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TERVISHOID JA TOIDUOHUTUS 
 
1. Mis on Teie arvates Euroopa Liidus järgmise viie aasta jooksul suurimad 
väljakutsed tervishoiu ja toiduohutuse valdkondades? Mida teeksite volinikuna, 
et neile vastata ja tagada nähtavate tulemuste olemasolu oma volituste lõppedes, 
võttes arvesse pädevuste jaotust ELi ja liikmesriikide vahel? 
 
Tervis on inimõigus. Minu suurim väljakutse on edendada seda õigust terves Euroopa Liidus 
ajal, mil maailmas on reaalsed ohud ja meie käsutada on piiratud vahendid.  

Eeskätt tervishoiualaste lahknevuste tõttu nii liikmesriikides kui ka nende riikide vahel peab liidu 
struktuuriline eesmärk olema kõigile pikaealise täisväärtusliku elu võimaldamine.  

Tervis ei ole konkurentsivõimelisele majandusele mitte kulu, vaid toob sellele pikas perspektiivis 
kasu. Euroopa peab seadma oma eesmärgiks üksikisiku heaolule, ja sellega kogu ELi õitsengule, 
suunatud tervishoiualase tegevuse. Ma kavatsen tagada, et selle küsimusega tegeletakse 
Lissaboni protsessil täie tõsidusega. Lisaks tuleb tervishoiualaste küsimustega tegeleda kõikides 
liidu poliitikavaldkondades.  

Kui eesmärgiks on täisväärtuslik elu, siis meie peamiseks väljakutseks on võitlus valede asjade 
(või vales mahus) söömise ja joomise ning suitsetamisega. Ma kavatsen pöörata erilist 
tähelepanu Euroopa noorte kaitsele tubakasõltuvuse, alkoholi kuritarvitamise ja ülekaalulisuse 
eest.  

Muud väljakutsed hõlmavad krooniliste haiguste kasvu, rahvastiku vananemist ning kodanike 
kasvavaid ootusi tervishoiu ja tervishoiualase teavitamise suhtes. Suur oht on ka nakkushaigused. 
Näiteks valmistab tõsist muret HIV/AIDSi nakatanute arvu kasv ELis ja selle idanaabrite juures. 
Me peame samuti olema valvsad uute tekkivate ohtude ja haiguste suhtes. SARSi puhang 2003. 
aastal ja linnugripi avaldumine inimestel 2004. aastal näitavad, et rahuloluks pole mingit põhjust. 
Reageerimine terviseohtudele, olgu need siis loodusliku päritoluga või inimese põhjustatud, 
nõuavad rohkem koostööd Euroopa tasandil ning suuremat ELi rolli sellesse valdkonda 
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panustamisel. Selle all ma pean silmas näiteks ravimiresistentsete haiguste levikut haiglates ning 
ravimiresistentseid tuberkuloosi tüvesid.  

Euroopa tasandi tegevused peavad keskenduma valdkondadele, kus me saame luua lisaväärtust. 
Liikmesriigid vastutavad loomulikult tervishoiuteenuste ja arstiabi korraldamise ja 
kättesaadavuse eest. Siiski ma arvan, et ühendus saab luua olulist lisaväärtust, aidates 
liikmesriike ühenduse tasandil paremini rakendatavate meetmetega, jagades 
tervishoiutehnoloogia hindamise või kompetentsuskeskustega seotud kogemusi või nende jaoks 
ette nähtud ühiseid ressursse ning edendades Euroopa tervishoiualase oskusteabe võrgustikku, ja 
seda eriti 2005. aasta mais Stokholmis tööd alustava Euroopa haiguste tõrje ja ennetamise 
keskuse kaudu. Samuti luuakse lisaväärtust ELi rahvatervise programmi abil. Meie tegevus aitab 
tugevdada sünergiat ja partnerlust liikmesriikide vahel ning valitsuste ja kodanikuühiskonna 
vahel.  
 
Euroopa uus toiduohutussüsteem toetub kolmele olulisele sambale.  
 
Esiteks: täiemahuline toiduohutuse alane regulatsioon, mille väljatöötamine isegi väheneb. 
Teiseks: toimiv ja varsti Parmasse koliv Euroopa Toiduohutusamet. 
Kolmandaks: uus lähenemine toidu ja sööda ametliku kontrolli valdkonnas.  
 
Rõhuasetus kandub praegu toiduohutuse poliitika strateegiliselt planeerimiselt selle reaalsele 
rakendamisele. Tuleb rakendada konkreetseid meetmeid, et tagada toiduohutuse õigustiku 
kontroll ja rakendamine ELi tasandil ning samuti koordineerida liikmesriikide tegevust.  

Meil tuleb võita kodanike usaldus Euroopa toiduainetega varustamisel, kuid suurim väljakutse 
pole mitte ohutu toit vaid tervislik toit. Olulisemad meetmed on: 

• toiduohutuse tegevusplaani valge raamatu koostamise lõpetamine; 

• ELi toiduohutuse, loomade tervise, loomade heaolu ja taimetervise alaste õigusaktide 
tõhus rakendamine kõikides liikmesriikides; 

• ELi toiduohutuse alase regulatsiooni ja kolmandatest riikidest imporditud toidu ohutuse 
kõrgetasemeline kontroll ametlike ELi riikide ja ELi mittekuuluvate riikide inspektorite 
koolitamise kaudu; 

• teabevahetuse parandamine, et tagada ülemaailmne kõrgetasemeline toiduohutus, 
laiendades toidu- ja söödaalast kiirhoiatussüsteemi kolmandatele riikidele; 

• teatud sätete pidev uuendamine seoses areneva teadusliku ja tehnilise olukorraga, nt TSE 
(transmissiivne spongioosne entsefalopaatia), saasteained, mikrobioloogilised 
kriteeriumid, dieettoidud; 

• pestitsiidide kasutamise lubamise põhimõtete ülevaatamine. 
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2.  Euroopa Ühenduse asutamislepingus öeldakse: "Kogu ühenduse poliitika 
ja meetmete määratlemisel ja rakendamisel tagatakse inimeste tervise 
kõrgetasemeline kaitse.". Kuidas tagaksite selle põhimõtte korraliku 
rakendamise rahvatervise ja toiduohutuse valdkondades ning seoses siseturgu 
reguleerivate õigusaktidega? 
 
Kuidas tagate, et Euroopa Komisjon pöörab vaimse tervise küsimusele 
tähelepanu, mis vastab selle kasvavale osakaalule haiguste koguarvus? Milliseid 
edusamme loodate teha tervisele avaldatava mõju hindamiste rakendamises? 
 
Tervis on asutamislepingus üks algeesmärk omaette. 
 
Ma olen uhke selle üle, et saan vastutada valdkonna eest, mis on ELi poliitikas kesksel kohal 
ühtsete arvamuste osas. Ma võtan väga tõsiselt ülesannet innustada kogu kolleegiumit arvestama 
tarbijakaitse ja tervishoiu eesmärkidega kõikide valdkondade määratlemisel ja rakendamisel. 
Selleks kavatsen ma töötada nii mõjuhindamiste tehnika kallal kui ka väga rangelt hinnata minu 
vastutusala õigusaktide ettepanekute mõju. 
 
Rahvastiku tervise parandamine on saavutatav ainult juhul, kui meetmeid rakendatakse paljudes 
eri valdkondades, kuna tervist mõjutavad nii majandus- kui ka sotsiaalsed ja keskkonnaalased 
tegurid.  
ELi tervishoiualane tegevus põhineb kolmel peamisel põhimõttel: integratsioonil, 
jätkusuutlikkusel ning Euroopa lisaväärtustele keskendumisel. See on viinud ühenduse tasandil 
tehtava tervishoiualase töö integreeritud lähenemiseni, tehes tervishoiuga seotud 
poliitikavaldkondades koostööd tervishoiueesmärkide saavutamiseks. 
 
Kõrgetasemelise toiduohutuse tagamine on Euroopa üldise toiduvaldkonna määruse (määrus (EÜ) 
nr 178/2002) peamine eesmärk. 
 
Rahvusvaheline õigus võimaldab ühendusel kehtestada soovitava vajaliku kaitsetaseme tingimusel, 
et meie riskianalüüs põhineb kättesaadaval teaduslikul tõendusmaterjalil, ning et meie 
riskihindamine viiakse läbi sõltumatult, objektiivselt ja läbipaistvalt. Ma olen kindel, et Euroopa 
Toiduohutusameti (EFSA) abiga suudame me toiduohutuse valdkonnas tagada ühenduse poliitika 
ja tegevuse tugeva ning usaldusväärse teadusraamistiku toimimise. 
 
Teadusliku ebamäärasuse puhul võime rakendada ettevaatusabinõusid, kuid tingimusel, et 
võetavad meetmed on järjepidevad, proportsionaalsed ja piiravad kaubandust mitte rohkem kui on 
hädavajalik, ning et neid meetmeid vaadatakse aeg-ajalt läbi.  
 
Inimeste tervise kaitseks ette nähtud meetmed peavad ühilduma muude ELi eesmärkidega, näiteks 
kaupade vaba liikumise ning siseturu sujuva toimimisega. Üks oluline vahend sellise tasakaalu 
saavutamiseks on avatud ja läbipaistva avaliku arutelu läbiviimine õigusaktide ettevalmistamisel, 
hindamisel ja läbivaatamisel. Ma kavatsen tugineda olemasolevale praktikale, et viia tõhusad 
arutelud huvirühmadega läbi enne põhimõtete väljatöötamist ja otsuste vastuvõtmist. Siiski, 
lõppkokkuvõttes peaks tervishoid olema ühenduse poliitika peamine prioriteet. 
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Vaimse tervise osakaal haiguste koguarvus on kahtlemata suurenenud. Ma olen otsustanud võtta 
pikaajalise kohustuse selles valdkonnas ELi rahvatervise programmi rakendamiseks.  
 
Neljandik eurooplastest kannatab oma elu jooksul vaimsete häirete all. Suuremat poliitilist 
toetust on vaja valehäbist üle saamiseks, tõstmaks laste ja noorukite hulgas vaimse tervise alast 
teadlikkust ning levitada teavet enesetappude ja depressiooni ennetusmeetmete kohta. Ma sean 
2005. aasta jaanuaris Helsingis toimuva olulise konverentsi ettevalmistamisel selles valdkonnas 
prioriteediks koostöö liikmesriikide ja Maailma Tervishoiuorganisatsiooniga. Seejärel peaksid 
liikmesriigid ja Euroopa Komisjon kokku leppima ja välja töötama selge tegevusplaani.  
 
Kui nüüd rääkida tervisele avaldatava mõju hindamisest, siis nii endine kui ka praegune ELi 
rahvatervise programm nägi ette mitmete selle valdkonna projektide kaasfinantseerimist. Nende 
projektide eesmärk oli töötada välja ühtsed metoodikad, millega hinnata konkreetsete meetmete 
mõju tervisele, ning selleks kasutati nende liikmesriikide kogemusi, kus taolised hindamised on 
olnud üldiseks tavaks.  
 
Lubage mul veel rõhutada, et mõjuhindamine on nüüd Euroopa Komisjonis poliitika 
kujundamise lahutamatu osa ja et uutele olulistele meetmetele on vaja enne vastuvõtmist teha 
mõjuhindamine. See võimaldab hinnata teiste valdkondade poliitika kujundamise ettepanekute 
võimalikku mõju rahvastiku tervisele. Selle taustal ma pooldan varasemat tervisele avaldatava 
mõju hindamise läbiviimist, nii et rahvatervise küsimusi ei tõstatataks mitte alles protsessi lõpus, 
vaid et need oleksid peamiste ELi poliitikavaldkondade väljatöötamisel või ülevaatamisel 
korralikult meetmete kavandamisse ja koostamisse kaasatud. 
 
 
Eelarve ja selle täitmine 
 
3.  Kas arvate, et liidu rahvatervise ja toiduohutuse valdkondadele on 
eraldatud piisavalt rahalisi vahendeid ja personali? Kas Teie arvates 
rakendatakse ja hinnatakse neid adekvaatselt? 
 
Kuidas tagaksite Euroopa haiguste tõrje ja ennetamise keskuse ning Euroopa 
Meditsiinihindamise Agentuuri adekvaatse rahastamise? 
 
Mida teete Euroopa Toidu- ja Veterinaarameti suutlikkuse ja tõhususe 
parandamiseks? 
 

Minu arvates tegi Euroopa Komisjon õigesti, kui tegi uue finantsperspektiivi käimasoleval 
arutelul ettepaneku rahvatervise ja toiduohutuse vahendite püsivaks ja oluliseks suurendamiseks. 
See ettepanek kataks Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) ja Euroopa haiguste tõrje ja ennetamise 
keskuse (ECDC) vahendite ettenähtud suurenemise. Praeguste tegevuste hindamise juures 
meeldib mulle selle kaasaegne haldusmetoodika. Toidu- ja veterinaaramet (FVO) peaks sarnaselt 
kõikide tervishoiu ja tarbijakaitse peadirektoraadi direktoraatidega panustama peadirektoraadi 
tegevuste tulevasse laienemisse. 
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Rahvatervise programmi praegune kuue aasta üldeelarve on 354 miljonit eurot. 2003. aastal 
esitati Euroopa Komisjonile enam kui 400 projektitaotlust, millest paljud olid kõrge kvaliteedi ja 
tähtsusega, ning mille tarbeks taotleti ühenduselt 500 miljoni euro suurust toetust, samas kui 
kasutatav summa oli 50 miljonit eurot. Need numbrid näitavad selgelt, et rahvatervise 
valdkonnas saaks oluliselt rohkem teha kasulikke rahaeraldisi. Euroopa Komisjon rajab 
Luksemburgi vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu nõudmisele rahvatervise programmi 
usaldusväärse juhtimise tagamiseks rakendusasutuse. 

Praegune 2005. aasta toiduohutuse valdkonna üldeelarve maht on 270 miljonit eurot. Praegune 
toiduohutuse programm on ikka veel väga auahne ja väljakutseid esitav ning hõlmab väga olulisi 
küsimusi nagu toiduohutuse valge raamatu koostamise lõpetamine, meetmete tõhus 
rakendamine, kõrgetasemeline kontroll, parandatud teabevahetus jmt. 

ELi struktuurifondid võiksid anda suurema panuse uute liikmesriikide tervishoiualase 
infrastruktuuri ja tervishoiusektori tööjõu arendamisse, ja eriti parandada liikmesriikide 
suutlikkust terviseohtudega toimetulekul. Struktuurifondid on toetanud olulisi tervishoiualaseid 
tegevusi, kuid see valdkond peaks struktuurifondide taotlemis- ja rahastamiskriteeriumide 
väljatöötamisel olema selgema prioriteediga. Otsused peaksid sõltuma nende tervisele avaldatava 
mõju hindamisest. 

Uus Euroopa haiguste tõrje ja ennetamise keskus annab olulise panuse ELi suutlikkusse ning 
loob tugeva ekspertide võrgustiku. See tagab tehniliste ja teaduslike vahenditega varustatuse ja 
aitab meil paremini neid vahendeid koondada. 

ECDC direktor alustab tööd 2005. aasta esimese kvartali lõpus. Keskuse ülesannete täitmisega 
alustatakse järk-järgult 2005.-2007. aasta jooksul. Ülesannete täitmise alustamine sõltub 
paljudest asjaoludest, sealhulgas keskuses tööle hakkavate ekspertide kättesaadavusest.  

 
Euroopa Komisjoni 2003. aasta ettepanekus soovitatud keskuse eelarve katab kulud kuni 2007. 
aastani. Selleks ajaks peaks keskuse personali suurus olema 70 töötajat ja aastaeelarve ulatuma 
29 miljoni euroni. Need on piisavad vahendid keskuse tegevuse algperioodiks.  
 
Siiski mõjutab keskuse paiknemine Rootsis selle kulusid, kuna tegevuskulud on seal suuremad 
ettepanekus kasutatud standardsest eelarvestusest. See võib avaldada mõju eelkõige 
personalihõive tasemele. Praegu hinnatakse tegelikele kuludele avaldatavat mõju ning Euroopa 
Komisjon püüab tavapäraste eelarvemenetluste kaudu teha keskuse tulevastesse eelarvetesse 
vajalikud parandused.  
 
Pikemas perspektiivis peab uus ELi finantsperspektiiv arvestama keskuse ülesannete 
ülevaatamisega aastatel 2007-2008. Pärast keskuse ülesannete ülevaatamist tuleb ka eelarvet 
vastavalt kohandada.  
 
Ma ei ole vastutav Euroopa Meditsiinihindamise Agentuuri eest, mis asub ettevõtluse ja tööstuse 
voliniku vastutusalas. Seepärast ei saa ma anda täielikku vastust selle kohta, kuidas Euroopa 
Meditsiinihindamise Agentuur täidab oma ülesandeid praeguse eelarve raames. Siiski leppisid 
minu eelkäija volinik Byrne ja tema kolleeg volinik Liikanen kokku teha nendes küsimustes 
koostööd ning ma kavatsen jätkata seda samas vaimus mu uue kolleegiga. 
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Tervishoiu ja tarbijakaitse peadirektoraadi alla kuuluv toidu- ja veterinaaramet vajab 
lisavahendeid personalihõive nõuete perioodilisel ülevaatamisel, kusjuures viimati vajati 
lisavahendeid seoses laienemisega. Ma hakkan loomulikult minu juhitava peadirektoraadiga 
tööle selle nimel, et tagada piiratud ressursside õige jaotamine, sealhulgas FVOle. Mis puudutab 
FVO tõhusust, siis järgneva viie aasta jooksul on toiduahela kontrollimisel oodata paremini 
struktureeritud auditi põhise lähenemise olulist paranemist.  
 
Olemasolevate vahenditega viib FVO igal aastal läbi umbes 250 revisjoni. Läbiviidavad 
revisjonid on hoolikalt prioritiseeritud ning need on sätestatud iga-aastases revisjoniprogrammis. 
Revisjonide läbiviimiseks on vaja eelnevat põhjalikku planeerimist, ühe- kuni kahenädalase 
kohapealse kontolli teostamist ning pikaajalist aruande koostamist ja järeltoimingute läbiviimist. 
Uue ametliku sööda- ja toidukontrolli määruse ja selle nõuete jõustumisega, millega tehakse 
liikmesriikidele kohustuseks ühtsete ja kõikehaaravate kontrollikavade ning piisavalt sõltumatu 
auditisüsteemi väljatöötamine, paraneb ka toiduohutuse kontrolli tõhusus. See annab suurema 
kindluse ELi õigusaktide rakendamiseks liikmesriikides. FVO saab oma jõupingutusi ja 
vahendeid hakata järgemööda suunama vähem kontrollitud valdkondadele. 
 
4. Keskkonna valdkonnas on kasutusele võetud "rakendamisistungid", mille 
käigus Euroopa Komisjoni esindaja vastab parlamendiliikmete küsimustele 
seoses teatud õigusaktide rakendamisega. Kas oleks kasulik laiendada seda ka 
tervishoiu ja toiduohutuse valdkondadele? 
 
Mulle teadaolevalt käsitletakse parlamendiliikmete poolt rakendamisküsimuste osas väljendatud 
muret ja ülesnäidatud huvi rahuldavalt muul viisil. Kuid ma olen avatud ettepanekutele. Vahest 
oleks Euroopa Parlamendi kuulamistest kasu oluliste rakendamisprotsesside puhul nagu seda on 
toidu- ja söödakontroll või -hügieen, saades niimoodi teavet kõikidelt huvigruppidelt. 
 
Tervishoid ja toiduohutus on kodanike peamine murelaps. Nad ootavad poliitika kujundajatelt 
läbipaistvust valdkonnas, mis puudutab otseselt nende igapäevaelu. Üldisemalt on vaja kõikide 
huvirühmade osalust ja nende vahelist koostööd. 
 
Läbipaistvus kuulub samuti hea valitsemistava juurde. Sellega seoses võib näiteks tuua suure 
tähtsusega tervishoiufoorumi. Selle teabevahetuse ja konsulteerimise süsteemi mõte on selgitada 
üldsusele ühenduse tervishoiustrateegia eesmärke ning tagada nende vastamine üldsuse 
vajadustele. See loob patsientide, tervishoiutöötajate ja muude huvirühmade 
esindusorganisatsioonidele võimaluse panustada tervishoiupoliitika väljatöötamisse, 
rakendamisse ja tegevusprioriteetide seadmisse. ELi rahvatervise portaali loomise eesmärk on 
suurendada ELi tasandil kodanikele, erialainimestele ning riiklikele ja piirkondlikele võimudele 
tervishoiualase teabe kättesaadavust, nähtavust ja läbipaistvust. Seal tehakse samuti viited 
vastavatele riiklikele teabeallikatele. 
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Suhted spetsialiseeritud asutustega 
 
5.  Viimastel aastatel on suurenenud spetsialiseeritud asutuste loomine, 
sealhulgas toiduohutuse ja tervishoiu valdkondades. Kuidas hindate seda 
arengut ning missugused peaksid olema suhted Euroopa Komisjoni ja selliste 
asutuste vahel? 
 
Ma arvan, et spetsialiseeritud asutuste poliitikat tuleb jätkuvalt hinnata. 
 
Asutused pole kindlasti mingi imerohi, kuigi ma olen teadlik näiteks Euroopa Toiduohutusameti 
heast mainest. Ma soovin põhjalikult hinnata minu vastutusalas olevaid asutusi. Ma tahaksin olla 
kindel, et iga ameti panus õigustab nende loomise hinda, et nende loomine on parim valik 
spetsiifiliste poliitikavaldkonna vajadustega tegelemiseks, ja ka selles, et ameti ja Euroopa 
Komisjoni või liikmesriikide vahel pole ülesannete ülekattumisi ega dubleerimisi. 
 
Iga ühenduse amet on ainulaadne ja täidab selle loomisel määratletud iseseisvat ülesannet. Mul 
oleksid privilegeeritud suhted kolme ELi ametiga: Euroopa Toiduohutusametiga (EFSA), 
Euroopa haiguste tõrje ja ennetamise keskusega (ECDC) ja ühenduse sordiametiga (CPVO). 
Lisaks on oluline teha koostööd minu vastutusalasse jäävates küsimustes Euroopa 
Ravimihindamisameti (EMEA), Narkootikumide ja Narkomaania Euroopa Järelevalvekeskuse 
(EMCCDA) ning Euroopa Keskkonnaagentuuriga (EEA).  
 
Mis puutub toiduohutusse, siis Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) loodi 2002. aastal toiduahela 
riskihindamise eest vastutava sõltumatu organina, samal ajal kui riskikommunikatsioon on 
jäänud Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide vaheliseks jagatud vastutusega valdkonnaks. EFSAl 
pole ei regulatiivset ega riskijuhtimise ülesannet, kuna need küsimused jäävad vastavate Euroopa 
institutsioonide nagu Euroopa Komisjoni, parlamendi ja nõukogu vastutusalasse. EFSA on siiski 
juba välja arendanud ilmse suutlikkuse mõjutada arutelusid, kuna selle tegevusala on lai ja katab 
kõiki riskihindamise küsimusi, mis mõjutavad otseselt või kaudselt toiduahela ohutust, samuti 
loomade tervist ja heaolu, taimetervist, toitumist ja GMOsid, välja arvatud ravimitega seotud 
küsimusi.  
 
Riskihindamise ja riskijuhtimise funktsionaalse eraldamise tõttu on Euroopa Komisjonil ja 
EFSAl vaja teha tõhusat koostööd, kahjustamata riskihindamise protsessi sõltumatust. Selleks on 
vaja riskihindamise ja riskijuhtimise protsesside ning osalejate ülesannete selget määratlemist, 
hõlmates interaktiivset ja jätkuvat protsessi, mis nõuab osalejatelt dialoogivalmidust ja üksmeelt. 
Euroopa Komisjon lõi spetsiaalse üksuse, mis peab tagama tõhusa ühildumise EFSAga. 
 
Tervishoiu valdkonnas on oluline, et poliitika kujundamine tugineb usaldusväärsele teaduslikule 
alusele ja eksperthinnangutele ning usaldusväärse kvaliteediga andmetele. Sõltumatu teaduslik 
nõuanne on üha suurema tähtsusega institutsioonis otsuste tegemise protsessis. 
 
Otsustava tähtsusega on ELi järelevalve, hoiatuste vastuvõtmise ja reageerimise suutlikkuse 
tugevdamine, et tagada tõhus riiklike püüdluste koordineerimine. Euroopa haiguste tõrje ja 
ennetamise keskus, mis peaks oma tegevust alustama 2005. aastal, mängib olulist rolli ELi 
suutlikkuses. Keskuse ülesanded hõlmavad epidemioloogilist järelevalvet ja laborite võrguks 
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ühendamist, teaduslike arvamuste andmist, varajast hoiatamist ja reageerimist, tehnilise abi 
pakkumist ja tegutsemist kriisiolukordades. Keskus tugevdab samuti ELi rahvusvahelist rolli 
nakkushaiguste ohjamisel. 2007. aastal viiakse keskuse saavutuste ja ülesannete võimaliku 
laiendamise osas läbi sõltumatu väline hindamine. 
 
Hea valitsemistava põhimõtete kohaselt peaks Euroopa Komisjon vähem osalema kulutuste 
programmide haldamisel. Rakendusasutuste eesmärk on vabastada Euroopa Komisjon praktiliste 
haldusülesannete täitmisest. Euroopa Komisjon loob üht sellist struktuuri, mis hakkab alates 
2005. aasta algusest toetama Euroopa Komisjoni teenistusi rahvatervise programmi 
rakendamisel. Samuti nõudsid nõukogu ja Euroopa Parlament 2002. aastal selle uue programmi 
osas läbirääkimiste pidamisel programmi haldamiseks vajaliku tehnilise ja finantsilise 
kompetentsuse olulist tõstmist. Rakendusasutus võimaldab Euroopa Komisjonil keskenduda oma 
tegevuses strateegilistele ülesannetele ja pidada sammu arenevate prioriteetide ja tulevikku 
suunatud tegevustega. Euroopa Komisjon jääb täielikult vastutavaks ametis vajalike revisjonide 
ja hindamiste läbiviimise eest.  
 
 
Tervishoid 
 
6. ELil on pädevused tervise edendamise valdkonnas. EL võib täiendada 
rahvuslikku poliitikat ja julgustada koostööd liikmesriikide vahel, kuid 
tervishoiupoliitika peamised komponendid nagu tervishoiuteenuste 
korraldamine ja pakkumine on täielikult liikmesriikide pädevuses. Kuid siiski on 
paljud probleemid ühised kõikidele liikmesriikidele ja mitmed tervishoiuteenuste 
osutamise aspektid kattuvad osaliselt ühenduse poliitikatega. Kas Teie arvates 
tuleks avatud koordineerimismeetod, mis sisaldab liikmesriikide 
tervishoiusüsteemide võrdlevat analüüsi ja parimate tavade levitamist, võtta 
kasutusele rahvatervise valdkonnas, kus puuduvad kaugemaleulatuvad 
õigusloomevolitused? 
 

Kuigi ma nõustun sellega, et praegu on avatud koordineerimismeetod õige vahend, on minu 
isiklik soov jõuda järgmise viieaastase perioodi lõpuks suuremale üksmeelele ELi 
tervishoiupoliitika valdkonnas koostöö parandamise osas. Minu arvates on meil selle töö jaoks 
juba loodud tugevad alused. 

Asutamisleping kutsub ühendust üles julgustama ja toetama koostööd liikmesriikide vahel, kes 
vajavad oma tervishoiupoliitika ja -programmide koordineerimist. Kuna õigusloomealase 
tegevuse ulatus on piiratud, on väga olulised paljude osalejate vahelised partnerlussuhted, mis 
ulatuvad liikmesriikidest valitsusväliste organisatsioonide ja ettevõtjateni. Partnerlust on 
edendatud ELi tervishoiufoorumi raames ning paljusid projekte ja võrgustikke on toetatud 
rahvatervise programmist. 

Euroopa Komisjon algatas patsientide liikuvuse ja Euroopa Liidus toimuvate tervishoiualaste 
arengute kõrgetasemelise teabevahetuskampaania, et anda võimalus selles valdkonnas ühise 
Euroopa visooni kujundamiseks, austades samas riiklikku tervishoiualast vastutust.  
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Selles osas oleme juba asunud rakendama "avatud koordineerimismeetodi" põhimõtteid. 
Tervishoiu valdkonnas on see meetod eriti oluline, kuna nagu ka küsimuses põhjendatult 
rõhutati, lasub peamine vastutus liikmesriikidel. Selle meetodi puhul pole EL mitte riiklike 
poliitikate harmoniseerimise, vaid riiklike visioonide, probleemide, heade tavade ja 
ambitsioonide jagamise foorum. Taoline jagamine pole tingitud mitte akadeemilisest võrdlemise 
soovist, vaid ühisest soovist saada konkreetseid tulemusi ELi kodanike tervishoiu parandamises. 

Sellise tervishoiusüsteemide vahelise koostöö arendamine on pikaajaline protsess, mis hõlmab 
suuremat osa kogu Euroopa tervishoiu valdkonnast. Euroopa koostöö ei aita mitte ainult 
parandada kodanike elukvaliteeti, toetades kogu Euroopa tervishoiusüsteeme nende eesmärkide 
saavutamisel. Tervishoiusüsteemidesse investeeritud vahendite parema kasutamisega soodustab 
see ka liidu majanduskasvu ja säästvat arengut. 

 
 
Teaduskomiteede liikmete sõltumatus 
 
7. Professor Ragnar Rylanderi hiljutine nimetamine uue tervise ja 
keskkonnariskide teaduskomitee koosseisu – hoolimata sellest, et Šveitsi 
kriminaalkohus tuvastas 2003. aasta detsembris, et ta valetas salajaste sidemete 
kohta tubakatööstusega ning asetas isikliku majandusliku kasu rahvatervisest ja 
usaldusväärsest teadustegevusest kõrgemale – on muutnud küsitavaks kogu ELi 
tervise-, keskkonna- ja tarbijapoliitika teaduskomiteede liikmete nimetamise 
süsteemi aususe, eriti nende sõltumatuse ja nõuannete kvaliteedi osas. 
Missuguseid samme astuksite, et taastada avalik ja erialane usaldus nende 
komiteede sõltumatuse ja teadusliku väärtuse suhtes? Kas oleksite nõus 
professor Ragnar Rylanderi ametisse nimetamise uuesti üle vaatama? Kuidas 
kavatsete tagada, et selline olukord ei korduks? 
 
Minu teada on praegune kolleegium kõnealust küsimust üle vaatamas, eesmärgiga tühistada 
antud isiku ametisse nimetamine. Seepärast ei oleks mul kohane konkreetset juhtumit selles 
etapis kommenteerida.  
 
Ükski süsteem pole eksitavate avalduste suhtes kunagi lollikindel, kuid asjaolu, et see juhtum 
avastati ja sellega tegeleti enne, kui see oleks võinud komitee tegevust mõjutada, on 
lootustandev. Minu arvates me peaksime üle vaatama ja vajadusel tugevdama olemasolevaid 
menetluskordasid nii, et kandidaadi küsitlemine oleks palju üksikasjalikum ning et puuduliku 
teabe andmise eest oleks ette nähtud selged karistused, sealhulgas kandidatuuride kehtetuks 
tunnistamine ja lepingute tühistamine. 
 
Suurepärane teadusnõuanne on ühendusele väärtuslik ainult juhul, kui huvirühmad säilitavad 
usalduse komiteede aususe suhtes. Teaduskomiteedesse nimetamiseks sobivate kõrge 
kvalifikatsiooniga kandidaatide valik põhineb täielikult kandidaatide antud teabel, mida 
hinnatakse vastavalt osalemiskutses avaldatud valikukriteeriumidele. See menetluskord austab 
kandidaatide võrdse kohtlemise põhimõtet. Euroopa Komisjon nimetab liikmeid nimekirjast, 
võttes aluseks eeskätt teaduslike eriteadmiste vajaduse ja samamoodi ka laia geograafilise 
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esindatuse ELis. Valikumenetlus viiakse läbi vastavuses vastastikuse eksperdihinnangu, eetilise 
aususe ja läbipaistvuse teadusliku raamistikuga ning see põhineb eeldusel, et taotlused tehti heas 
usus.  
 
 
Suitsetamine 
 
8.  Euroopa Komisjoni nimel koostatud peagi ilmuvas ekspertaruandes on 
välja arvutatud, et tubaka tõttu sureb ELis igal aastal 660 000 inimest ning 
seetõttu on ühenduse majanduskaotus 100 miljardit eurot ehk 1% ELi 
sisemajanduse kogutoodangust. Kas Teie arvates teeb ühendus praegu piisavalt 
tubakaepideemia probleemiga võitlemiseks? Mida kavatsete teha nende kaotuste 
vähendamiseks? Kas algatate nüüd, pärast reklaami ja sponsorluse keelamise 
direktiivi ning valmistamise ja märgistamise direktiivi edukat rakendamist, 
tubakavastases võitluses järgmise etapi: avalikes kohtades ja/või töökohtades 
(sealhulgas restoranides ja baarides) suitsetamist reguleerivad õigusaktid? 
 
Ma olen teadlik nendest drastilistest numbritest. Tragöödia on see, et need hõlmavad nii noori 
kui vanu.  
 
Ühendus on teinud head tööd oma õiguspädevuse kasutamisel ja vahendite kättesaadavaks 
tegemisel. Ühenduse ja liikmesriikide tegevus viimase kahekümne aasta jooksul on andnud väga 
olulisi tulemusi. Suitsetamise levik on enamikes riikides ja eriti meeste hulgas oluliselt 
vähenenud.  
 
Kuid kas me saaksime teha enamat? Vastus on selge jah. On tõendeid, et suitsetamise leviku 
vähenemise üleüldist edu varjutavad mõned murettekitavad suundumused. Paljudes riikides on 
suurenemas suitsetamine naiste hulgas ning lapsed on hakanud suitsetama üha nooremas eas. 
Samuti on tubakatoodete tarbimise piiramine peale laste vaktsineerimist teine kõige tõhusam 
moodus tervishoiuks ettenähtud vahendite säästlikuks kasutamiseks. Seoses kogu Euroopas 
suurenevate tervishoiukuludega on minu arvates oluline pöörata taas tähelepanu 
tubakaepideemiale.  
 
Näiteks on ühenduse tasandil suitsetamise ohjamiseks vaja teha rahvusvahelist koostööd, 
ratifitseerides tubakatoodete tarbimise piiramist käsitleva raamkonventsiooni. Ma loodan, et 
varsti teevad seda kõik riigid. Tubakatoodete tarbimise piiramise ekspertaruanne rõhutab 
ühenduse tasandil toimiva foorumi olulisust mõtete vahetamisel ja riikidevahelises koostöös, eriti 
tubakauuringute ja tubakatoodete tarbimise leviku kohta andmete kogumise ühtlustamise 
valdkondades. Õigusloomealasest vaatenurgast lähtuvalt saaks sigarette puudutavat regulatsiooni 
mitmel moel parandada. Me peame praegu seda nõuannet võtma tõsiselt. 
 
Üks väga oluline ja tõhus meede on töökohtadel ja laiemalt kõikides avalikes kohtades 
suitsetamise keelustamine. Mul on väga julgustav näha riiklikul tasandil sellega seoses toimuvat 
tegevust, tuues näiteks Iirimaa, Malta ja Rootsi. Kogu Euroopa peab rakendama taolisi 
meetmeid, mis on minu arvates järgmine suur samm edasi. Minu isiklik soov oleks mu ametiaja 
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lõpuks tagada nii ELi kui ka riikliku tasandi koostöö tulemusena Iirimaa, Malta ja Rootsi näidete 
järgmine kogu ELis. 
 
Ma olen teadlik, et ELil on tubakatoodete tarbimise piiramise kõikide aspektide reguleerimiseks 
puudu õiguspädevusest, kuid ma arvan, et kui me suudame jõuda selgele poliitilisele üksmeelele, 
saame me liikuda edasi. 
 
Lisaks kavatsen panna suurt rõhku suitsetamise ennetamisele noorte hulgas ning tegeleda selle 
kui esmatähtsa valdkonnaga. See on vahest suurim lootus, kuid samas ka oluline väljakutse.  
 
 
Kemikaalid 
 
9.  Uut kemikaalipoliitikat REACH käsitletakse laialdaselt "suurima 
väljakutsena Euroopa Komisjonile säästva arengu eesmärkide täitmisel". 
Kemikaalipoliitikal on potentsiaalselt oluline mõju rahvatervisele. Endise 
keskkonnavoliniku Margot Wallströmi arvates oli REACH "põhjapanev 
ettepanek", mis "loob tööstusele, töötajatele, kodanikele ja meie ökosüsteemile 
olukorra, millest võidavad kõik". Endine tervishoiuvolinik David Byrne võttis 
REACHi kohta aga vähe sõna. Kas Te jagate Margot Wallströmi arvamust 
REACHist? Kui pühendunud olete REACHile? Kas olete valmis tervise ja 
tarbijakaitse peadirektoraadi suuremaks kaasamiseks, võttes arvesse REACHi 
tähtsust rahvatervise parema kaitse osas? 
 
Ma arvan, et REACH on õige, tasakaalustatud ja teostatav ettepanek, mis mitte ainult ei taga 
kõrgetasemelist tarbijate tervise ja keskkonna kaitset, vaid tõstab ka Euroopa keemiatööstuse 
konkurentsivõimet. Lühidalt öeldes jagan ma selles küsimuses täielikult volinik Wallströmi 
nägemust. 
 
Ma olen teadlik asjaolust, et Euroopa Komisjoni tervishoiuteenistused on üha enam seotud 
REACHi arendamisega, eriti selliste küsimuste osas nagu vastutuskohustus, toodetes olevad 
kemikaalid, kemikaalide riskihindamine (keemilise ohutuse aruanded), suure ohtlikkusega 
kemikaalide kasutusse lubamise süsteem ja teabe kättesaadavus tarbijatele. Ma tean samuti, et 
tervishoiu ja tarbijakaitse peadirektoraat on koostöös uuringute ühiskeskusega sooritanud 
mitmeid toiminguid, mille eesmärk oli mõista paremini toodetest vabanenud kemikaalide mõju 
tarbijatele ning aidata toetada asjakohaseid REACHi põhimõtteid.  
 
Ma kavatsen seda tööd kindlasti jätkata ja tugevdada vajadusel meie osalust REACHis. 
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Keskkond ja tervishoid 
 
10.  Juunis avaldas Maailma Tervishoiuorganisatsioon olulise uurimuse, 
millest nähtub, et keskkond Euroopas kahjustab tugevalt laste tervist. Euroopa 
riikide tervishoiu- ja keskkonnaministrid võtsid nende ohtude vähendamiseks 
vastu tegevuskava. Euroopa Komisjon esitles Maailma 
Tervishoiuorganisatsiooni koosolekul tegevuskava, mis keskendub täielikult 
teadusuuringutele, selmet esitada selgeid õigusloomemeetmeid. Näib, et selle 
puuduliku tegutsemise peamine põhjus on Euroopa Komisjoni puudulik 
poliitiline tahe ja erinevate peadirektoraatide vahelise töö ebapiisav 
koordineerimine. Kas seate esiplaanile ELi olemasolevate õigusaktide ja nende 
rakendamise ülevaatamise, et tagada laste ja teiste ohustatud rühmade 
tervisekaitsestandardite sobivaks muutmist? Kuidas püüate lahendada 
eriprobleeme industriaalsetes ja postindustriaalsetes piirkondades, kus on kõrge 
üldine saastetase, mis mõjutab oluliselt kohaliku elanikkonna tervist? 
 
Kohustun tegutsema tõendusmaterjali alusel ning rakendades täiel määral ettevaatusabinõusid. 
Valdkondades, kus tervise ja keskkonna vastasmõju on piisavalt kindlaks tehtud, et võimaldada 
kohest tegutsemist, näiteks pestitsiidikontrolli või passiivse suitsetamise osas, tegevus ka käib. 
Muude küsimuste osas on kiiresti tarvis andmeid – seda mitte eesmärgina omaette, vaid 
tegevuseks vajaliku vahendina. Ainult kvaliteetsete andmete abil on võimalik ületada vastuseisu 
ettepanekutele ja viia need õigusaktidesse. 
 
Keskkonnategurid on kahtlemata üks peamisi elanikkonna tervisliku seisundi määrajaid. Olen 
tõsiselt mures, et tõendid kinnitavad keskkonnategurite negatiivset mõju laste tervisele.  
 
Euroopa Komisjoni keskkonna- ja tervishoiualases tegevusplaanis pannakse suurt rõhku 
järelevalve- ja uurimistegevuse ühendamisele, et parandada arusaamist keskkonnategurite mõjust 
tervislikule seisundile. Järgmine samm on põhjalikumad teadmised, mis annavad komisjonile 
aluse poliitika väljatöötamise ettevalmistamiseks ja muutmiseks.  
 
Tegevusplaan on täielikult kooskõlas 2003. aastal esitletud teatisega Euroopa keskkonna- ja 
tervisestrateegia kohta. Teatise peamine eesmärk on tugevdada ELi poliitilist suutlikkust, 
ületades lõhe keskkonna ja tervise vahel, et soodustada kooskõlastatumat lähenemist. Teatises 
nähakse ette SCALE-algatusena (ingl k Science, Children, Awareness, Legal Instruments, 
Evaluation – teadus, lapsed, teadlikkus, õigusaktid, hindamine) tuntud strateegia etapiviisiline 
rakendamine. Kõnealune strateegia keskendub ohualdistele elanikkonnarühmadele ning me 
teame, et see puudutab täiskasvanutest enam just lapsi.  
 
Budapesti konverentsil esitletud tegevusplaan ei põhine täiel määral teadusuuringutel, kuid 
hõlmab ka algatusi, mis käsitlevad keskkonna ja tervise seoste paremat mõistmist ning 
keskkonna epidemioloogiliste mõjude kindlakstegemist. Prioriteetne on hinnangu andmine 
praegustele õigusaktidele ja nende tõhususele terviseohtude vähendamisel. 
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Mõlemad dokumendid – nii 2003. a teatis tervise ja keskkonna kohta kui ka sellele järgnenud 
tegevusplaan – on koostatud komisjoni kõikide protsessis osalevate vastavate talituste 
(rahvatervis, keskkond ja teadusuuringud) tiheda koostöö ja kooskõlastamise tulemusena. Lisaks 
on see teema olnud komisjoni poliitilises tegevuskavas väga olulisel kohal ning seda on alati 
käsitletud prioriteedina. Seega olen ma kindel, et komisjonil jätkub selle olulise küsimusega 
tegelemiseks ka rakendamisetapis nii poliitilist tahet kui ka vajalikku kooskõlastamisvõimet.  
 
Nagu ma juba märkisin, on tegevusplaani eesmärk hinnata tõsiseid tervise- ja 
keskkonnaprobleeme ohualdiste elanikkonnarühmade seas. Selle peamine eesmärk on teha 
täpselt kindlaks keskkonnaga seotud ohud tervisele. Nii on meil võimalik seada prioriteediks 
praeguse poliitika ülevaatamine ja tõhus rakendamine, et tagada lünkade täitmine ning laste ja 
muude ohualdiste rühmade tõhus kaitsmine.  
 
Tõstatasite industriaalsete ja postindustriaalsete aladega seotud erilised probleemid. Ma usun, et 
tegevusplaan annab ka siin edasiseks tööks tugeva aluse. Peamisteks väljakutseteks on mõista 
erinevate saasteainete liikumist, hinnata nende vastasmõju ja tuletada selle põhjal nende 
võimalik mõju kohaliku elanikkonna tervisele.  
 
 
Madala hinnaga elupäästvad ravimid 
 
11.  Mida kavatsete ette võtta, et peatada madala hinnaga elupäästvate 
ravimite, näiteks HIV/AIDSi ravimiseks kasutatavate ravimite liikumine Ida-
Euroopast mujale Euroopasse?  
 
Komisjon töötab ühiselt komisjoni mitmete muude teenistustega välja lähenemist võitluseks 
HIV/AIDSiga Euroopa Liidus ja selle naabruses. Selle töö konkreetne tulemus on 16.–17. 
septembril Vilniuses toimuvaks ministrite konverentsiks esitatav komisjoni töödokument 
pealkirjaga "Kooskõlastatud ja integreeritud lähenemine võitluseks HIV/AIDSiga Euroopa 
Liidus ja selle naabruses". Selle haigusega võitlemise strateegia oluliseks osaks peetakse 
retroviiruste vastase ravi kättesaadavust.  
 
Täna on retroviiruste vastane ravi Euroopas laialdaselt kättesaadav. Arvestades nakatumiste arvu 
kasvu ja ravimite hinna tõusu ELis, teeb ELi osa uute liikmesriikide ja naabermaade puhul siiski 
muret ravikulude mõju tervishoiueelarvele.  
 
Et seda laiema HIV/AIDSi strateegia aspekti oleks võimalik käsitleda kõiki rahuldaval viisil, 
kavatsen anda tervise- ja tarbijakaitse peadirektoraadi teenistustele juhtnöörid kooskõlastamise 
läbiviimiseks ja edasiseks tugevdamiseks teadusuuringutel põhineva tööstusega. Me peame 
ühenduse õiguse sätete raames võtma arvesse patsientide õigusi juurdepääsule ravimitele, mida 
nad vajavad. 
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Toidu ohutus 
 
12.  Õigusloomekava, mis põhineb valgel raamatul toidu ohutuse kohta, on 
peaaegu valmis. Kas olete nõus, et lisaks toidu ohutuse tagamisele peaks EL 
edendama toidu kvaliteeti ja tervislikku toitumist? Missuguseid meetmeid 
soovitaksite nende eesmärkide saavutamiseks? Kuidas tagaksite volinikuna 
antud õigusaktide rakendamise? 
 
Missuguseid meetmeid võtaksite, et tagada kaitse kõrge tase kontrolli 
tugevdamiseks ELi uutel välispiiridel? Kas Teil on olemas selleks vajalik 
personal? 
 
Minu eesmärk on ohutu toit, aga ka tervislik toitumine. Ülekaalulisus neelab mõnes liikmesriigis 
5–10% tervishoiu kogukuludest ning taas kord on traagiline, et see raskete tagajärgedega nähtus 
tabab noori inimesi iga aastaga järjest tugevamini: mõnes lõunapoolses liikmesriigis on 
ülekaaluliste laste osakaal kuni 35%. 
 
Sellele tõsisele terviseprobleemile ei ole ühest lihtsat lahendust. Toitumisalane haridus ja füüsiline 
tegevus peavad olema meie mõtlemise keskmes: haridustegelastel, toiduainetootjatel, 
hulgimüüjatel, meedial ja õigusloojatel on kõigil siin oma osa. Pean selle väljakutsega võitlemiseks 
kogu ELi hõlmava strateegia väljatöötamist ja koalitsiooni moodustamist ka isiklikult oluliseks 
prioriteediks. 
 
Toidu ohutust käsitlevast valgest raamatust tulenevate õigusloomereformide korralik elluviimine 
on tõepoolest oluline.  
 
Selles suhtes on eriti tähtis võtta kiirelt kasutusele ametliku toidu- ja söödakontrolli uue süsteemi 
rakendusmeetmed ning töötada välja uus lähenemine liikmesriikide tegevuse kontrollimisele. 
Toidu, sööda ja elusloomade kontrollimine jääb ka edaspidi eelkõige liikmesriikide ülesandeks. 
Ühtlustatud lähenemise sisseviimine kontrollisüsteemide väljatöötamisele ja arendamisele kogu 
ELi ulatuses tugevdab toidu- ja söödaalaste õigusaktide ning loomade tervist ja heaolu käsitlevate 
eeskirjade täitmise kontrolli tootmise, töötlemise ja turustamise kõikidel etappidel.  

Ma kavatsen kasutada ka ametliku toidu- ja söödakontrolli uue süsteemi pakutavaid uusi vahendeid 
selliste kontrollimiste tõhususe ja efektiivsuse suurendamiseks, mida viib läbi toidu- ja 
veterinaaramet, kes teostab nõuetekohase rakendamise kontrollimiseks riiklike kontrollikavade 
üldauditeerimisi. See puudutab liikmesriike, kolmandaid riike ja meie piiripunktides läbiviidavaid 
menetlusi. 

Leian, et tõhus ja ühtlustatud lähenemine ametlikule kontrollile sõltub lõppkokkuvõttes sellega 
tegelevate töötajate tõhusast koolitusest. Tegemist on liikmesriikide riigiteenistujatega. Meie 
ülesanne on tagada, et kogu ELi piiridel tegutsevate liikmesriikide teenistuste efektiivsuse tase 
oleks ühtlane. Näen siin meie töö olulise prioriteedina ELi toiduohutusalaste koolitusvõimaluste 
loomist minu ametiaja jooksul. See tähendaks esialgu aastas umbes 300 ja aastaks 2008 kokku 
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2000–3000 liikmesriikide pädevate ametiasutuste töötaja tõhusat ja täielikku koolitamist ning see 
võimalus oleks avatud ka kolmandatest riikidest, eelkõige arengumaadest pärit osalejatele. 

 
Toiduainete märgistamine 
 

13.  Tarbijatel peaks olema võimalik teha toiduaineid ostes teadlik valik. 
Toiduainete märgistamist käsitlevad ühenduse õigusaktid mängivad selle valiku 
juures põhirolli, eriti toitaineid, tervisenõudeid, toiduainete kvaliteeti ja 
tootmisprotsesse (nagu geneetiliselt muundatud organismide kasutamine) 
puudutav märgistamine. Missuguseid meetmeid võtate, et teavitada tarbijaid 
sobival viisil ja vältida eksitavat, eriti lastele suunatud turustamist? 
 
Praegused toiduainete märgistamist käsitlevad üldised õigusaktid töötati algselt välja 1978. 
aastal. Neid tuleb üle vaadata ja ajakohastada, sest tänased tarbijad soovivad olla paremini 
informeeritud. Toiduainete märgistus kipub olema keeruline ja ebaselge, mis on vastuolus 
soovitud eesmärgiga ning loob täiendavaid raskusi asjakohaste sätete rakendamisel ja 
kontrollimisel. Toiduainete märgistamist käsitlevate olemasolevate sätete hindamisega on 
alustatud ning see annab aluse sügavamaks aruteluks kõikide huvitatud poolte vahel.  

Näen siin peamise väljakutsena raamistiku väljatöötamist selge sõnastusega märgistusele, mis 
oleks korrektne ja kodanikele arusaadav ning annaks tugevad tagatised kuritarvituste ja 
eksitavate väidete vastu. Peame töötama selle nimel, et leida niisugune lähenemine, kus 
rõhutatakse põhiliste andmete esitamise vajadust, et tarbijaid ei koormataks vähemolulise ja 
sageli ka segadust tekitava teabega, mis mõjutab nende teadlikku otsustamist. 
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TARBIJAKAITSE 
 
 
1. Kuivõrd õigustab Teie arvates vajadus kindlustada siseturu toimimine 
täielikku ühtlustamist tarbijakaitse alal? 
 
Minu strateegiliseks eesmärgiks saab usaldustäratava reguleeriva raamistiku loomine. See ulatub 
kaugemale tavapärastest aruteludest teemal "täielik versus minimaalne ühtlustamine". 
Kodanikud peaksid olema kindlad, et usaldusväärsusel ja proportsionaalsusel põhinevad 
eeskirjad tagavad piisava turvalisuse ning neid ei peaks kehtivate eeskirjade osas juhtima 
teadmatus, hirm, kriisid või väärteave. 
  
Siseturust kasu saamiseks peavad tarbijad olema kindlad, et neid koheldakse õiglaselt ja et nende 
õigused on kogu ELi ulatuses ühtviisi hästi kaitstud. ELi tarbijate jaoks keskse tähtsusega 
küsimuste osas tekitavad tarbijates ebakindlust ikka veel püsivad erinevused riiklike süsteemide 
pakutava kaitse taseme vahel ning see õõnestab usaldust. Kui praegune tarbijakaitsealaste 
eeskirjade killustatus püsib, jääb alles ka tarbijate vastumeelsus ostude sooritamisele väljaspool 
oma koduriiki, isegi kui nad peaksid leidma mujalt soodsamaid võimalusi.  
 
Rohkearvulised tõendid kinnitavad, et ebakindlus tarbijate õiguste osas ning hüvituse saamise 
võimaluse suhtes juhul, kui tehinguga peaks midagi valesti minema, on oluline tegur, mis 
takistab tarbijatel siseturu võimalustest kasu saada. Viiskümmend aastat pärast Euroopa Liidu 
loomist on vähenenud 45% ELi tarbijate kindlustunne mõne teise liikmesriigi tarnija kaupu või 
teenuseid ostes. Nendest 55% tarbijatest, kes väidavad, et tunnevad end kindlalt mõnes teises 
liikmesriigis sisseoste tehes, on vaid 12,4% tegelikult ostnud ka midagi muud peale hotelli- ja 
reisiteenuste. Arvestades, et enamik praegusest tarbijakaitsealasest õigustikust sätestab ainult 
miinimumnõuded ja kaitse tegelik tase varieerub liikmesriigiti oluliselt, pole ka mingi üllatus, et 
vaid viiendik eurooplastest (20,3%) usub, et nende koduriigis pakutava kaitse tase kehtib neile ka 
teistes liikmesriikides.  
 
Otsustava tähtsusega on ka teabe liikumine liikmesriikide sees ja nende vahel, sest kodanikud 
peaksid olema kursis võimalike riskide või siseturu võimalustega. Teave on vältimatu 
eeltingimus, et tõeliselt laialdaste volitustega tarbijad võiksid teha teadlikke valikuid. 
 
Nende piirangute ületamiseks ja tarbijate usalduse suurendamiseks siseturu vastu on vaja 
ühtlustatud lähenemist, et tarbijad võiksid olla kindlad oma turvalisuses, sõltumata sellest, kus 
nad siseturul sisseoste teevad. Lisaks aitab täielikult ühtlustatud lähenemine õiguslikku 
killustatust vähendades kaasa ühetaoliste mängureeglite kehtestamisele ettevõtete jaoks. Sel 
viisil on neil lihtsam oma tooteid väljapoole müüa, samuti tegutseda rohkem kui ühes 
liikmesriigis.  
 
Nende võtmevaldkondade täieliku ühtlustamise raamistiku abil on võimalik luua tingimused 
selleks, et vastastikune tunnustamine kujuneks ühtlustatud sektoris vastuvõetavaks ja toimivaks 
võimaluseks.  
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2. Milline on Teie seisukoht täieliku versus minimaalse ühtlustamise suhtes? 
Millistes valdkondades oleks Teie arvates üks sobivam kui teine?  
 
ELi tarbijate jaoks keskse tähtsusega küsimuste täielik ühtlustamine on üks võti tõelise ühise 
jaeturu loomisel. Minimaalne ühtlustamine oli kasulik esimene samm kõige põletavamate 
tarbijakaitseprobleemidega tegelemiseks, kuid praeguseks on selge, et tarbijad ja ettevõtjad 
soovivad ELi turu jaoks ühtset ettevõtete ja tarbijate vaheliste suhete mudelit. See mudel peaks 
põhinema ELi sätestatud ühtsel ja stabiilsel parameetrite kogumil. 
 
Arusaadavalt ei ole minimaalne harmoniseerimine lahendus tooteohutuse nõuete puhul. Siseturg 
ei toimi täistõhususega, kui liikmesriikides rakendatakse erinevaid nõudeid näiteks laste 
mänguasjade ohutusnõuete või värskes köögiviljas lubatud keemiliste jääkainete maksimaalse 
taseme osas. Lisaks puudub õigustus tarbijatele suunatud toodete ohutuse erinevale tasemele ELi 
piires.  
 
3. Kas nõustute, et õiguskaitse kättesaadavus näiteks tarbijatele ja 
valitsusvälistele organisatsioonidele suurendab ELi õigusaktide tõhusust ning 
muudab need kodanikele oluliseks? Milliseid algatusi kavatsete selles 
valdkonnas teha?  
 
Et muuta ELi tarbijakaitsealane õigus ELi kodanikele oluliseks, tuleb seda tõhusalt praktikas 
rakendada. Enamik tarbijate kaebusi on tingitud õigusaktide ebaõigest kohaldamisest ettevõtete 
poolt. Kohustun Euroopa Komisjoni järgmise koosseisu ametiajal asetama olemasolevate 
õigusaktide jõustamise oma poliitilises tegevuskavas kõrgele kohale. Nüüd, kus suurem osa 
asjakohastest õigusaktidest on juba vastu võetud, tuleb erilist rõhku panna tarbijate õiguste 
järjekindlale austamisele ja jõustamisele kõikides liikmesriikides. 
 
Tarbijatel endil on selles osas võtmeroll ning oluline on tarbijate teavitamisel ja harimisel siiani 
tehtud töö jätkumine. See hõlmab ka tarbijatoetuse kahe olemasoleva võrgu (Euroopa 
Tarbijakeskuste ja Euroopa Kohtuvälise Võrgustiku) edasiarendamist, mis aitavad nõustada neid 
tarbijaid, kes taotlevad hüvitust vastavalt kas otse ettevõttelt või alternatiivse vaidluste 
lahendamise skeemi kaudu. Samuti tähendab see tarbijaharidusega seotud algatuste 
edasiarendamist.  
 
Me ei tohiks siiski unustada asjaolu, et sellel, mida tarbijad ja valitsusvälised organisatsioonid 
võivad saavutada, on selged piirid. Mõned kelmusega tegelevad äriringkonnad reageerivad ainult 
ametivõimude tegevusele. Peagi vastu võetava tarbijakaitsealast koostööd käsitleva määruse 
rakendamine tugevdab siseturu toimimist. Juurdepääsu parandamisel õigusele on oluline õiguse, 
vabaduse ja turvalisuse eest vastutava volinikuga tehtav koostöö väikesemahuliste nõuete 
menetlemise osas. 
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4. Kas nõustute, et tarbijakaitse peaks keskenduma tarbijaõiguse üldise 
ühtlustamise asemel tarbijate piiriülestele riskidele? 
 
Turu korralikuks toimimiseks nii tarbijate kui ka ettevõtete jaoks tuleb tugevdada tarbijate 
kindlustunnet ja vähendada kulukat regulatiivset killustatust. Seda ei ole võimalik saavutada 
üksnes tarbijate poolt sooritatavate piiriüleste tehingute käsitlemisega, sest sel viisil ei 
kõrvaldataks tõkkeid nende ettevõtete jaoks, kes soovivad teistes riikides tegutseda, ning see ei 
tagaks ka tarbijakaitse järjekindlat taset, mis on vajalik tarbijate usalduse tõstmiseks. Samuti 
kahjustaks see konkurentsi sisemaiste ja piiriüleste tehingute vahel. Lisaks ei tehta 
asutamislepingu artiklis 95 vahet tarbijate poolt sooritatavate sisemaiste ja piiriüleste tehingute 
vahel.  
 
Tarbijaõiguse piiriülene praktiline rakendamine toob aga kaasa spetsiifilisi väljakutseid, mis ei 
pruugi ilmneda sisemaiste tehingute korral juhul, kui riiklikud süsteemid on enam arenenud. 
Peagi vastuvõetav määrus tarbijakaitsealase koostöö kohta on siin hea näide, sest see määrus 
keskendub piiriülestele juhtumitele, kus jõustamine oli seni välja arendamata. 
 
5. Kas Teie arvates on olemas valdkondi, kus ELi tarbijakaitsealased 
õigusaktid on ebapiisavad, ning valdkondi, kus need on Teie arvates 
ülemäärased, mittevajalikud või ebaproportsionaalsed? 
 
Praegused tarbijakaitsealased õigusaktid on kujunenud aja jooksul tarbijate spetsiifilistele 
probleemidele reageerimise käigus n.ö kokku lapitud mosaiigina. Viimasel ajal on seda 
valdkonda hakatud arendama strateegilisemalt. Tarbijatelt ja ettevõtjatelt saadud tõendid 
kinnitavad, et probleeme on nii õigusaktidega kui ka eriti nende rakendamisega riiklikul tasandil. 
Tarbijakaitsealaste õigusaktide ülevõtmise ja nende mõju täpne hindamine käib ning ma 
kavatsen seda tegevust jätkata. See hõlmab muuhulgas tõendusmaterjali süstemaatilist kogumist 
ja analüüsi, millel põhinevad meie järeldused. Pooldan parema reguleerimise, näiteks lihtsamate 
ja tulemuspõhiste raamõigusaktide arendamist.  
 
Tarbijate ohutust käsitlev reguleeriv raamistik on üldiselt piisav. Meie peamine prioriteet on selle 
tõhus rakendamine. Sellegipoolest on käimas ka oluliste algatuste tegemine õigusaktide 
ülevaatamiseks ja täiendamiseks. Üks silmapaistvamaid näiteid siin on REACH – ettepanekud 
kemikaale käsitlevate uute õigusaktide kohta.  
 
Ma tean hästi, et tarbijakaitse toob kaasa vältimatuid pingeid ühelt poolt ELi poliitikast 
tulenevate kohustuste, näiteks konkurentsivõime ja avatud turgude, ning teiselt poolt ohutus- ja 
kvaliteedistandardite range kontrolli, ELi riskide vältimise "sobiliku" taseme ning 
proportsionaalsuse, lähimus- ja kuludega seotud küsimuste vahel. 
 
Ma mõistan nende piirangute loomuomast jõudu ning kavatsen säilitada ELi tegevuse senise 
tarbijakaitsealase profiili, püüdes samal ajal lepitada kõikide asjaomaste poolte õigustatud 
muresid. Sealjuures kuulaksin eriti hea meelega ka Euroopa Parlamendi seisukohti nendes 
küsimustes. 
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6. Millist rolli mängib tarbijakaitse Lissaboni protsessis konkurentsivõime 
tõstmisel?  
 
Euroopa Liidu tasemel elluviidav usaldusväärne tarbijapoliitika on otsustava tähtsusega, et 
kindlustada siseturu korralik toimimine ELi majanduse konkurentsivõime tugevdamiseks.  
  
Tõeliselt konkurentsil põhinev turg nõuab vahendite optimaalset paigutamist, millest saavad kasu 
majanduslikult kõige tõhusamalt tegutsevad ettevõtjad. Et see toimiks, peab nõudluspool olema 
hästi informeeritud ja tal peab olema võimalik otsida välja kõige paremad pakkumised. 
 
Praegune piiriülese ostmise madal tase tähendab, et siseturg on veel oma potentsiaali 
realiseerimisest kaugel. Tarbijad ei kasuta paremate hindade ja valiku eeliseid, mis võivad 
siseturul tervikuna olemas olla, ning eelistavad jääda siseriiklikule turule, kus nad tunnevad end 
paremini kaitstuna. See tähendab, et konkurentsi kogu jõud ei ole jaeturul veel nii tugevalt tuntav 
kui peaks. 
 
Samal ajal takistab regulatiivne ebakindlus ettevõtetel turustamist tarbijatele kogu ELi ulatuses. 
Selle tagajärjel püsib turgude killustatus peamiselt riigipiiride alusel ning hinnaerinevused 
riikides on jätkuvalt suured: jaehinnad võivad ELis küündida kuni 40% üle või alla ELi 
keskmise; keskmine hinnaerinevus on ligikaudu 30%. Sama olukord tingib ka tootmiskulude 
erinevusi ELi piires, kuna killustatud turud moonutavad usaldusväärset konkurentsi, mõjudes 
negatiivselt nii tööstustootmisele kui ka tarbijatele. 
 
Kokkuvõtteks: 

• tarbijad peaksid tundma, et neil on võimalik saada vajalikke tooteid ja teenuseid allikast, 
mis on nende jaoks kõige kasulikum, sõltumata asukohast;  

• ettevõtetel peaks olema võimalik reklaamida ja müüa oma tooteid ühtviisi lihtsalt nii 
kogu ELis kui ka koduturul.  

 
ELi tarbijapoliitika tegeleb nende turutõrgetega, võideldes nii probleemi pakkumis- kui ka 
nõudluspoolega. Headeks näideteks selles kontekstis on ettepanekud jõustamisalase koostöö ja 
ebaõiglaste äritavade kohta. 
 
 
7. Kuidas peaksid tarbijakaitse nõuetes kajastuma rahvuslike maitsete ja 
kommete erinevused? 
 
Maitse ja sündsuse ning tarbijakaitsepoliitika küsimused kattuvad väga vähe. 
Tarbijakaitsepoliitika eesmärk on kaitsta kodanike majanduslikke õigusi ning nende tervist ja 
ohutust. Need küsimused on üsna universaalsed. Eurooplastel on aastatega välja kujunenud ühine 
väärtuste kogum, mis praegu moodustab osa liikmesriikide rahvuslikust identiteedist. 
 
Siiski on rahvuskultuuride vahel selged erinevused maitse ja sündsuse osas muudes 
valdkondades, näiteks reklaami puhul. Nende küsimuste käsitlemine jääb tarbijakaitse 
tegevusvaldkonnast väljapoole, peegeldades muid avalikke huvisid. Komisjoni ettepanekust 
direktiivi kohta, mis käsitleb ebaõiglasi äritavasid, jäeti need küsimused täielikult välja. 
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Kavatsen selles valdkonnas algatusi esitades või tegutsedes austada täiel määral 
lähimuspõhimõtet. 
 
8. Eelmine Euroopa Komisjon võttis vastu selge strateegia ELi reguleeriva 
keskkonna lihtsustamiseks ja parandamiseks, mis hõlmab laiendatud mõju 
hindamist ja nõuandemenetlusi. Samuti kirjutas komisjon koos parlamendi ja 
nõukoguga alla institutsioonidevahelisele kokkuleppele (IVK) parema 
õigusloome kohta. Kas kinnitate sellega seoses, et: 
 

• toetate täielikult ELi reguleeriva keskkonna parandamise eesmärki, 
komisjoni poolt vastu võetud strateegiat ja IVKd; 

• Tteie talitused järgivad täielikult IVKd ja teevad koostööd parlamendi 
komisjonidega õigusaktide vastuvõtmisele eelnevate kuulamiste 
korraldamisel, millel arutatakse Euroopa Komisjoni ettepanekuid; 

• Teie talituste personali tulemuste hindamisel on kõrge hinnangu 
saavutamisel oluline element parema õigusloome õigeaegne ja tõhus 
toimimine? 

 
Jah, ma toetan täielikult ELi reguleeriva keskkonna edasise parandamise ja lihtsustamise 
eesmärki. Parem reguleerimine on eriti oluline tarbijakaitses, millest kodanikud peaksid saama 
konkreetset kasu oma igapäevaelus. Seetõttu on oluline kaasata otsustamisprotsessi 
kodanikuühiskonna esindajaid, eelkõige tarbijaorganisatsioone, ja hinnata meie peamiste 
algatuste võimalikku mõju. 
 
Parema reguleerimise saavutamiseks tarbijapoliitika nendes valdkondades, kus 
tarbijakaitsealaseid õigusakte peetakse vajalikuks, pooldan ma nn raamlähenemist, mis tähendab 
vähem ettekirjutusi ja suuremat suunatust tulemustele. Minu eelkäija kasutas seda lähenemist 
tooteohutuse ja ebaõiglaste äritavade valdkonnas. Kavatsen lähitulevikus tarbijaõigust käsitlevad 
õigusaktid üle vaadata ja muuta need järjekindlamaks, et tarbijad võiksid ennustatavamast 
õiguslikust keskkonnast kasu saada. 
 
Parem reguleerimine nõuab ka tarbijate õiguste austamist ja jõustamist kõikides liikmesriikides. 
See on järgnevate aastate peamisi väljakutseid, kus me püüame tõhustada liikmesriikide vahelist 
koostööd ja toetada võrgustikke, mis abistavad ja nõustavad tarbijaid nende õiguste ja kohustuste 
alal. 
 
Piiramata Euroopa Komisjoni algatuste tegemise õigust, kavatsen ma ise, samuti minu kabinet ja 
peadirektoraat teha õigusaktide vastuvõtmisele eelneval etapil täiel määral koostööd Euroopa 
Parlamendi vastavate komisjonide ja muude asjaomaste pooltega, et laiendada komisjoni 
nägemust kaalulolevatest küsimustest. Võin parlamendile kinnitada, et komisjoni talitused 
kohustuvad täpselt täitma Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni vahelisi suhteid käsitleva 
raamkokkuleppe ja paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe 
asjakohaseid sätteid. 
 



 

DV\539152ET.doc 21/21 PE 348.084 

 ET 

Samuti võin kinnitada, et minu, peadirektoraadi ja selle kogu personali jaoks on meie tegevuse 
juhtpõhimõte paremate reguleerimismenetluste tõhus rakendamine.  
 

9. Mida saab Teie arvates teha, et parandada veelgi ELi õigusloomet ning 
siseturu ja tarbijakaitse niinimetatud "reguleerivat keskkonda"? 
 
Hea õigusloome tuleneb kaalulolevate küsimuste adekvaatsest mõistmisest ning tõhusast 
prioriteetide seadmisest. Tarbijapoliitika osas peaksime kindlasti parandama oma teadmiste 
baasi. Tarbijapoliitika peab tuginema asjakohasel teabel ja andmetel, et kõige kohasemal viisil 
prioriteete seada ning tegevust hinnata ja kohandada. Kiidan täielikult heaks senise rõhuasetuse 
sellele ning kavatsen jätkata juba käimasolevat tööd usaldusväärsete andmete hankimiseks 
tarbijate kaebuste, kaupade ja teenuste hindade ja tarbijate rahuolu näitajate kohta, samuti 
tarbijate arvamuste kohta üldhuvipakkuvate teenuste ja piiriülese sisseostude tegemise suhtes. 
Kavatsen seda tööd intensiivistada ning teha koostööd liikmesriikide ja 
tarbijaorganisatsioonidega, et töötada tooteohutuse valdkonnas välja tarbijate huvide 
kahjustamise ja teadusliku riskihindamise parandatud indikaatorid. Samuti tahan süvendada meie 
arusaamist tarbijate soovidest ja ettekujutustest, pöörates täit tähelepanu uute liikmesriikide 
võimalikele erivajadustele. See otsustava tähtsusega nn teadmistepõhine töö on väga vajalik 
parema õigusloome saavutamiseks ning selleks, et tagada ELi tarbijapoliitika keskendumine 
õigetele prioriteetidele. 
 
ELi õigusaktide parem jõustamine nii riiklikul tasandil kui ka piiriüleste juhtumite osas aitab 
samuti kaasa reguleeriva keskkonna parandamisele. Selles suhtes on otsustava tähtsusega 
tarbijakaitsealast koostööd käsitleva määruse tõhus rakendamine. Liikmesriigid peavad võtma 
vajalikke meetmeid, et see määrus praktikas tööle hakkaks. Kavatsen koos liikmesriikidega 
jõuliselt taotleda määruse nõuetekohast rakendamist ning ergutada parimate tavade 
väljaarendamist ja levitamist.  
 
Õigusloome osas peaks olemasoleva tarbijaõigustiku kavandatud ülevaatamine tooma välja 
õigusaktide parandamise võimalused selles valdkonnas. Ning töö selliste vahenditega nagu 
näiteks Euroopa lepinguõiguse ühine raamistik, milles määratletakse olemasoleva lepinguõiguse 
analüüsil põhinevad ühised definitsioonid ja näidisreeglid, peaks aitama tagada, et kõik 
õigusaktide muutmise või kehtestamise ettepanekud parandaksid reguleeriva keskkonna 
kvaliteeti ja ühtsust. 
 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21

