ποια µέτρα 
προτίθεσθε να λάβετε, για να διασφαλισθεί η δέουσα ενηµέρωση των καταναλωτών και να 
αποφευχθεί η παραπλανητική εµπορία, ιδιαίτερα εκείνη που απευθύνεται σε παιδιά; 
 
Η ισχύουσα γενική νοµοθεσία σχετικά µε τη σήµανση των τροφίµων, αρχικώς, καταρτίστηκε 
1978. Πρέπει πλέον να αναθεωρηθεί και να επικαιροποιηθεί επειδή οι καταναλωτές σήµερα 
επιθυµούν να είναι καλύτερα ενηµερωµένοι. Η σήµανση των τροφίµων έχει την τάση να είναι 
πολύπλοκη και ασαφής και προξενεί πρόσθετες δυσκολίες όσον αφορά την εφαρµογή και τον 
έλεγχο των εφαρµοστέων διατάξεων. Ξεκίνησε µια αξιολόγηση µε σκοπό να εξεταστούν οι 
ισχύουσες περί σήµανσης διατάξεις. Αυτή θα αποτελέσει και τη βάση για µια εις βάθος 
συζήτηση µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη. 

Στον τοµέα αυτό πιστεύω ότι οι κοµβικές προκλήσεις συνίστανται στην ανάπτυξη ενός 
πλαισίου για καθιέρωση σαφούς γλώσσας σήµανσης, η οποία θα είναι ακριβής και κατανοητή 
από τους πολίτες, µε ισχυρές ρήτρες προστασίας έναντι των καταχρηστικών και 
παραπλανητικών διατυπώσεων. Πρέπει να εργαστούµε για την υιοθέτηση µιας προσέγγισης 
που θα τονίζει µε έµφαση τις ανάγκες για παροχή των απαραίτητων στοιχείων, ούτως ώστε οι 
καταναλωτές να µην βοµβαρδίζονται από πληθώρα λιγότερο σηµαντικών πληροφοριών που, 
ενίοτε, προξενούν σύγχυση και επηρεάζουν την ενηµερωµένη λήψη απόφασης. 
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 
 
 
1. Σε ποιο βαθµό θεωρείτε ότι η πλήρης εναρµόνιση στον τοµέα της προστασίας των 
καταναλωτών δικαιολογείται από την ανάγκη να διασφαλισθεί η λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς; 
 
Στρατηγικός µου στόχος είναι η δηµιουργία ενός κανονιστικού πλαισίου που θα εµπνέει 
εµπιστοσύνη. Η προσέγγιση αυτή υπερβαίνει την παραδοσιακή συζήτηση περί 
αντιπαράθεσης της πλήρους µε την ελάχιστη εναρµόνιση. Οι πολίτες πρέπει να έχουν 
εµπιστοσύνη ότι η ύπαρξη καλώς θεµελιωµένων και αναλογικών κανόνων θα εξασφαλίζει 
εύλογη ασφάλεια και δεν θα πρέπει να διέπεται από άγνοια, φόβο, κρίση ή 
παραπληροφόρηση όσον αφορά τους ισχύοντες κανόνες. 
  
Για να µπορέσουν οι καταναλωτές να επωφεληθούν από την εσωτερική αγορά, πρέπει να 
αισθάνονται εµπιστοσύνη ότι θα τύχουν δίκαιης αντιµετώπισης και ότι τα δικαιώµατά τους 
προστατεύονται εξ ίσου σε ολόκληρη την ΕΕ. Για θέµατα κοµβικής σηµασίας για τους 
καταναλωτές της ΕΕ, οι συνεχείς αυξοµειώσεις των επιπέδων προστασίας βάσει των εθνικών 
καθεστώτων, προξενούν αβεβαιότητα στους καταναλωτές και η κατάσταση αυτή υπονοµεύει 
την εµπιστοσύνη τους. Αν ο σηµερινός κατακερµατισµός των κανόνων που αφορούν την 
προστασία των καταναλωτών συνεχιστεί, τότε θα συνεχιστεί και η απροθυµία των 
καταναλωτών να προβαίνουν να αγορές εκτός της εθνικής αγοράς τους, ακόµη και στις 
περιπτώσεις που είναι πιθανόν να επιτύχουν καλύτερους όρους αλλού.  
 
Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η αβεβαιότητα όσον αφορά τα δικαιώµατα των καταναλωτών 
και τη δυνατότητα αποζηµίωσης σε περίπτωση αρνητικής εξέλιξης της συναλλαγής, αποτελεί 
σηµαντικό παράγοντα ο οποίος αποθαρρύνει τους καταναλωτές να επωφεληθούν από τα 
ενδεχόµενα οφέλη της εσωτερικής αγοράς. Πενήντα χρόνια µετά τη δηµιουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 45% των καταναλωτών της ΕΕ έχει λιγότερη εµπιστοσύνη στα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες που αγοράζει σε άλλο κράτος µέλος, ενώ µόλις το 12,4% έχει 
αγοράσει ουσιαστικά κάτι πέρα από ξενοδοχειακές ή ταξιδιωτικές υπηρεσίες. ∆εν προξενεί 
εξάλλου κατάπληξη το γεγονός ότι µόνο το ένα πέµπτο των Ευρωπαίων (20,3%) πιστεύει ότι 
το επίπεδο προστασίας που υπάρχει στη χώρα τους, ισχύει για τους ίδιους σε άλλα κράτη 
µέλη, δεδοµένου ότι το µεγαλύτερο µέρος από το κοινοτικό κεκτηµένο στον τοµέα της 
προστασίας των καταναλωτών απλώς καθορίζει κάποιες ελάχιστες απαιτήσεις και ότι το 
πραγµατικό επίπεδο προστασίας ποικίλλει σηµαντικά από το ένα κράτος µέλος στο άλλο. 
 
Ζωτικής σηµασίας είναι επίσης και η ροή της πληροφόρησης µεταξύ των κρατών µελών, 
καθόσον οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τους ενδεχόµενους κινδύνους ή τις δυνατότητες που 
υπάρχουν στην εσωτερική αγορά. Η πληροφόρηση αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση 
για να έχουν πράγµατι οι καταναλωτές δυνατότητα να αποφασίζουν ενηµερωµένοι για τις 
επιλογές τους. 
 
Για να ξεπεράσουµε τις επιφυλάξεις αυτές και να ενισχύσουµε την εµπιστοσύνη των 
καταναλωτών στην εσωτερική αγορά, είναι απαραίτητο να υπάρξει εναρµονισµένη 
απάντηση, ούτως ώστε οι καταναλωτές, ανεξαρτήτως του τόπου που θα επιλέξουν για να 
προβούν σε κάποια δοσοληψία εντός της εσωτερικής αγοράς, να έχουν τη βεβαιότητα ότι 
είναι εξ ίσου ασφαλείς. Επί πλέον, η υιοθέτηση εναρµονισµένης προσέγγισης, περιορίζοντας 
το νοµικό κατακερµατισµό συµβάλλει στην ισότιµη και δίκαιη αντιµετώπιση των 
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επιχειρήσεων. Τις διευκολύνει αφενός µεν να προβαίνουν σε διασυνοριακές πωλήσεις και, 
αφετέρου, να εγκαθίστανται σε περισσότερα του ενός κράτη µέλη.  
 
Η δηµιουργία ενός πλαισίου που θα εναρµονίσει πλήρως τους κοµβικούς αυτούς τοµείς θα 
εξασφαλίσει τις συνθήκες για να καταστεί η αµοιβαία αναγνώριση εφικτή επιλογή σε έναν 
εναρµονισµένο κλάδο. 
 
 
 
2. Ποια είναι η άποψή σας σχετικά µε την πλήρη εναρµόνιση και την ελάχιστη 
εναρµόνιση; Σε ποιους τοµείς θεωρείτε ότι η πλήρης εναρµόνιση είναι προτιµότερη από 
την ελάχιστη εναρµόνιση και αντιστρόφως; 
 
Η πλήρης εναρµόνιση θεµάτων που είναι κοµβικής σηµασίας για τους καταναλωτές της ΕΕ 
αποτελεί ένα από τα κλειδιά για τη δηµιουργία µιας πραγµατικά κοινής λιανικής αγοράς. Η 
ελάχιστη εναρµόνιση αποτέλεσε ένα χρήσιµο πρώτο βήµα για την αντιµετώπιση των πλέον 
οξέων προβληµάτων των καταναλωτών, αλλά έχει πλέον καταστεί φανερό ότι οι 
καταναλωτές και οι οικονοµικοί φορείς επιζητούν ένα ενιαίο πρότυπο για τις σχέσεις 
επιχειρήσεων-καταναλωτών στην αγορά της ΕΕ. Το µοντέλο αυτό πρέπει να βασίζεται σε 
συνεκτικές και σταθερές παραµέτρους που θα ορίσει η ΕΕ. 
 
Η ελάχιστη εναρµόνιση προφανώς δεν αποτελεί εναλλακτική λύση στην περίπτωση των 
απαιτήσεων όσον αφορά την ασφάλεια των προϊόντων. Η εσωτερική αγορά δεν λειτουργεί 
απολύτως αποτελεσµατικά όταν στα διάφορα κράτη µέλη εφαρµόζονται διαφορετικές 
προδιαγραφές ασφαλείας για προϊόντα όπως τα παιδικά παιχνίδια ή τα µέγιστα επιτρεπόµενα 
επίπεδα παρουσίας χηµικών καταλοίπων στα νωπά λαχανικά. Επί πλέον, δεν µπορεί να 
δικαιολογηθεί η ύπαρξη διαφορετικών επιπέδων ασφάλειας για τα καταναλωτικά προϊόντα 
ανά την ΕΕ. 
 
 
3. Συµφωνείτε ότι η δυνατότητα πρόσβασης στη δικαιοσύνη για τους καταναλωτές 
και τις ΜΑΚΟ βελτιώνει την αποτελεσµατικότητα της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και την προσεγγίζει στους πολίτες; Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεσθε να αναλάβετε 
σε αυτόν τον τοµέα; 
 
Η αποτελεσµατική και αποδοτική εφαρµογή της νοµοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των 
καταναλωτών στην πράξη, έχει ζωτική σηµασία για να αποκτήσει αυτή νόηµα για τους 
πολίτες της ΕΕ. Οι περισσότερες καταγγελίες των καταναλωτών οφείλονται στην εσφαλµένη 
εφαρµογή της νοµοθεσίας από τις επιχειρήσεις. ∆εσµεύοµαι αποφασιστικά να θέσω την 
εφαρµογή της υφισταµένης νοµοθεσίας στις κορυφές της πολιτικής ατζέντας κατά τη θητεία 
µου στη νέα Επιτροπή. Τώρα που πλέον ο κύριος όγκος της σχετικής νοµοθεσίας έχει 
υιοθετηθεί, ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στον συνεπή σεβασµό και την επιβολή των 
δικαιωµάτων των καταναλωτών σε όλα τα κράτη µέλη. 
 
Οι ίδιοι οι καταναλωτές αναλαµβάνουν κοµβικής σηµασίας ρόλο ενώ σηµαντική θα είναι και 
η αξιοποίηση του ήδη παραχθέντος µέχρι σήµερα έργου όσον αφορά την ενηµέρωση και την 
εκπαίδευση των καταναλωτών. Σε αυτό περιλαµβάνεται και η περαιτέρω ανάπτυξη των δύο 
υφισταµένων κέντρων στήριξης των καταναλωτών (τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτών και 
το Ευρωπαϊκό Εξωδικαστικό ∆ίκτυο), τα οποία, αντιστοίχως, βοηθούν στην παροχή 
συµβουλών στους καταναλωτές που επιθυµούν να διεκδικήσουν αποζηµίωση είτε άµεσα από 
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µια εταιρεία είτε µέσω ενός εναλλακτικού σχεδίου επίλυσης διαφορών. Θα περιλαµβάνει 
επίσης και την περαιτέρω ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την προαγωγή της εκπαίδευσης των 
καταναλωτών. 
 
Ωστόσο, δεν πρέπει να παραγνωρίζουµε το γεγονός ότι υπάρχουν σαφή όρια µεταξύ αυτών 
που µπορούν να επιτύχουν οι καταναλωτές αφενός και οι ΜΚΟ αφετέρου. Ορισµένοι 
ανέντιµοι έµποροι αντιµετωπίζονται µόνο από τις δηµόσιες αρχές. Η εφαρµογή του 
κανονισµού που πρόκειται σύντοµα να εγκριθεί σχετικά µε την προστασία στον τοµέα της 
προστασίας των καταναλωτών θα τονώσει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Σηµαντική 
για τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη, θα είναι και η συνεργασία µε τον Επίτροπο 
τον αρµόδιο για θέµατα ∆ικαιοσύνης, Ελευθεριών και Ασφάλειας. 
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4. Συµφωνείτε ότι η προστασία των καταναλωτών πρέπει να επικεντρώνεται µάλλον 
σε διασυνοριακούς κινδύνους για τους καταναλωτές παρά στη γενική εναρµόνιση των 
νοµοθετικών διατάξεων που αφορούν τους καταναλωτές; 
 
Για να λειτουργήσει η αγορά εύρυθµα τόσο για τους καταναλωτές όσο και τις επιχειρήσεις 
πρέπει να ενισχυθεί η εµπιστοσύνη των καταναλωτών και να περιοριστεί ο δαπανηρός 
κανονιστικός κατακερµατισµός. Αυτό δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί αν απλώς 
επικεντρωθούµε στις διασυνοριακές συναλλαγές των καταναλωτών, επειδή µε τον τρόπο 
αυτό δεν αντιµετωπίζονται τα εµπόδια που συναντούν οι επιχειρήσεις που επιθυµούν να 
εγκατασταθούν σε άλλες χώρες, ούτε εξασφαλίζεται ένα οµοιόµορφο επίπεδο προστασίας 
των καταναλωτών που είναι απαραίτητο για να ενισχυθεί η εµπιστοσύνη των καταναλωτών. 
Επί πλέον, δηµιουργούνται στρεβλώσεις του ανταγωνισµού µεταξύ των εγχωρίων και των 
διασυνοριακών συναλλαγών. Πέραν τούτου, το άρθρο 95 της Συνθήκης δεν προβαίνει σε 
διάκριση µεταξύ των εγχωρίων και των διασυνοριακών συναλλαγών των καταναλωτών. 
 
Με βάση όλα τα ανωτέρω, γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχουν ιδιαίτερης φύσεως προκλήσεις 
όσον αφορά τον χειρισµό της διασυνοριακής πρακτικής εφαρµογής της νοµοθεσίας σε 
θέµατα καταναλωτών, που ενδεχοµένως δεν προκύπτουν από τις εγχώριες συναλλαγές όπου 
τα εθνικά συστήµατα µπορεί να είναι καλύτερα ανεπτυγµένα. Καλό παράδειγµα σε σχέση µε 
αυτό αποτελεί ο κανονισµός που πρόκειται να εγκριθεί σύντοµα σχετικά µε την προστασία 
των καταναλωτών, καθόσον εστιάζει στις διασυνοριακές περιπτώσεις όπου η επιβολή της 
νοµοθεσίας είναι πληµµελής. 
 
5. Υπάρχουν τοµείς στους οποίους, κατά την άποψή σας, οι κοινοτικοί νόµοι για την 
προστασία των καταναλωτών δεν είναι επαρκείς, ή τοµείς όπου οι νόµοι αυτοί είναι 
υπερβολικοί, περιττοί ή δυσανάλογοι; 
 
Το υπάρχον σήµερα κοινοτικό κεκτηµένο στον τοµέα της προστασίας των καταναλωτών 
αποτελεί µια ανοµοιογενή συρραφή που αναπτύχθηκε µε την πάροδο του χρόνου, 
προκειµένου να ανταποκριθεί στα ειδικά προβλήµατα των καταναλωτών. Πιο πρόσφατα, 
σηµειώθηκε µια τάση για την υιοθέτηση πιο στρατηγικής προσέγγισης. Υπάρχουν στοιχεία 
από καταναλωτές και επιχειρήσεις που επισηµαίνουν προβλήµατα στις νοµοθεσίες και, 
ειδικότερα, την εφαρµογή τους σε εθνικό επίπεδο. Επί του παρόντος διενεργείται ενδελεχής 
αξιολόγηση της µεταφοράς της νοµοθεσίας και της επίδρασης του κοινοτικού κεκτηµένου 
στον τοµέα της προστασίας των καταναλωτών, την οποία προτίθεµαι να συνεχίσω. Αυτή θα 
περιλάβει τη συστηµατική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων επί των οποίων θα βασιστούν 
τα συµπεράσµατά µας. Υποστηρίζω την προώθηση καλύτερης νοµοθεσίας, επί παραδείγµατι, 
προς την κατεύθυνση της καθιέρωσης ενός απλούστερου πλαισίου, το οποίο θα είναι 
προσανατολισµένο στην επίτευξη αποτελεσµάτων. 
 
Σε γενικές γραµµές, το κανονιστικό πλαίσιο της ασφάλειας των καταναλωτών είναι επαρκές. 
Βασική µας προτεραιότητα είναι η αποτελεσµατική επιβολή του. Ωστόσο, έχουν προωθηθεί 
σηµαντικές πρωτοβουλίες για την αναθεώρηση και συµπλήρωση της νοµοθεσίας. Ένα 
ουσιώδες παράδειγµα είναι το REACH, η προτεινόµενη νέα νοµοθεσία για τις χηµικές 
ουσίες. 
 
Έχω απόλυτη επίγνωση του γεγονότος ότι η προστασία των καταναλωτών, αναπόφευκτα, θα 
προξενήσει εντάσεις µεταξύ των προταγµάτων πολιτικής της ΕΕ, όπως η ανταγωνιστικότητα 
και οι ανοικτές αγορές έναντι των αυστηρών ελέγχων όσον αφορά τις προδιαγραφές 
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ασφαλείας και ποιότητας, ο προσδιορισµός του «ορθού» επιπέδου για την αποφυγή του 
κινδύνου στην ΕΕ, ζητήµατα αναλογικότητας, επικουρικότητας και κόστους. 
 
Αντιλαµβάνοµαι την εγγενή δύναµη των περιορισµών αυτών. Είµαι αποφασισµένος να 
διατηρήσω το προφίλ της δράσης της ΕΕ στον τοµέα της προστασίας των καταναλωτών, ενώ 
παράλληλα, θα καταβάλω προσπάθειες για να ληφθούν υπόψη οι θεµιτές ανησυχίες όλων των 
εµπλεκοµένων. Στην προσπάθεια αυτή, µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναµένω τις απόψεις του 
Κοινοβουλίου επί των θεµάτων αυτών. 
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6. Ποιο ρόλο διαδραµατίζει η προστασία των καταναλωτών στη διαδικασία της 
Λισσαβόνας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας; 
 
Η ύπαρξη ισχυρής πολιτικής για θέµατα καταναλωτών σε επίπεδο  ΕΕ έχει ζωτική σηµασία 
για την εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, προκειµένου να ενισχυθεί η 
ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας. 
  
Μια πραγµατικά ανταγωνιστική αγορά προϋποθέτει βέλτιστη κατανοµή πόρων, µε την 
ανταµοιβή των πλέον αποτελεσµατικών φορέων. Για να λειτουργήσει το σύστηµα αυτό, η 
πλευρά της ζήτησης πρέπει να ενηµερώνεται καλύτερα και να είναι σε θέση να αναζητεί την 
καλύτερη προσφορά. 
 
Η σηµερινή κατάσταση των περιορισµένων διασυνοριακών αγορών σηµαίνει ότι η εσωτερική 
αγορά εξακολουθεί να απέχει πολύ από την κάλυψη όλων των δυνατοτήτων της. Οι 
καταναλωτές δεν επωφελούνται από τις καλύτερες τιµές και επιλογές που θα µπορούσαν να 
υπάρχουν στην εσωτερική αγορά συνολικά και προτιµούν να εµµένουν στην εθνική αγορά 
τους όπου νοιώθουν καλύτερα προστατευµένοι. Αυτό σηµαίνει ότι δεν έχει γίνει ακόµη 
δεόντως αισθητή στην εσωτερική λιανική αγορά η πλήρης δύναµη του ανταγωνισµού. 
 
Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις αποθαρρύνονται από την κανονιστική αβεβαιότητα να 
προχωρήσουν στη διάθεση των προϊόντων τους σε ολόκληρη την ΕΕ.  Ως εκ τούτου, οι 
αγορές εξακολουθούν να είναι, εν πολλοίς, κατακερµατισµένες µε βάση τα εθνικά όρια και οι 
διαφορές τιµών µεταξύ των χωρών να παραµένουν υψηλές: ορισµένες τιµές λιανικής στην ΕΕ 
µπορούν να είναι υψηλότερες έως και κατά 40% από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο, ενώ  η µέση 
διαφορά τιµών κυµαίνεται περί το 30%. Η ίδια κατάσταση έχει ως αποτέλεσµα τη 
διακύµανση του κόστους παραγωγής ανά την ΕΕ, καθόσον οι κατακερµατισµένες αγορές 
στρεβλώνουν τον υγιή ανταγωνισµό µε αρνητικές συνέπειες τόσο στη βιοµηχανική παραγωγή 
όσο και στους καταναλωτές. 
 
Συνοψίζοντας: 

• Οι καταναλωτές πρέπει να νοιώθουν ότι έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχουν ανάγκη από οιαδήποτε πηγή κρίνουν ως πλέον 
επωφελή για αυτούς, ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασης,  

• Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διαφηµίζουν και να διαθέτουν στην 
αγορά τα προϊόντα τους, οπουδήποτε στην ΕΕ όπως στον τόπο τους. 

 
Η πολιτική της ΕΕ για τους καταναλωτές συµβάλλει στην αντιµετώπιση των εν λόγω 
αδυναµιών της αγοράς, αντιµετωπίζοντας τόσο την πτυχή του προβλήµατος που αφορά την 
προσφορά όσο και την ζήτηση. Κοµβικής σηµασίας παραδείγµατα στο πλαίσιο αυτό είναι οι 
προτάσεις για τη συνεργασία στον τοµέα της επιβολής της νοµοθεσίας και τις αθέµιτες 
εµπορικές πρακτικές. 
 
 
7. Πώς πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι διαφορές σε εθνικές προτιµήσεις και 
συνήθειες στις απαιτήσεις που αφορούν την προστασία των καταναλωτών; 
 
Ελάχιστη είναι η επικάλυψη θεµάτων που άπτονται των προτιµήσεων και της ευπρέπειας και 
της πολιτικής για την προστασία των καταναλωτών. Η πολιτική για την προστασία των 
καταναλωτών αποσκοπεί στην προστασία των οικονοµικών δικαιωµάτων των πολιτών, της 
υγείας και της ασφάλειάς τους. Τα θέµατα στον τοµέα αυτό είναι πράγµατι οικουµενικής 
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φύσεως. Οι Ευρωπαίοι έχουν αναπτύξει µε την πάροδο των ετών, κοινή δέσµη αξιών που έχει 
πλέον ενσωµατωθεί στην εθνική ταυτότητα των κρατών µελών. 
 
Ωστόσο, σε άλλους τοµείς, όπως π.χ. στη διαφήµιση, υπάρχουν σαφείς διαφορές µεταξύ των 
εθνικών πολιτιστικών παραδόσεων όσον αφορά τις προτιµήσεις και την ευπρέπεια. Η 
αντιµετώπιση των θεµάτων αυτών δεν εµπίπτει στο πεδίο της προστασίας των καταναλωτών, 
καθόσον απηχούν άλλου είδους δηµόσιου συµφέροντος. Η πρόταση οδηγίας της Επιτροπής 
σχετικά µε τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές εξαιρεί πλήρως τα θέµατα αυτά. Είµαι 
αποφασισµένος να σεβαστώ πλήρως την αρχή της επικουρικότητας κατά την υποβολή 
προτάσεων για πρωτοβουλίες ή την ανάληψη δράσης στον τοµέα αυτό. 
 
 
8. Η προηγούµενη Επιτροπή ενέκρινε σαφή στρατηγική για την απλοποίηση και τη 
βελτίωση του ρυθµιστικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία 
περιλαµβάνονται και εκτεταµένες αξιολογήσεις των επιπτώσεων και διαδικασίες 
διαβούλευσης. Επίσης η Επιτροπή, µαζί µε το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, αποτελεί 
συµβαλλόµενο µέρος της ∆ιοργανικής Συµφωνίας σχετικά µε την βελτίωση της 
νοµοθεσίας. Μπορεί ο Επίτροπος να διαβεβαιώσει: 
 

• ότι στηρίζει πλήρως το στόχο της βελτίωσης του ρυθµιστικού πλαισίου της 
Ένωσης, τη στρατηγική της Επιτροπής και τη διοργανική συµφωνία· 

• ότι οι υπηρεσίες του θα σεβασθούν πλήρως τη διοργανική συµφωνία και ότι θα 
συνεργασθούν µε τις κοινοβουλευτικές επιτροπές για τη διοργάνωση προ-
νοµοθετικών ακροάσεων, προκειµένου να εξετασθούν οι προτάσεις της Επιτροπής· 

• ότι κατά την αξιολόγηση του προσωπικού στις υπηρεσίες του, η έγκαιρη και 
αποτελεσµατική εφαρµογή διαδικασιών για τη βελτίωση της νοµοθεσίας θα 
αποτελέσει σηµαντικό κριτήριο για την επίτευξη υψηλότερης βαθµολογίας; 

 
Ναι, υποστηρίζω πλήρως τον στόχο της περαιτέρω βελτίωσης και απλοποίησης του 
ρυθµιστικού πλαισίου της ΕΕ. Η βελτίωση των ρυθµίσεων είναι ιδιαίτερα σηµαντική στον 
τοµέα της πολιτικής για τους καταναλωτές που πρέπει να εξασφαλίζει συγκεκριµένα οφέλη 
στην καθηµερινή ζωή των πολιτών. Συνεπώς, έχει ζωτική σηµασία να εµπλακούν οι φορείς 
της κοινωνίας των πολιτών, και ιδίως οι οργανώσεις των καταναλωτών, στη διαδικασία 
χάραξης πολιτικής και της αξιολόγησης των πιθανών επιπτώσεων των κυριότερων 
πρωτοβουλιών που αναλαµβάνουµε. 
 
Για τη βελτίωση των ρυθµίσεων στον τοµέα της πολιτικής για τους καταναλωτές, όπου η 
θέσπιση νοµοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών κρίνεται αναγκαία, υποστηρίζω 
µια προσέγγιση πλαίσιο – µια προσέγγιση που θα είναι λιγότερο καθοδηγητική και θα 
εστιάζει περισσότερο στην παραγωγή αποτελεσµάτων. Ο προκάτοχός µου χρησιµοποίησε την 
προσέγγιση αυτή στους τοµείς της ασφάλειας των προϊόντων και τις αθέµιτες εµπορικές 
πρακτικές. Στο εγγύς µέλλον προτίθεµαι να προχωρήσω σε αναθεώρηση της νοµοθεσίας για 
τους καταναλωτές, µε σκοπό να την καταστήσω συνεκτικότερη, ούτως ώστε οι καταναλωτές 
να µπορούν να επωφεληθούν από ένα πιο προβλέψιµο νοµικό περιβάλλον. 
 
Η βελτίωση του ρυθµιστικού πλαισίου απαιτεί επίσης αφενός σεβασµό και, αφετέρου, 
επιβολή της νοµοθεσίας όσον αφορά τα δικαιώµατα των καταναλωτών σε όλα τα κράτη µέλη. 
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Αυτή είναι και η µεγαλύτερη πρόκληση για τα επόµενα χρόνια, καθόσον σκοπεύουµε να 
ενθαρρύνουµε τη συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών και να υποστηρίξουµε τη 
δηµιουργία δικτύων που θα παρέχουν βοήθεια και συµβουλές στους καταναλωτές όσον 
αφορά τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους. 
 
Με την επιφύλαξη του δικαιώµατος πρωτοβουλίας της Επιτροπής, εγώ προσωπικά, το 
ιδιαίτερο γραφείο και η Γ∆ µου, θα συνεργαστούµε πλήρως µε τις αρµόδιες κοινοβουλευτικές 
επιτροπές, καθώς και µε όλους τους εµπλεκόµενους, καθόλη την προνοµοθετική φάση, ώστε 
να βελτιωθεί η αντίληψη της Επιτροπής πάνω σε κρίσιµα ζητήµατα. Μπορώ να διαβεβαιώσω 
το Κοινοβούλιο για τη δέσµευση των υπηρεσιών της Επιτροπής να συµµορφωθούν πλήρως 
προς τις σχετικές διατάξεις της Συµφωνίας Πλαίσιο σχετικά µε τις σχέσεις του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, καθώς και της ∆ιοργανικής Συµφωνίας για τη βελτίωση της 
νοµοθεσίας. 
 
Είµαι επίσης σε θέση να σας διαβεβαιώσω ότι στις ενέργειες που θα αναλάβουµε, βασική 
κατευθυντήρια αρχή για εµένα προσωπικά, την Γ∆ και το σύνολο του προσωπικού της, θα 
είναι η αποτελεσµατική εφαρµογή των διαδικασιών για βελτίωση του ρυθµιστικού πλαισίου. 
 

9. Ποια δράση µπορεί να αναληφθεί, κατά την άποψή σας, για να βελτιωθεί ακόµη 
περισσότερο η νοµοθετική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και το 
"ρυθµιστικό πλαίσιο" της εσωτερικής αγοράς και της προστασίας των καταναλωτών; 
 
Η βελτίωση της νοµοθετικής διαδικασίας απορρέει από την καλή κατανόηση των 
διακυβευοµένων θεµάτων και τον αποτελεσµατικό καθορισµό προτεραιοτήτων. Ασφαλώς 
πρέπει να βελτιώσουµε τη βάση των γνώσεών µας όσον αφορά την πολιτική για τους 
καταναλωτές. Η πολιτική για τους καταναλωτές πρέπει να υποστηρίζεται από την αντίστοιχη 
ενηµέρωση και την παροχή στοιχείων προκειµένου να καθορίζει προτεραιότητες, να 
αξιολογεί και να προσαρµόζει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις δράσεις. Συµµερίζοµαι 
απολύτως την έµφαση που έχει ήδη αποδοθεί στο θέµα αυτό και προτίθεµαι να προωθήσω 
ακόµη περισσότερο το έργο που επιτελείται ήδη, προκειµένου να συγκεντρώνονται βάσιµα 
στοιχεία σχετικά µε τις καταγγελίες των καταναλωτών· στοιχεία για τις τιµές των προϊόντων 
και των υπηρεσιών· τους δείκτες όσον αφορά την ικανοποίηση των καταναλωτών· τις 
απόψεις των καταναλωτών για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και τις διασυνοριακές αγορές. 
Προτίθεµαι να εντατικοποιήσω τις προσπάθειες στον τοµέα αυτό και να συνεργαστώ µε τα 
κράτη µέλη και τις οργανώσεις των καταναλωτών για την καθιέρωση βελτιωµένων δεικτών 
όσον αφορά τις ζηµίες που υφίστανται οι καταναλωτές, καθώς και την επιστηµονική 
αξιολόγηση του κινδύνου στον τοµέα της ασφάλειας των προϊόντων. Επιθυµώ επίσης να 
αναπτύξω την αντίληψή µας όσον αφορά τις επιθυµίες και τις προσδοκίες των καταναλωτών, 
αποδίδοντας τη δέουσα προσοχή στις ειδικές ανάγκες που ενδεχοµένως να υπάρχουν στα νέα 
κράτη µέλη. Αυτό το κοµβικής σηµασίας έργο όσον αφορά τη γνωστική βάση έχει ζωτική 
σηµασία για τη βελτίωση της διαδικασίας νοµοθέτησης και για να εξασφαλιστεί ότι η 
εστίαση της πολιτικής στον τοµέα των καταναλωτών στις σωστές προτεραιότητες. 
 
Η βελτίωση της επιβολής της νοµοθεσίας της ΕΕ, τόσο σε εθνικό όσο και σε διασυνοριακό 
επίπεδο, αποτελεί επίσης κοµβικό στοιχείο για τη βελτίωση του ρυθµιστικού πλαισίου. 
Ουσιώδη σηµασία έχει επίσης και η αποτελεσµατικότητα της εφαρµογής των ρυθµίσεων 
όσον αφορά τη συνεργασία σε θέµατα προστασίας των καταναλωτών. Τα κράτη µέλη πρέπει 
να λάβουν τα αναγκαία µέτρα ώστε το ρυθµιστικό αυτό πλαίσιο να λειτουργήσει στην πράξη. 
Προτίθεµαι να εποπτεύσω µε αυστηρότητα, µαζί µε τα κράτη µέλη, τη σωστή εφαρµογή των 
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ρυθµίσεων και να ενθαρρύνω την ανάπτυξη και λειτουργία των πλέον ενδεδειγµένων 
πρακτικών. 
 
Όσον αφορά τη νοµοθετική πτυχή, η σχεδιαζόµενη αναθεώρηση του υφισταµένου κοινοτικού 
κεκτηµένου στον τοµέα των καταναλωτών πρέπει να αποκαλύψει και τις επιλογές για 
βελτίωση της νοµοθεσίας στον τοµέα αυτό. Έτσι λοιπόν, το έργο που επιτελείται σε εργαλεία 
όπως το Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς για την ευρωπαϊκή νοµοθεσία στον τοµέα των 
συµβάσεων,  που θα θεσπίσει κοινούς ορισµούς και πρότυπους κανόνες µε βάση ανάλυση της 
υφισταµένης νοµοθεσίας, θα συµβάλει στο να διασφαλιστεί ότι όλες οι προτάσεις για την 
τροποποίηση ή βελτίωση της νοµοθεσίας θα βελτιώνουν την ποιότητα και τη συνοχή του 
ρυθµιστικού περιβάλλοντος. 
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