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KANSANTERVEYS JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUS 
 
1. Mitkä ovat Teidän mielestänne Euroopan unionin suurimmat haasteet 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden saralla viiden seuraavan 
vuoden aikana? Miten pyrkisitte komission jäsenenä ratkaisemaan ne ja 
saamaan aikaan näkyviä tuloksia toimikautenne päättymiseen mennessä kun 
otetaan huomioon vastuun jakautuminen EU:n ja jäsenvaltioiden kesken? 
 
Terveys on ihmisoikeus. Suurin haasteeni on ulottaa tämä oikeus koko Euroopan unioniin 
maailmassa, jossa uhat ovat todellisia ja käytettävissä olevat keinot rajallisia. 

Lisää terveitä elinvuosia kaikille on oltava EU:n rakenteellinen tavoite, etenkin kun otetaan 
huomioon jäsenvaltioiden sisäinen ja välinen kansanterveyttä koskeva epätasa-arvoisuus. 

Kansanterveys ei ole kilpailukykyiselle taloudelle kustannus vaan pitkän aikavälin hyöty. EU:n 
on pyrittävä terveysalan toimiin, jotka hyödyttävät yksilöitä ja edistävät siten EU:n vaurautta. 
Pyrin varmistamaan, että tämä kysymys saa riittävästi painoarvoa Lissabonin prosessissa. 
Terveys on niinikään taattava toteutettaessa kaikkia yhteisön toimintalinjoja. 

Kun tavoitteena ovat terveet elinvuodet, suurimman haasteen muodostavat vääränlaiset juomat ja 
ruuat (tai väärät juoman ja ruuan määrät) sekä tupakointi. Aion kiinnittää erityistä huomiota 
eurooppalaisnuorten suojelemiseen tupakan, liiallisen alkoholinkäytön ja ylipainon vitsauksilta. 

Muita haasteita ovat kroonisten sairauksien yleistyminen, väestön ikääntyminen ja terveyttä 
koskevaan tietoon ja terveydenhoitoon kohdistuvat kansalaisten kasvavat odotukset. 
Tartuntataudit ovat niinikään vakava uhka, koska esimerkiksi HIV/AIDS-tartuntojen kasvava 
määrä EU:ssa ja sen itänaapureissa herättävät vakavaa huolta. On toimittava myös valppaasti 
uusien ja kehittymässä olevien uhkien ja sairauksien torjumiseksi. Äkillinen vakava 
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hengitystieoireyhtymä (Sars) vuonna 2003 ja ihmisiin tarttuva lintuinfluenssa vuonna 2004 
osoittavat, että itsetyytyväisyyteen ei ole varaa. Luonnollisiin tai ihmisen aiheuttamiin 
terveysuhkiin reagoiminen edellyttää yhteistyön tehostamista Euroopan tasolla ja EU:n aktiivista 
osallistumista kapasiteetin muodostamiseen. Tällä viittaan esimerkiksi lääkkeille 
vastustuskykyisiin sairaalainfektioihin ja tuberkuloosiin. 

EU:n tason toimissa on keskityttävä alueisiin, joilla voidaan luoda lisäarvoa. Jäsenvaltiot ovat 
luonnollisesti vastuussa terveyspalvelujen ja terveydenhoidon järjestämisestä ja toteuttamisesta. 
Katson kuitenkin, että yhteisö voi tarjota huomattavaa lisäarvoa tukemalla toimia, jotka voidaan 
helpommin toteuttaa yhteisön tasolla, jakamalla parhaita käytänteitä ja yhdistämällä 
terveysteknologian arviointia tai osaamiskeskuksia koskevia resursseja sekä edistämällä 
eurooppalaisen terveysalan asiantuntemuksen verkottumista, ennen kaikkea Tukholmassa 
toukokuussa 2005 toimintansa käynnistävän tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen 
keskuksen kautta. Tähän tähtää myös EU:n kansanterveysalan ohjelma. EU:n toimet edistävät 
synergian ja kumppanuuksien muodostumista jäsenvaltioiden välillä sekä hallitusten ja 
kansalaisyhteiskunnan välillä. 
 
Elintarvikkeiden turvallisuuden ollessa kyseessä uusi eurooppalainen 
elintarviketurvallisuusjärjestelmä perustuu kolmeen tärkeimpään pilariin: 
 
Ensiksi: elintarviketurvallisuutta koskeva lainsäädäntöpaketti, jonka loppuun saattaminen on 
pian käsillä. 
Toiseksi: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, joka on toiminnassa ja muuttaa pian 
Parmaan.  
Kolmanneksi: elintarvikkeiden ja rehujen virallista valvontaa koskeva uusi lähestymistapa. 
 
Elintarviketurvallisuuspolitiikassa painopiste on nyt siirtymässä strategisesta suunnittelusta kohti 
todellista täytäntöönpanoa. On tarpeen ryhtyä konkreettisiin toimiin yhteisön tason 
elintarvikesäännöstön valvonnan ja täytäntöönpanon varmistamiseksi sekä jäsenvaltioiden 
toimien koordinoimiseksi. 

On vahvistettava kansalaisten luottamusta Euroopan elintarviketuotannon turvallisuuteen, mutta 
suurin haaste ei ole pelkästään turvallinen vaan myös terveellinen ruoka. Tärkeimpiä toimia ovat 
seuraavat: 

– elintarviketurvallisuuden toimintaohjelmaa koskevan valkoisen kirjan valmiiksi saaminen 

– EU:n elintarviketurvallisuutta, eläinten terveyttä, eläinten hyvinvointia ja kasvien terveyttä 
koskevan lainsäädännön tehokas täytäntöönpano kaikissa jäsenvaltioissa 

– EU:n elintarviketurvallisuutta koskevien säädösten ja kolmansista maista tuotujen 
elintarvikkeiden turvallisuuden tehokas valvonta EU:n ja kolmansien maiden virallisten 
tarkastajien koulutuksen avulla 

– tietojenvaihdon kehittäminen elintarviketurvallisuuden parantamiseksi koko maailmassa 
ulottamalla elintarvikkeita ja rehuja koskeva nopea hälytysjärjestelmä kolmansiin maihin 
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– tiettyjen säädösten jatkuva päivittäminen ilmenevien tieteellisten ja teknisten tilanteiden 
valossa, esim. tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden (TSE), saastuttavien aineiden, 
mikrobiologisten kriteerien ja ruokavaliovalmisteiden ollessa kyseessä 

– tuholaismyrkkyjen käyttölupia koskevan kehyksen uudelleentarkastelu. 
 
 
2. EY:n perustamissopimuksen mukaan "Kaikkien yhteisön politiikkojen ja 
toimintojen määrittelyssä ja toteuttamisessa varmistetaan ihmisten terveyden 
korkeatasoinen suojelu". Kuinka Te varmistaisitte, että tämä periaate toteutuu 
asianmukaisesti kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden alalla sekä 
sisämarkkinalainsäädännön yhteydessä? 
 
Kuinka varmistatte, että komissiossa kiinnitetään riittävästi huomiota henkiseen 
terveyteen kun otetaan huomioon sen kasvava merkitys maailmanlaajuisen 
tautitilanteen kannalta? Mitä edistystä odotatte saatavan aikaan 
terveysvaikutusten arvioinnin yhteydessä? 
 
Terveys on perustamissopimuksessa mainittu itsenäinen perustavoite. 
 
Olen ylpeä siitä, että vastaan kysymyksistä, jotka ovat keskeisiä EU:n politiikkaa koskevan 
yhteisen ajattelutavan varmistamiseksi. Suhtaudun erittäin vakavasti tehtävääni innostaa kaikkia 
kollegion jäseniä sisällyttämään sekä kuluttaja- että terveystavoitteet kaikkien toimintalinjojen 
määritelmiin ja täytäntöönpanoon. Aion hyödyntää käynnissä olevaa vaikutusten 
arviointitekniikkaa koskevaa työtä tätä tarkoitusta varten sekä soveltaa vaikutusten arviointia 
erittäin tiukasti lainsäädäntöehdotuksiin omalla vastuualueellani. 
 
Väestön terveyttä voidaan parantaa ainoastaan ryhtymällä toimiin lukuisilla toiminta-aloilla, 
koska terveyteen vaikuttavat taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät tekijät.  
EU:n terveysalan toimet perustuvat kolmeen perusperiaatteeseen: integraatio, kestävyys ja 
eurooppalaiseen lisäarvoon keskittyminen. Tämä on johtanut terveyteen liittyvien toimien 
integroituun lähestymistapaan yhteisön tasolla, minkä ansiosta terveyteen liittyvillä toiminta-
aloilla pyritään yhteisiin terveystavoitteisiin. 
 
Korkeatasoisen elintarviketurvallisuuden takaaminen on yleisen eurooppalaisen 
elintarvikelainsäädännön keskeinen tavoite (asetus (EY) N:o 178/2002). 
 
Kansainvälisen oikeuden perusteella yhteisö voi määrittää sopivan suojelun tason, jota se haluaa 
ylläpitää, kunhan sen riskianalyysi perustuu käytettävissä oleviin tieteellisiin todisteisiin ja sen 
riskienarvioinnit toteutetaan itsenäisesti, objektiivisesti ja avoimesti. Olen vakuuttunut, että 
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) avulla ylläpidämme vankkaa ja luotettavaa 
tieteellistä kehystä yhteisön elintarviketurvallisuuden alan politiikkaa ja toimia varten. 
 
Tieteellisen epävarmuuden vallitessa voimme turvautua ennalta varautumisen periaatteeseen 
edellyttäen, että hyväksytyt toimet ovat johdonmukaisia ja oikeasuhtaisia, ne rajoittavat kauppaa 
vain sen verran kuin on tarpeen ja niitä tarkastellaan uudelleen jatkuvasti. 
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Ihmisten terveyden suojeluun tähtäävien toimien on oltava EU:n muiden tavoitteiden mukaisia, 
joita ovat esimerkiksi tavaroiden vapaa liikkuvuus ja sisämarkkinoiden moitteeton toiminta. Eräs 
tärkeä keino taata, että tällainen tasapaino saavutetaan, on järjestää avoimia julkisia 
kuulemistilaisuuksia lainsäädäntöä valmisteltaessa, arvioitaessa ja uudelleentarkasteltaessa. Aion 
laajentaa nykyistä käytäntöä kehittääkseni sidosryhmien oikea-aikaista ja tehokasta kuulemista 
ennen toimintalinjojen laatimista ja päätöksentekoa. Terveyden on kuitenkin loppujen lopuksi 
oltava yhteisön toimintalinjojen tärkein painopistealue. 
 
Henkisen terveyden osuus sairaustaakasta on selvästi kasvussa. Aion päättäväisesti laajentaa 
EU:n kansanterveyden toimintaohjelmaan sisältyviä pitkäaikaisia toimia tällä alalla. 
 
Neljännes eurooppalaisista kärsii mielenterveysongelmista elämänsä aikana. Tarvitaan lisää 
poliittista tukea häpeällisen leiman poistamiseksi, mielenterveyttä koskevan tietoisuuden 
lisäämiseksi lasten ja nuorten keskuudessa sekä parhaiden käytänteiden levittämiseksi 
itsemurhien ja masennuksen ehkäisemisessä. Ensisijaisena tavoitteenani on toimia yhteistyössä 
jäsenvaltioiden ja WHO:n kanssa valmistauduttaessa tätä kysymystä käsittelevään, Helsingissä 
tammikuussa 2005 pidettävään suureen konferenssiin. Sen jälkeen jäsenvaltioiden ja komission 
olisi hyväksyttävä ja toteutettava selkeä toimintasuunnitelma. 
 
Kun on kyse terveysvaikutusten arvioinnista, EU:n aiemmista ja nykyisistä kansanterveysalan 
ohjelmista on myönnetty yhteisrahoitusta useisiin tämän alan hankkeisiin. Näillä hankkeilla on 
pyritty kehittämään tunnustettuja menetelmiä tiettyjen toimien terveysvaikutusten arvioimiseksi, 
ja niissä on tätä tarkoitusta varten hyödynnetty saavutettuja kokemuksia niistä jäsenvaltioista, 
joissa arvioinnit ovat yleinen käytäntö. 
 
Haluan myös korostaa, että vaikutusten arviointi on nyt kiinteä osa komission politiikkaa ja että 
ennen uusien tärkeiden toimien hyväksymistä on arvioitava vaikutuksia. Siten voidaan arvioida 
kaikkien muiden alojen poliittisten ehdotusten mahdolliset vaikutukset väestön terveyteen. Tässä 
yhteydessä kannatan terveysvaikutusten arvioinnin soveltamista varhaisemmassa vaiheessa, jotta 
terveysnäkökohtia ei huomioida vasta prosessin loppuvaiheessa vaan ne sisällytetään 
asianmukaisesti yhteisön toimien suunnitteluun ja luonnosteluun, kuten silloin, kun laaditaan tai 
tarkastellaan uudelleen tärkeimpiä EU:n toimintalinjoja. 
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Talousarvio ja sen toteutus 
 
3. Katsotteko, että kansanterveyteen liittyvillä unionin toimilla on riittävästi 
rahoitusta ja henkilöstöä? Onko näiden toimien täytäntöönpano ja arviointi 
mielestänne riittävää?  
 
Voitteko taata, että tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus, 
Euroopan lääkearviointivirasto ja Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomainen voivat toteuttaa tehtävänsä niille äskettäin 
kohdennettujen varojen turvin? 
 
Millä tavoin aiotte kohentaa elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston kapasiteettia 
ja tehokkuutta? 
 
Katson, että komission ehdotus lisätä kansanterveyteen ja elintarvikkeiden turvallisuuteen 
myönnettäviä määrärahoja tasaisesti ja huomattavasti on perusteltu osana uusista 
rahoitusnäkymistä parhaillaan käytävää keskustelua. Tällä ehdotuksella katettaisiin odotettavissa 
oleva määrärahojen lisäystarve Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista ja tautien ehkäisyn 
ja valvonnan eurooppalaista keskusta varten. Kannatan täysin toimien arviointia nykyaikaisena 
hallinnointimenetelmänä. Elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston olisi terveys- ja kuluttajansuoja-
asioista vastaavan pääosaston kaikkien muiden osastojen tavoin osallistuttava pääosaston 
toiminnan tulevaan kasvuun. 
 
Kansanterveyden alan kuusivuotisen toimintaohjelman nykyinen kokonaistalousarvio on 
354 miljoonaa euroa. Vuonna 2003 käytettävissä olevaa 50 miljoonaa euroa varten komissiolle 
ehdotettiin yli 400:aa hanketta, joilla haettiin 500 miljoonaa euroa yhteisön tukea ja joista monet 
olivat korkeatasoisia ja tärkeitä. Näistä luvuista saa selkeän kuvan siitä, että kansanterveyden 
alalla voitaisiin myöntää huomattavasti lisää hyödyllistä rahoitusta. Komissio aikoo perustaa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston pyynnöstä Luxemburgiin toimeenpanoviraston 
kansanterveyden toimintaohjelman hyvän hallinnan takaamiseksi. 
 
Elintarviketurvallisuuden alan vuoden 2005 nykyinen kokonaistalousarvio on 270 miljoonaa 
euroa. Käynnissä oleva elintarviketurvallisuuden toimintaohjelma on edelleen erittäin 
kunnianhimoinen ja haastava ja se kattaa hyvin tärkeitä kysymyksiä, kuten 
elintarviketurvallisuutta koskevan valkoisen kirjan valmiiksi saattamisen, tehokkaan 
täytäntöönpanon, korkeatasoisen valvonnan, tehostetun tietojenvaihdon jne. 
 
EU:n rakennerahastoja voitaisiin hyödyntää tähänastista paremmin, jotta uusissa jäsenvaltioissa 
luotaisiin terveysalan infrastruktuuria ja terveydenhoitoalan työvoimaa ja ennen kaikkea 
lisättäisiin voimavaroja terveysuhkiin reagoimiseksi. Rakennerahastoista on tuettu tärkeitä 
terveysalan hankkeita, mutta tätä kysymystä voitaisiin käyttää selkeämpänä ensisijaisena 
painopistealueena rahastojen hyödyntämisessä ja rahoitusperusteissa. Päätökset voitaisiin myös 
sitoa niiden terveysvaikutusten arviointiin. 
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Uusi tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus lisää EU:n kapasiteettia 
huomattavasti ja tarjoaa vahvan asiantuntijaverkoston. Se tarjoaa teknisiä ja tieteellisiä resursseja 
ja auttaa meitä keskittämään näitä resursseja aiempaa paremmin. 
 
Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus aloittaa toimintansa vuoden 2005 
ensimmäisen neljänneksen lopulla. Keskuksen toiminta käynnistyy asteittain vuosina 2005–
2007. Toiminnan laajentaminen on sidoksissa moniin eri tekijöihin, mukaan lukien keskukseen 
palkattavien asiantuntijoiden saatavuus. 
 
Komission vuonna 2003 antaman ehdotuksen mukaan keskuksen talousarviossa katetaan menot 
vuoteen 2007 saakka. Siihen mennessä keskuksen henkilöstön määrän pitäisi olla 70 ja vuotuisen 
kokonaisbudjetin lähes 29 miljoonaa euroa. Nämä resurssit ovat riittäviä keskuksen toiminnan 
käynnistämisvaihetta varten. 
 
Keskuksen sijainti Ruotsissa vaikuttaa kuitenkin sen kustannuksiin, koska toimintakustannukset 
ovat korkeammat kuin ehdotuksessa käytetyt vakio-arviot. Tämä voi vaikuttaa erityisesti 
henkilöstön määrään. Todellisia kustannusvaikutuksia arvioidaan parhaillaan, ja komissio pyrkii 
korjaamaan keskuksen tulevia talousarvioita tavanomaisen budjettimenettelyn kautta. 
 
Pitkällä aikavälillä EU:n uusissa rahoitusnäkymissä on otettava huomioon keskuksen tehtävien 
uudelleentarkastelu vuosina 2007–2008. Jos keskuksen tehtäviä muutetaan, myös sen 
talousarviota on mukautettava vastaavasti. 
 
En ole vastuussa Euroopan lääkearviointivirastosta, koska se kuuluu yritystoiminnasta ja 
teollisuudesta vastaavan komission jäsenen toimialaan. Sen vuoksi en voi vastata kattavasti 
siihen, miten Euroopan lääkearviointivirasto huolehtii tehtävistään nykyisessä 
budjettikehyksessään. Edeltäjäni komission jäsen Byrne ja komission jäsen Liikanen kuitenkin 
sopivat toimivansa yhteistyössä näissä kysymyksissä, ja aion jatkaa tässä hengessä uuden 
kollegani kanssa. 
 
Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosastoon kuuluva elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto on 
perustellut uusien resurssien tarvetta henkilöstötarpeiden kausiraportissaan, viimeksi 
laajentumisen edellyttämien lisäresurssien yhteydessä. Pyrkisin luonnollisesti alaisuudessani 
olevan pääosaston kanssa varmistamaan, että lopulliset resurssit kohdennetaan asianmukaisesti, 
myös elintarvike- ja eläinlääkintätoimistolle. Toimiston tehokkuuden ollessa kyseessä seuraavien 
viiden vuoden tärkein parannus olisi saavutettava jo käynnistetystä uudistuksen kautta kohti 
paremmin jaoteltua, tarkastuksiin perustuvaa elintarvikeketjun valvonnan lähestymistapaa. 
 
Nykyisillä resursseillaan toimisto suorittaa noin 250 tarkastusta vuosittain. Toteutettavat 
tarkastukset priorisoidaan huolellisesti ja määritetään vuotuisessa tarkastusohjelmassa. Erilliset 
tarkastukset edellyttävät laajaa etukäteissuunnittelua, paikan päällä suoritettavaa viikosta kahteen 
kestävää tarkastusmatkaa sekä kattavien raporttien laadintaa ja seurantavaihetta. Uusien rehu- ja 
elintarvikevalvonta-asetusten ja niihin sisältyvien vaatimusten voimaantulon myötä 
jäsenvaltioiden on kehitettävä toisaalta yhteiset ja yhtenäiset valvontasuunnitelmat ja toisaalta 
riittävän itsenäinen tarkastusjärjestelmä, mikä tehostaa elintarviketurvallisuusvalvontaa. Näin 
saadaan paremmat vakuudet siitä, että EU:n lainsäädäntöä sovelletaan jäsenvaltioissa. 
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Elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto voi puolestaan keskittää ponnistelunsa ja resurssinsa 
alueille, joita ei kovin tehokkaasti valvota. 
 
 
4. Ympäristöalalla on muodostunut käytännöksi järjestää täytäntöönpanoa 
koskevia kyselytunteja, joissa parlamentin jäsenet esittävät kysymyksiä tiettyjen 
säädösten täytäntöönpanosta ja komission edustaja vastaa kysymyksiin. 
Katsotteko, että olisi hyödyllistä soveltaa vastaavaa käytäntöä myös 
terveysasioiden ja elintarvikkeiden turvallisuuden yhteydessä? 
 
Saamieni tietojen mukaan kaikki parlamentin jäsenten ilmaisemat täytäntöönpanoa koskevat 
huolenaiheet ja huomiot käsitellään tyydyttävästi muilla tavoin. Otan kuitenkin mielelläni 
vastaan ehdotuksia. On mahdollista, että tärkeissä täytäntöönpanoprosesseissa, kuten 
elintarvikkeiden ja rehujen valvonnassa tai hygieniassa, voitaisiin hyötyä avoimista Euroopan 
parlamentin kuulemisista, jotta kaikki saataisiin palautetta kaikilta sidosryhmiltä. 
 
Terveys ja elintarvikkeiden turvallisuus ovat kaikkien kansalaisten tärkeä huolenaihe. 
Kansalaiset odottavat poliittisten toimijoiden soveltavan avoimuuden periaatetta tällä alalla, joka 
vaikuttaa suoraan heidän jokapäiväiseen elämäänsä. Yleisemmin tarvitaan kumppanuutta ja 
yhteistyötä kaikkien sidosryhmien kanssa. 
 
Avoimuus on myös osa hyvää hallintotapaa. Tässä yhteydessä mainittakoon esimerkkinä 
terveysalan foorumi, joka on tärkeässä asemassa. Se toimii tiedotus- ja kuulemisjärjestelmänä, 
jonka avulla varmistetaan, että yhteisön terveysalan strategian tavoitteista tiedotetaan selkeästi 
yleisölle ja että ne vastaavat sen tarpeita. Se tarjoaa potilaiden, terveydenhoitoalan 
ammattilaisten ja muiden sidosryhmien edustajille mahdollisuuden osallistua terveyspolitiikan 
kehittämiseen, täytäntöönpanoon ja toiminnan painopistealueiden määrittämiseen. Luomalla 
EU:n kansanterveysalan portaali pyritään lisäämään terveyteen liittyvän tiedon saatavuutta, 
näkyvyyttä ja avoimuutta yhteisössä kansalaisille, ammattilaisyleisölle sekä kansallisille ja 
alueellisille viranomaisille. Siinä painotetaan yhteyksiä asianmukaisiin kansallisiin 
tietolähteisiin. 
 
 
Suhteet erillisvirastoihin 
 
5. Viimeksi kuluneina vuosina on yleistynyt suuntaus perustaa 
erillisvirastoja, elintarvikkeiden turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät alat 
mukaan lukien. Millaisena Te näette tämän kehityksen ja millainen suhde 
komissiolla ja näillä virastoilla olisi oltava? 
 
Mielestäni erillisvirastojen perustamispolitiikkaa on toistuvasti arvioitava uudelleen. 
 
Virastot eivät ole mikään ihmelääke, vaikka olenkin tietoinen esimerkiksi Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen jo saavuttamasta maineesta. Tavoitteenani olisi arvioida 
tarkoin vastuualueeseeni kuuluvia virastoja. Haluaisin varmistaa, että kunkin viraston 
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perustamiseen tarvittavat kustannukset ovat perusteltuja niiden panoksen kannalta riippumatta 
siitä, onko sen perustaminen paras tapa käsitellä tiettyjä poliittisia tarpeita, ja että viraston 
toiminta ei ole päällekkäistä komission tai jäsenvaltioiden tehtävien kanssa. 
 
Kukin yhteisön virasto on ainutlaatuinen ja vastaa yksilöllisistä tehtävistä, jotka määritetään 
virastoa perustettaessa. Minulla olisi erityiset suhteet kolmeen yhteisön virastoon: Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaiseen (EFSA), tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaiseen 
keskukseen (ECDC) ja yhteisön kasvilajikevirastoon (CPVO). Lisäksi olisi hyvin tärkeää 
varmistaa yhteistyö Euroopan lääkearviointiviraston (EMEA), Euroopan huumausaineiden ja 
niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCCDA) ja Euroopan ympäristöviraston (EEA) 
kanssa siltä osin kuin niiden toiminta liittyy vastuualueeseeni. 
 
Kun on kyse elintarviketurvallisuudesta, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen 
perustettiin vuonna 2002 riippumattomaksi elimeksi, joka vastaa elintarvikeketjuun liittyvästä 
riskienarvioinnista, kun taas vastuu riskeistä tiedottamisesta on jaettu komission ja 
jäsenvaltioiden kanssa. EFSA:lla ei ole sääntelytehtävää, koska nämä kysymykset pysyvät 
yhteisön toimielinten, eli komission, parlamentin ja neuvoston vastuulla. EFSA on kuitenkin jo 
kehittänyt kiistattoman valmiuden vaikuttaa käytävään keskusteluun, koska sen toimivaltuudet 
ovat laajat ja kattavat kaikki riskienarviointiin liittyvät kysymykset, jotka vaikuttavat suoraan tai 
epäsuorasti elintarvikeketjun turvallisuuteen sekä eläinten terveyteen ja hyvinvointiin, kasvien 
terveyteen, ravitsemukseen ja muuntogeenisiin organismeihin lukuun ottamatta lääkkeisiin 
liittyviä kysymyksiä. 
 
Koska riskienarviointi ja riskienhallinta erotetaan toisistaan toiminnallisesti, komission ja 
EFSA:n välillä tarvitaan tehokasta vuorovaikutusta riskienarviointiprosessin riippumattomuutta 
vaarantamatta. Tätä varten on määritettävä selkeästi riskienarviointi- ja riskienhallintaprosessit 
sekä osallistujien tehtävät mukaan lukien vuorovaikutteinen ja jatkuva prosessi, joka edellyttää 
asianomaisten osapuolten vuoropuhelua ja yhteisymmärrystä. Komissio on perustanut erityisen 
yksikön tehokasta yhteydenpitoa varten EFSA:n kanssa. 
 
Terveysasioiden ollessa kyseessä on olennaista, että toimintalinjoja laaditaan terveeltä, 
tieteelliseltä pohjalta ja että ne perustuvat asiantuntemukseen sekä luotettaviin, laadukkaisiin 
tietoihin. Riippumaton tieteellinen asiantuntemus on yhä tärkeämpää yhteisön päätöksenteossa. 
 
EU:n on ehdottomasti vahvistettava seuranta-, hälytys- ja reagointivalmiuksiaan, jotta 
varmistetaan kansallisten ponnistelujen tehokas koordinointi. Tautien ehkäisyn ja valvonnan 
eurooppalainen keskus, jonka on määrä aloittaa toimintansa vuonna 2005, vastaa huomattavasta 
osasta EU:n kapasiteettia. Keskuksen tehtäviin sisältyvät epidemiologinen seuranta ja 
laboratorioiden verkottuminen, tieteellisten lausuntojen laadinta, varhaisvaroitus- ja 
reagointijärjestelmä, teknisen tuen tarjoaminen ja toimet hätätilanteissa. Keskus myös vahvistaa 
EU:n kansainvälistä asemaa tarttuvien tautien valvonnassa. Vuonna 2007 tilataan riippumaton 
ulkoinen arviointi keskuksen saavutuksista ja sen toimialan mahdollisesta laajentamisesta. 
 
Hyvän hallintotavan periaatteiden mukaisesti komission ei tulisi osallistua aktiivisesti meno-
ohjelmien hallintaan. Toimeenpanovirastojen tehtävänä on vapauttaa komissio hallinnollisesta 
käytännön työstä. Komissio muodostaa tällaiset rakenteet, jotka on määrä ottaa käyttöön 
vuoden 2005 alussa ja joilla tuetaan komission yksiköitä kansanterveyden alan toimintaohjelman 
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täytäntöönpanossa. Myös neuvosto ja Euroopan parlamentti pyysivät tätä vuonna 2002 uudesta 
ohjelmasta neuvoteltaessa sen hallinnoinnissa tarvittavan teknisen ja taloudellisen 
asiantuntemuksen vahvistamiseksi huomattavasti. Toimeenpanoviraston avulla komissio voi 
keskittyä toiminnassaan strategisiin tehtäviin sekä seurata kehittyviä painopistealueita ja laatia 
tulevaisuuteen suuntaavia toimia. Vastuu säilyy edelleen komissiolla, joka vastaa viraston 
tarvittavasta valvonnasta ja arvioinnista. 
 
 
Terveysasiat 
 
6. Euroopan unionilla on toimivaltaa kansanterveyttä edistettäessä. Se voi 
täydentää kansallista politiikkaa ja kannustaa jäsenvaltioita yhteistyöhön, mutta 
terveydenhuoltopalvelujen järjestäminen ja tarjoaminen kuuluu yksinomaan 
jäsenvaltioille. Monet ongelmat ilmenevät kuitenkin kaikissa jäsenvaltioissa ja 
monet terveydenhuoltopalvelujen näkökohdat sivuavat yhteisön politiikkaa. 
Oletteko Te sitä mieltä, että – ellei lainsäädäntövaltaa lisätä – kansanterveyden 
alalla olisi otettava käyttöön avoin koordinointimenetelmä sekä kansallisten 
terveydenhuoltojärjestelmien vertaileva analyysi ja parhaiden käytänteiden 
levittäminen? 
 
Olen samaa mieltä, että avoin koordinointimenetelmä on juuri nyt sopiva väline, mutta 
henkilökohtaisena tavoitteenani olisi saada aikaan seuraavan viisivuotiskauden loppuun 
mennessä laaja yksimielisyys siitä, että EU:ssa olisi lisättävä terveyspolitiikan yhteisiä 
ponnisteluja. Mielestäni olemme jo luoneet hyvän perustan näille ponnisteluille. 
 
Perustamissopimuksessa yhteisöä kehotetaan rohkaisemaan ja tukemaan jäsenvaltioiden välistä 
yhteistyötä, koska niiden on tarpeen koordinoida terveysalan toimintalinjojaan ja ohjelmiaan. 
Koska lainsäädäntötoimien soveltamisala on rajallinen, on perusteltua luoda eri toimijoiden 
välisiä kumppanuusjärjestelyjä, joihin osallistuvat niin jäsenvaltiot kuin kansalaisjärjestötkin ja 
taloudelliset toimijat. Osana EU:n terveysalan foorumia on kehitetty kumppanuuksia, ja 
kansanterveysalan toimintaohjelmasta on rahoitettu monia hankkeita ja verkostoja. 
 
Komissio on käynnistänyt korkean tason prosessin, jossa käsitellään potilaiden liikkuvuutta ja 
terveydenhoidon kehitystä ja jolla tarjotaan foorumi yhteisen eurooppalaisen näkemyksen 
kehittämiseksi tällä alalla ottaen samalla huomioon kansallinen vastuu 
terveydenhoitojärjestelmistä. 
 
Tässä yhteydessä olemme jo ryhtyneet soveltamaan "avoimen koordinointimenetelmän" 
periaatteita. Terveysasioissa tämä menetelmä on erityisen tärkeä, koska kuten kysymyksessä 
aivan oikein painotetaan, ensisijainen vastuu kuuluu jäsenvaltioille. Tässä menetelmässä EU:n 
tehtävänä ei ole toimia kansallisten politiikkojen yhdenmukaistamisen foorumina vaan 
kansallisten visioiden, kysymysten, parhaiden käytänteiden ja tavoitteiden jakamisen foorumina. 
Tällaisen jakamisen perusteena ei ole pyrkimys teoreettiseen vertailuun vaan yhteinen tavoite 
saavuttaa konkreettisia tuloksia EU:n kansalaisille tarjottavan terveydenhuollon parantamisessa. 
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Tällaisen terveydenhuoltojärjestelmien välisen yhteistyön kehittäminen on pitkäaikainen 
prosessi, jonka merkitys kokonaisvaltaiselle eurooppalaiselle terveydenhuoltojärjestelmälle on 
huomattava. Eurooppalainen yhteistyö auttaa parantamaan kansalaisten elämänlaatua, koska se 
auttaa koko yhteisön terveydenhuoltojärjestelmiä pääsemään tavoitteisiinsa. Lisäksi se tukee 
EU:n talouskasvua ja kestävää kehitystä hyödyntämällä terveydenhuoltojärjestelmiin ohjattuja 
resursseja entistä tehokkaammin. 
 
 
Tiedekomiteoiden jäsenten riippumattomuus 
 
7. Uuden terveys- ja ympäristöriskejä käsittelevän tiedekomitean johtoon 
nimitettiin äskettäin professori Ragnar Rylander – vaikka hänet oli haastettu 
Sveitsissä joulukuussa 2003 oikeuteen, koska hänen epäiltiin valehdelleen 
salaisista yhteyksistään tupakkateollisuuteen ja asettaneen henkilökohtaiset 
taloudelliset voittonsa kansanterveyden ja tieteellisten tutkimusten edelle. Tämä 
saattaa koko terveys-, ympäristö- ja kuluttaja-asioita käsittelevien 
tiedekomiteoiden nimitysjärjestelmän, ja erityisesti jäsenten riippumattomien ja 
heiltä saatavien neuvojen laadukkuuden epäilyksenalaiseksi. Mitä toimia Te 
toteuttaisitte palauttaaksenne kansalaisten ja asiantuntijoiden luottamuksen 
näiden komiteoiden riippumattomuuteen ja niiden tieteelliseen 
asiantuntemukseen? Olisitteko Te valmis arvioimaan professori Ragnar 
Rylanderin nimittämistä uudelleen? Millä tavoin aiotte varmistaa, ettei vastaava 
tilanne enää toistu jatkossa? 
 
Käsittääkseni nykyinen komissio tutkii tätä tapausta uudelleen päättääkseen, onko kyseisen 
henkilön nimitys syytä mitätöidä. Näin ollen minun ei ole soveliasta kommentoida tapausta tässä 
vaiheessa. 
 
Mitään järjestelmää ei saada täysin suojatuksi harhaanjohtavilta hakemuksilta, mutta on 
rohkaisevaa, että tämä tapaus on tuotu esiin ja käsitelty ennen kuin valiokunta ehti kokoontua. 
Mielestäni on tarkasteltava uudelleen ja tarpeen vaatiessa vahvistettava nykyisiä menettelyjä, 
jotta hakijoita seulotaan entistä tarkemmin ja määrätään selkeämpiä seuraamuksia, mukaan 
lukien esimerkiksi hakemusten hylkääminen ja sopimusten irtisanominen tapauksissa, joissa 
annetut tiedot ovat riittämättömiä. 
 
Loistavista tieteellisistä tuloksista on hyötyä yhteisölle ainoastaan jos sidosryhmien luottamus 
komiteoiden lahjomattomuuteen säilyy. Niiden ehdokkaiden valinta, jotka ovat tieteellisen 
pätevyytensä puolesta soveltuvia tiedekomiteoihin nimittämistä varten, perustuu täysin 
hakijoiden toimittamiin tietoihin, jotka arvioidaan kiinnostuksenilmaisupyynnössä julkaistujen 
valintakriteerien mukaisesti. Menettelyssä noudatetaan hakijoiden yhtäläisen kohtelun 
periaatetta. Komissio nimittää jäsenet luettelosta ottaen ensisijaisesti huomioon tieteellisen 
asiantuntemuksen tarpeet ja tätä noudattaen laajan alueellisen jakauman EU:ssa. Valintaprosessi 
toimii vertaistutkimusten, eettisen koskemattomuuden ja avoimuuden tieteellisessä kehyksessä, 
ja se perustuu olettamukselle, että hakemukset on tehty hyvässä tarkoituksessa.  
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Tupakka 
 
8. Komission toimeksiannosta laaditussa, myöhemmin esitettävässä 
asiantuntijaselvityksessä on arvioitu, että tupakka aiheuttaa EU:ssa vuosittain 
660 000 kuolemantapausta. Tämä tarkoittaa, että yhteisölle koituu taloudellista 
tappiota 100 miljardia euroa, mikä vastaa 1 prosenttia BKT:stä. Pyrkiikö yhteisö 
Teidän mielestään nykyisin riittävästi hoitamaan tupakkaepidemiaa? Millä 
tavoin aiotte vähentää tupakasta aiheutuvia menetyksiä? Aiotteko käynnistää 
tupakan torjunnassa – nyt kun tupakan mainonnan ja sponsoroinnin kieltävä 
direktiivi ja tuotantoa ja merkintöjä koskeva direktiivi on pantu 
menestyksekkäästi täytäntöön – uuden vaiheen pyrkimällä säätelemään 
tupakointia julkisissa tiloissa ja/tai työpaikoilla (ravintolat ja baarit mukaan 
luettuina)? 
 
Olen erittäin tietoinen näistä dramaattisista luvuista. Erityisen traagista on, että nämä 
kustannukset lankeavat sekä nuorille että vanhemmille henkilöille.  
 
Yhteisö on jo saanut paljon aikaan, kun otetaan huomioon sen toimivaltuudet ja käytettävissä 
olevat määrärahat. Yhteisön ja jäsenvaltioiden toimet ovat viimeisten 20 vuoden aikana 
tuottaneet erittäin merkittäviä tuloksia. Useimmissa maissa tupakointi on vähentynyt 
merkittävästi, etenkin miehillä.  
 
Voisimmeko vielä saada lisää aikaan? Vastaus on selkeä kyllä. On olemassa näyttöä siitä, että 
tupakoinnin vähenemisellä saavutettuun kokonaismenestykseen kätkeytyy joitakin huolestuttavia 
suuntauksia. Joissakin maissa naisten tupakointi yleistyy ja lapset ryhtyvät tupakoimaan hyvin 
varhaisessa iässä. Tuloksista näkyy, että tupakoinnin torjunta on toiseksi kustannustehokkain 
tapa käyttää terveydenhuoltoon varattuja määrärahoja lapsuusajan immunoinnin jälkeen. Nyt kun 
terveydenhuoltokustannukset nousevat kaikkialla Euroopassa on mielestäni olennaisen tärkeää 
kiinnittää uudelleen huomiota tupakkaepidemiaan. 
 
Yhteisön tasolla on esimerkiksi ryhdyttävä kansainvälisiin toimiin tupakoinnin torjumiseksi 
ratifioimalla tupakoinnin torjuntaa koskeva puitesopimus. Toivon kaikkien maiden pian toimivan 
näin. Tupakoinnin torjuntaa koskevassa asiantuntijakertomuksessa korostetaan, että yhteisön taso 
on tärkeä foorumi ajatusten jakamista ja kansallisten toimien käyttöön ottamista varten, 
erityisesti tupakointitutkimusten alalla, ja yhdenmukaistetaan tupakoinnin yleisyyttä koskevien 
tietojen keruuta. Lainsäädännän näkökulmasta siinä tuodaan esiin joukko tapoja, joilla itse 
tupakointia koskevaa sääntelyä voitaisiin parantaa. Näitä neuvoja on nyt tarkasteltava 
huolellisesti. 
 
Yksi erittäin tärkeä ja tehokas keino on tupakointikieltojen käyttöönotto työpaikoilla ja 
laajemmin julkisilla paikoilla. Olen erityisen iloinen tässä kysymyksessä kansallisella tasolla 
toteutetuista toimista Irlannin, Maltan ja Ruotsin esimerkin mukaisesti. Tällaiset toimet ovat 
mielestäni seuraava tärkeä edistysaskel, joka Euroopan on otettava. Henkilökohtaisena 
tavoitteenani olisi varmistaa, että Irlannin, Maltan ja Ruotsin esimerkkiä noudatetaan koko 
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EU:ssa toimikauteni loppuun mennessä EU:n samoin kuin kansallisen tason koordinoinnin 
avulla. 
 
Olen hyvin tietoinen siitä, että EU:lla ei ole täysiä toimivaltuuksia laatia säädöksiä kaikista 
tupakan torjuntaan liittyvistä seikoista, mutta uskon, että vahvemman poliittisen yksimielisyyden 
avulla voimme saavuttaa edistymistä. 
 
Aion myös painottaa aivan erityisesti nuorten tupakoinnin torjunta. Tähän kohdistuvat 
suurimmat toiveet, mutta samalla ne ovat myös suurimpia haasteita. 
 
 
Kemikaalit 
 
9. Uutta kemikaalipolitiikkaa (REACH) pidetään yleisesti eräänä komission 
suurimmista haasteista sen pyrkiessä saavuttamaan kestävän kehityksen 
tavoitteet. Uusi kemikaalipolitiikka saattaa vaikuttaa merkittävästi 
kansanterveyteen. Ympäristöasioista aiemmin vastannut komission jäsen Margot 
Wallström luonnehti REACHia uraauurtavaksi ehdotukseksi, jonka ansiosta 
sekä teollisuus, työntekijät ja kansalaiset että ekosysteemi kuuluvat voittajiin. 
Terveysasioista aiemmin vastannut komission jäsen David Byrne ei kuitenkaan 
käsitellyt REACHia juuri lainkaan. Oletteko samaa mieltä Margot Wallströmin 
kanssa REACHista? Kuinka päättäväisesti sitoudutte siihen? Oletteko valmis 
tehostamaan terveysasioista vastaavan PO:n osallistumista kun otetaan 
huomioon REACHin merkitys kansanterveyden suojelua parannettaessa? 
 
Mielestäni REACH on asianmukainen, tasapainoinen ja toteutettavissa oleva ehdotus, jonka 
avulla varmistetaan kuluttajien terveyden ja ympäristön korkeatasoinen suojelu sekä vahvistetaan 
Euroopan kemianteollisuuden kilpailukykyä. Lyhyesti sanottuna olen täysin samaa mieltä 
komission jäsenen Margot Wallströmin kanssa tästä kysymyksestä. 
 
Tietooni on tullut, että komission terveysasioiden pääosaston yksiköt ovat osallistuneet laajalti 
REACHin kehittämiseen erityisesti kun on kyse huolehtimisvelvollisuudesta, tuotteiden 
sisältämistä kemikaaleista, kemikaalien riskinarvioinnista (kemikaalien turvallisuutta koskevat 
kertomukset), suurta huolta aiheuttavien kemikaalien lupajärjestelmästä ja kuluttajien 
käytettävissä olevista tiedoista. Tiedän myös, että terveys- ja kuluttajansuoja-asioiden pääosasto 
on yhteistyössä yhteisen tutkimuskeskuksen kanssa toteuttanut toimia, joiden avulla on tarkoitus 
ymmärtää paremmin kuluttajien altistumista tuotteista vapautuville kemikaaleille ja auttaa 
tukemaan REACHin asiaa koskevia säännöksiä. 
 
Aion ehdottomasti jatkaa tätä työtä ja vahvistaa tarvittaessa osallistumistamme REACHiin. 
 
 
Ympäristö- ja terveysasiat 
 



 

DV\539152FI.doc 13/23 PE 348.084 

 FI 

10. Maailman terveysjärjestö WHO julkaisi kesäkuussa merkittävän 
tutkimuksen, jossa osoitettiin, että ympäristö vahingoittaa Euroopan alueen 
lasten terveyttä huomattavassa määrin. Euroopan terveys- ja ympäristöasioista 
vastaavat ministerit hyväksyivät ympäristöuhkien vähentämistä koskevan 
toimintasuunnitelman. Komissio esitteli WHO:n kokouksessa 
toimintasuunnitelman, jossa keskityttiin yksinomaan tutkimukseen sen sijaan, 
että siinä olisi ehdotettu selkeitä lainsäädäntötoimia. Toimimattomuus näyttäisi 
johtuvan siitä, että komissiolta puuttuu poliittista tahtoa eikä eri PO:iden 
toimintaa ole yhteensovitettu asianmukaisesti. Asetatteko EU:n nykyisen 
lainsäädännön uudelleenarvioinnin ja täytäntöönpanon painopistealueeksi 
varmistaaksenne, että standardit soveltuvat lasten ja muiden epäedullisessa 
asemassa olevien ryhmien terveyden suojaamiseen? Kuinka aiotte ratkaista 
luonteeltaan teolliset ja jälkiteolliset erityisongelmat, jotka pahentavat 
pilaantumistilannetta kokonaisuutena ja vaikuttavat siten merkittävästi 
paikallisväestön terveyteen? 
 
Olen sitoutunut toimimaan todisteiden ja ennalta varautumisen periaatteen täysimääräisen 
soveltamisen pohjalta. Tapauksissa, joissa terveyden ja ympäristön välistä rajapintaa koskevat 
kysymykset käsitetään välittömät toimet mahdollistavalla tavalla, kuten tuholaismyrkkyjen 
valvonnassa tai passiivisessa tupakoinnissa, toimiin on jo ryhdytty. Muissa kysymyksissä 
tarvitaan kiireellisesti tietoja, mutta ei itsetarkoituksena vaan toiminnan välineenä. Ehdotukset 
voidaan hyväksyä ja kirjata säännöstöön ainoastaan luotettavien tietojen avulla. 
 
Ympäristötekijät ovat ehdottomasti yksi tärkeimmistä väestön terveyteen vaikuttavista tekijöistä. 
Olen hyvin huolestunut siitä, että niillä on todistetusti haitallisia vaikutuksia lasten terveyteen.  
 
Komission laatimassa ympäristö- ja terveysalan toimintasuunnitelmassa korostetaan 
voimakkaasti seuranta- ja tutkimustoimien yhdistämistä, jotta ymmärtäisimme paremmin, miten 
ympäristötekijät vaikuttavat terveydentilaamme. Tietämyksen parantaminen on tarvittava askel, 
jonka avulla komissio voi tarjota lisätietoa politiikan laatimiseksi ja uudelleentarkastelemiseksi.  
 
Toimintaohjelmassa noudatetaan täysin vuonna 2003 annettua tiedonantoa eurooppalaisesta 
ympäristö- ja terveysalan strategiasta. Tiedonannon päätavoitteena on vahvistaa EU:n politiikan 
valmistelukapasiteettia kuromalla umpeen ympäristö- ja terveysalan välinen kuilu ja pyrkien 
paremmin koordinoituun lähestymistapaan. Tässä tiedonannossa edellytetään sykleissä 
täytäntöönpantavaa strategiaa, jota kutsutaan SCALE-aloitteeksi (Science, Children, Awareness, 
Legal Instruments, Evaluation). Strategiassa keskitytään haavoittuvassa asemassa oleviin 
ryhmiin, ja kuten tiedämme, juuri lapset ovat vaikutuksille alttiimpia kuin aikuiset.  
 
Budapestin konferenssissa esitelty toimintasuunnitelma ei perustu yksinomaan tutkimukseen, 
vaan siihen sisältyy aloitteita tietämyksen lisäämiseksi ympäristön ja terveyden välisistä 
yhteyksistä ja sen selvittämiseksi, miten ympäristöaltistuminen johtaa epidemiologisiin 
vaikutuksiin. Voimassa olevan lainsäädännön arviointi ja sen tehokkuus terveysuhkien 
lieventämisen kannalta on ensisijainen tavoite. 
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Molemmat asiakirjat, sekä vuoden 2003 terveyttä ja ympäristöä koskeva tiedonanto että sitä 
seuraava toimintasuunnitelma, on laadittu komission kaikkien tähän prosessiin osallistuneiden 
asianomaisten yksiköiden (kansanterveys, ympäristö ja tutkimus) tiiviin yhteistyön ja 
koordinoinnin tuloksena. Tämä kysymys on myös ollut erittäin korkealla komission poliittisella 
asialistalla ja sitä on aina pidetty ensisijaisensa painopistealueena. Olen varma, että komissiossa 
on poliittista tahtoa ja toteutetaan asianmukaista koordinointia myös täytäntöönpanovaiheessa 
tämän tärkeän kysymyksen käsittelemiseksi riittävällä tavalla. 
 
Kuten jo totesin, toimintasuunnitelma tähtää tärkeiden terveyteen ja ympäristöön liittyvien 
kysymysten arviointiin haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien kannalta. Toiminnan 
päätavoitteena on yksilöidä ympäristöön liittyviä terveysriskejä. Sen ansiosta voimme asettaa 
etusijalle nykyisten toimintalinjojen uudelleentarkastelun ja täytäntöönpanon, jotta varmistetaan, 
että puutteellisuudet saadaan korjattua ja lapsia ja muita haavoittuvia ryhmiä suojellaan 
asianmukaisesti. 
 
Valiokunta otti esiin luonteeltaan teolliset ja jälkiteolliset erityisongelmat. Mielestäni 
toimintasuunnitelma tarjoaa vakaan perustan tämän alan jatkotoimille. Suurimpia haasteita on 
selvittää eri saastuttavien aineiden kulkureitit, niiden vuorovaikutuksen arviointi ja 
paikallisväestöille mahdollisesti aiheutuvien terveysvaikutusten lieventäminen. 
 
 
Kohtuuhintaiset lääkkeet, joilla voidaan säästää ihmishenkiä 
 
11. Mitä toimia aiotte toteuttaa estääksenne Itä- Euroopassa myytäviksi 
tarkoitettujen kohtuuhintaisten, ihmishenkiä säästävien (esim. hi-viruksen ja 
aidsin hoitoon tarkoitettujen) lääkkeiden päätymisen muille Euroopan alueille? 
 
Komissio on yhdessä joidenkin muiden komission yksiköiden kanssa kehittämässä 
lähestymistapaa, jolla torjutaan HIV/Aidsia Euroopan unionissa ja sitä ympäröivillä alueilla. 
Tämän työn konkreettinen aikaansaannos on komission työasiakirja "Koordinoitu ja yhtenäinen 
lähestymistapa HIV/Aidsin torjumiseksi Euroopan unionissa ja sitä ympäröivillä alueilla", joka 
laadittiin Vilnassa 16.–17. syyskuuta pidettyä ministerikokousta varten. Mahdollisuutta saada 
kohtuuhintaista retrovirushoitoa pidetään strategian tärkeänä osana tämän sairauden torjumiseksi. 
 
Retrovirushoitoa on nykyään laajalti saatavissa kaikkialla Euroopassa. Joissakin EU:n uusissa 
jäsenvaltioissa ja niiden naapurivaltioissa tunnetaan kuitenkin huolta hoitokustannusten 
vaikutuksista terveydenhuoltobudjetteihin, kun otetaan huomioon tartuntojen kasvava määrä ja 
lääkkeiden hintojen nousu EU:ssa. 
 
Aikomuksenani on opastaa terveys- ja kuluttajansuoja-asioiden pääosastoa jatkamaan ja 
vahvistamaan entisestään koordinointia tutkimukseen pohjautuvan teollisuudenalan kanssa, jotta 
tätä laajennettuun HIV/Aids-strategiaan sisältyvää kysymystä voidaan tarkastella kaikkia 
tyydyttävällä tavalla. On otettava huomioon potilaiden oikeudet saada tarvitsemiaan lääkkeitä 
yhteisön oikeuden rajoissa. 
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Elintarviketurvallisuus 
 
12. Elintarvikkeiden turvallisuutta käsittelevän valkoisen kirjan perusteella 
laadittu lainsäädäntöohjelma on saatettu lähes loppuun. Oletteko Te samaa 
mieltä siitä, että EU:n olisi paitsi varmistettava elintarvikkeiden turvallisuus 
myös edistettävä elintarvikkeiden laadukkuutta ja ravitsevuutta? Mitä toimia 
ehdottaisitte näiden tavoitteiden saavuttamiseksi? Miten Te komission jäsenenä 
varmistaisitte tämän lainsäädännön noudattamisen? 
 
Mitä toimenpiteitä toteuttaisitte korkeatasoisen suojelun varmistamiseksi 
tehostamalla EU:n uusilla ulkorajoilla tehtäviä tarkastuksia? Onko Teillä 
asianmukainen henkilöstö? 
 
Tavoitteenani on turvallisten elintarvikkeiden lisäksi terveellinen ruokavalio. Joissakin 
jäsenvaltioissa 5–10 prosenttia terveydenhuollon kokonaiskustannuksista aiheutuvat ylipainosta. 
Traagista on jälleen se, että tämä tappava ilmiö vaivaa nuoria ihmisiä vuosi vuodelta pahemmin 
siten, että joidenkin Etelä-Euroopan jäsenvaltioiden lapsista on ylipainoisia jopa 35 prosenttia. 
 
Tähän vakavaan terveydelliseen haasteeseen ei ole olemassa mitään yhtä ja lyhyttä vastausta. 
Ravitsemuskoulutus ja liikunta on sisällytettävä olennaiseksi osaksi ajattelutapaamme: opettajilla, 
elintarviketeollisuudella, jälleenmyyjillä, tiedotusvälineillä ja lainsäätäjillä on kaikilla oma 
tehtävänsä. EU:n yhteisen strategian ja rintaman muodostaminen tähän haasteeseen vastaamiseksi 
on minulle suuri henkilökohtainen prioriteetti. 
 
Elintarviketurvallisuutta koskevaan valkoiseen kirjaan sisältyvät uudistukset on pantava 
asianmukaisesti täytäntöön.  
 
Tässä yhteydessä on erityisen tärkeää ryhtyä nopeasti toteuttamaan uuden virallisen elintarvike- ja 
rehuvalvontajärjestelmän täytäntöönpanotoimia ja laatia uusi lähestymistapa jäsenvaltioiden 
toimien valvomiseksi. Elintarvikkeiden, rehujen ja elävien eläinten valvonta on edelleen 
jäsenvaltioiden ensisijainen tehtävä. Yhdenmukaistetun, koko EU:n laajuisen valvontajärjestelmien 
suunnittelua ja kehittämistä koskevan lähestymistavan käyttöönotolla valvotaan tehokkaammin 
elintarvike- ja rehulainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen 
noudattamista kaikissa tuotannon, jalostuksen ja jakelun vaiheissa.  

Aion myös käyttää uuden virallisen elintarvike- ja rehuvalvontajärjestelmän tarjoamia uusia 
välineitä elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston harjoittaman valvonnan tehokkuuden lisäämiseksi. 
Toimisto valvoo yleisesti kansallisia valvontasuunnitelmia asianmukaisen täytäntöönpanon 
varmistamiseksi. Valvonta kattaa jäsenvaltiot, kolmannet maat ja rajatarkastusasemillamme 
noudatetut menettelyt. 

Katson myös, että virallista valvontaa koskeva tehokas ja yhdenmukaistettu lähestymistapa on 
viime kädessä sidoksissa asianomaisen henkilöstön riittävään koulutukseen. Kyseessä ovat 
kansalliset virkamiehet. Haasteenamme on taata, että kaikilla yhteisön rajoilla harjoitetaan 
jäsenvaltioiden eri palveluja yhtä tehokkaasti. Tämän alan painopistealueena suunnitelmissani on 
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muodostaa toimikauteni aikana valmiudet eurooppalaisen elintarviketurvallisuuskoulutuksen 
antamiseen. Tämä johtaisi alkuvaiheessa noin 300 jäsenvaltioiden toimivaltaisina viranomaisina 
toimivan henkilön tehokkaaseen ja täysimääräiseen kouluttamiseen vuosittain ja 2 000–
3 000 henkilön kouluttamiseen vuonna 2008. Koulutusta tarjottaisiin myös kolmansien maiden, 
erityisesti kehitysmaiden osanottajille. 

 
Elintarvikkeiden merkinnät 
 
13. Kuluttajien olisi voitava tehdä tietoisia valintoja ostaessaan elintarvikkeita. 
Yhteisön elintarvikkeiden merkintöjä koskeva lainsäädäntö ja etenkin 
ravitsemusarvoa, terveysväittämiä, laatumerkintöjä ja tuotantomenetelmiä, kuten 
muuntogeenisten organismien käyttöä, koskevista ilmoituksista annettu 
lainsäädäntö on tietoisten valintojen kannalta ratkaisevaa. Mitä toimia aiotte 
toteuttaa varmistaaksenne, että kuluttajille suunnattava tiedotus on 
asianmukaista ja että harhaanjohtava mainonta voidaan välttää etenkin lapsille 
suunnatussa mainonnassa? 
 
Nykyinen elintarvikkeiden merkintöjä koskeva yleinen lainsäädäntö laadittiin alun perin 
vuonna 1978. Sitä on tarkasteltava uudelleen ja päivitettävä, koska nykypäivän kuluttajat 
haluavat enemmän tietoa. Elintarvikemerkinnät ovat usein monimutkaisia ja epäselviä, mikä on 
asetettujen tavoitteiden vastaista ja aiheuttaa lisäongelmia asiaa koskevien säädösten 
soveltamisessa ja valvonnassa. Nykyisiä elintarvikemerkintöjä koskevien säädösten arviointi on 
jo käynnistetty. Siten saadaan perusta kaikkien asianomaisten osapuolten väliselle 
perinpohjaiselle keskustelulle. 
 
Tässä kohdin pidän suurimpana haasteena puitteiden kehittämistä sellaisia selkokielisiä 
merkintöjä varten, jotka ovat kansalaisen kannalta täsmällisiä ja kattavia, siten, että sovelletaan 
tehokkaita varotoimia väärinkäytösten ja harhaanjohtavien lausumien varalta. On pyrittävä 
löytämään lähestymistapa, jossa korostetaan tarvetta saada tärkeää tietoa, jotta kuluttajia ei 
uuvuteta suurella määrällä vähäpätöistä ja usein hämmentävää tietoa, joka vaikuttaa heidän 
tietoon pohjautuviin päätöksiinsä. 

 

 



 

DV\539152FI.doc 17/23 PE 348.084 

 FI 

KULUTTAJANSUOJA 
 
 
1. Missä määrin katsotte sisämarkkinoiden toimivuuden varmistamistarpeen 
oikeuttavan pyrkimykset kuluttajansuojan täydelliseen yhdenmukaistamiseen? 
 
Strateginen päämääräni on laatia sääntelykehys, joka lisää luottamusta. Tässä kohdin mennään 
perinteistä "täydellinen yhdenmukaistaminen vai vähimmäisharmonisointi" -keskustelua 
pidemmälle. Kansalaisten on voitava luottaa siihen, että hyvin perustelluin ja oikeasuhtaisin 
säännöin taataan kohtuullinen turvallisuus. Heidän ei pidä toimia tietämättömyyden, pelkojen, 
kriisien tai väärän tiedon pohjalta, kun on kyse sovellettavista säännöksistä. 
 
Jotta kuluttajat voivat hyötyä sisämarkkinoista, heidän on voitava luottaa siihen, että heitä 
kohdellaan oikeudenmukaisesti ja että heidän oikeuksiaan suojellaan yhtä hyvin kaikkialla 
EU:ssa. Kun on kyse EU:n kuluttajille keskeisistä kysymyksistä, kansallisten järjestelmien 
tarjoaman eri tasoisen suojelun jatkuvat vaihtelut luovat kuluttajille epävarmuutta ja vähentävät 
luottamusta. Jos nykyinen kuluttajansuojan hajanaisuus jatkuu, kuluttajien haluttomuus ostaa 
kansallisten markkinoidensa ulkopuolelta jatkuu myös tapauksissa, joissa he saisivat paremman 
hinnan muualta.  
 
On olemassa runsaasti todisteita siitä, että epävarmuus kuluttajien oikeuksista ja 
mahdollisuudesta turvautua oikeuskeinoihin tapauksissa, joissa kauppa epäonnistuu, on tekijä, 
joka rajoittaa merkittävästi kuluttajien halua hyödyntää sisämarkkinoiden mahdollisia etuja. 
Viisikymmentä vuotta Euroopan unionin luomisen jälkeen 45 prosenttia EU:n kuluttajista ei ole 
täysin luottavainen ostaessaan tavaroita ja palveluita muulta kuin kotijäsenvaltion toimittajalta. 
Muista jäsenvaltioista tehtäviä ostoksia kohtaan luottavaisiksi ilmoittautuvista 55 prosentista 
kuluttajista vain 12,4 prosenttia on itse asiassa ostanut mitään muuta kuin hotelli- ja 
matkailupalveluja. Ei ole yllättävää, että vain viidennes eurooppalaisista (20,3 prosenttia) uskoo 
kotimaansa suojan ulottuvan heihin myös muissa jäsenvaltioissa, kun otetaan huomioon, että 
suurimmassa osassa voimassa olevista kuluttajansuojasäännöksistä määritetään vain 
vähimmäisvaatimuksia ja että suojan todellinen taso vaihtelee merkittävästi jäsenvaltiosta 
toiseen. 
 
Tietojenvaihto jäsenvaltioiden sisällä ja välillä on myös ensiarvoisen tärkeää, koska kansalaisten 
tulisi olla tietoisia sisämarkkinoiden mahdollisista riskeistä. Tiedottaminen on ehdoton edellytys 
sille, että hyvin asioista perillä olevat kuluttajat voivat tehdä tietoon perustuvia valintoja. 
 
Tämän varauksellisuuden voittamiseksi ja kuluttajien luottamuksen vahvistamiseksi 
sisämarkkinoihin tarvitaan yhdenmukaistettuja menettelyjä, jotta kuluttajat voivat olla varmoja 
siitä, että he voivat tehdä ostoksia yhtä turvallisesti kaikkialla sisämarkkinoilla. Kun samalla 
vähennetään oikeudellista hajanaisuutta, täysin yhdenmukaistettu lähestymistapa edistää 
yritysten yhtäläisiä toimintaedellytyksiä. Yritysten on helpompaa käydä rajatylittävää kauppaa ja 
toimia useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa.  
 
Kehys, jossa nämä tärkeät seikat on täysin harmonisoitu, luo olosuhteet, joissa vastavuoroinen 
tunnustaminen on hyväksytty ja toteutettavissa oleva vaihtoehto harmonisoidulla alalla.  
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2. Mitä mieltä olette täydellisestä yhdenmukaistamisesta verrattuna 
vähimmäisvaatimusten yhdenmukaistamiseen? Millä aloilla pitäisitte 
jompaakumpaa vaihtoehtoa toista parempana? 
 
Täydellinen yhdenmukaistaminen kysymyksissä, jotka ovat EU:n kuluttajien kannalta keskeisiä, 
on yksi tehokas keino luoda täysin yhtenäiset vähittäismarkkinat. Vähimmäisharmonisointi oli 
hyödyllinen ensiaskel kiireellisempien kuluttajaongelmien käsittelyssä, mutta nyt on selvää, että 
kuluttajat ja taloudelliset toimijat pyrkivät muodostamaan yhteisen mallin yritysten ja kuluttajien 
välisiä suhteita varten EU:n markkinoilla. Tämän mallin tulisi perustua yhtenäisiin ja pysyviin, 
EU:n toimittamiin kriteereihin. 
 
Vähimmäisharmonisointia ei tietenkään voida soveltaa tuotteiden turvallisuutta koskeviin 
vaatimuksiin. Sisämarkkinat eivät voi toimia riittävän tehokkaasti, jos jäsenvaltioissa 
noudatetaan erilaisia turvallisuusmääräyksiä esimerkiksi lasten lelujen kaltaisten tuotteiden tai 
tuoreiden vihannesten kemikaalijäämien enimmäismäärän ollessa kyseessä. Lisäksi ei olisi 
perusteltua ylläpitää eri tasoista kulutustuotteiden turvallisuutta EU:n eri alueilla. 
 
 
3. Oletteko samaa mieltä siitä, että esim. kuluttajien ja kansalaisjärjestöjen 
saatavilla olevat oikeussuojakeinot parantavat EU:n lainsäädännön tehokkuutta 
ja lisäävät sen merkitystä kansalaisten kannalta? Mitä aloitteita aiotte toteuttaa 
tällä alalla? 
 
EU:n kuluttajansuojalainsäädännön tehokas käytännön täytäntöönpano on olennaisen tärkeää, 
jotta lainsäädännöllä on merkitystä EU:n kansalaisille. Useimmat kuluttajien tekemistä 
valituksista johtuvat siitä, että yritykset soveltavat lainsäädäntöä väärin. Vakaana aikomuksenani 
on asettaa nykyisen lainsäädännön voimaansaattaminen korkealle poliittisella asialistallani 
seuraavan komission toimikauden aikana. Nyt kun valtaosa asiaa koskevasta lainsäädännöstä jo 
sisältyy EU:n säännöstöön, olisi kiinnitettävä erityistä huomiota kuluttajien oikeuksien 
johdonmukaiseen kunnioittamiseen ja vahvistamiseen kaikissa jäsenvaltioissa. 
 
Itse kuluttajat ovat avainasemassa, ja on tärkeää laajentaa kuluttajien tiedottamisessa ja 
valistuksessa jo saavutettuja tuloksia. Tämä tarkoittaa sitä, että kehitetään edelleen kahta 
olemassa olevaa kuluttajien tukiverkostoa (EU-kuluttajaneuvontakeskukset ja tuomioistuinten 
ulkopuolisten elinten eurooppalainen verkko) neuvontapalvelujen tarjoamiseksi kuluttajille, jotka 
haluavat hakea hyvitystä joko suoraan yritykseltä tai vaihtoehtoisen riitojenratkaisujärjestelmän 
avulla. Siihen sisältyy myös kuluttajavalistuksen parantamiseen tähtäävien aloitteiden 
kehittäminen. 
 
On kuitenkin pidettävä mielessä, että kuluttajien ja kansalaisjärjestöjen saavutukset ovat selkeästi 
rajallisia. Jotkin epärehelliset kauppiaat reagoivat ainoastaan julkisten viranomaisten 
yhteydenottoihin. Kuluttajansuojayhteistyöstä pian annettavan asetuksen täytäntöönpano 
vahvistaa sisämarkkinoiden toimintaa. Yhteistyö vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen 
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perustuvasta alueesta vastaavan komission jäsenen kanssa vähäisiä vaateita koskevissa asioissa 
on tärkeää oikeussuojan parantamisen kannalta. 
 
 
4. Oletteko samaa mieltä siitä, että kuluttajansuoja-asioissa olisi keskityttävä 
pikemminkin rajatylittäviin riskeihin kuin kuluttajalainsäädännön yleiseen 
yhdenmukaistamiseen? 
 
Jotta markkinat toimisivat moitteettomasti niin kuluttajien kuin yritystenkin kannalta, on 
lisättävä kuluttajien luottamusta ja vähennettävä kallista lainsäädännön pirstoutumista. Tätä ei 
voida saavuttaa tarkastelemalla ainoastaan kuluttajien tekemiä rajatylittäviä kauppoja, koska 
siten ei poistettaisi esteitä sellaisten yritysten tieltä, jotka haluavat käynnistää toimintansa muissa 
maissa, eikä tarjottaisi yhtäläistä kuluttajansuojan tasoa, joka on tarpeen kuluttajien 
luottamuksen kohentamiseksi. Se myös vääristäisi kotimaisen ja rajatylittävän liiketoiminnan 
välistä kilpailua. Lisäksi perustamissopimuksen 95 artiklassa ei eroteta toisistaan kuluttajien 
tekemiä kotimaisia ja rajatylittäviä kauppoja. 
 
Kuluttajalainsäädännön käytännön soveltamiseen yli valtiorajojen liittyy kuitenkin erityisiä 
haasteita, joita ei välttämättä esiinny kotimaisessa liiketoiminnassa, koska kansalliset järjestelmät 
voivat olla kehittyneempiä. Pian hyväksyttävä asetus kuluttajansuojayhteistyöstä on hyvä 
esimerkki tästä, koska siinä keskitytään rajatylittäviin tapauksiin, joissa täytäntöönpano on ollut 
kehittymätöntä. 
 
 
5. Katsotteko, että EU:n kuluttajansuojalainsäädäntö olisi jollain alalla 
riittämätöntä tai että se olisi jollain alalla liiallista, tarpeetonta tai suhteetonta? 
 
Nykyinen kuluttajansuojasäännöstö on tilkkutäkki, joka on kehittynyt ajan myötä vastaukseksi 
kuluttajien erityisongelmiin. Viime aikoina suuntauksena on ollut strategisemman 
lähestymistavan kehittäminen. Kuluttajilta ja yrityksiltä on saatu jonkin verran tietoa ongelmista 
lainsäädännössä ja erityisesti sen täytäntöönpanosta kansallisella tasolla. Meneillään on 
kansalliseen lainsäädäntöön sisällyttämisen ja kuluttajansuojasäännöstön vaikutusten 
perinpohjainen arviointi, jota aion jatkaa. Tähän sisältyy sellaisten todisteiden järjestelmällinen 
keruu ja analysointi, joille johtopäätökset voidaan perustaa. Kannatan paremman sääntelyn 
edistämistä esimerkiksi yksinkertaisemman, tuloksiin keskittyvän puitelainsäädännön kautta. 
 
Kuluttajansuojaa koskevat sääntelypuitteet ovat yleisesti ottaen riittävät. Päätavoitteenamme on 
tehokas voimaan saattaminen. On kuitenkin tehty tärkeitä aloitteita lainsäädännön arvioimiseksi 
ja täydentämiseksi. Yksi huomattava esimerkki on REACH eli ehdotettu uusi 
kemikaalilainsäädäntö.  
 
Olen hyvin tietoinen siitä, että kuluttajansuojaan sisältyy väistämättä jännitteitä, jotka vallitsevat 
toisaalta EU:n ehdottomien poliittisten tavoitteiden, kuten kilpailukyvyn ja avoimien 
markkinoiden, ja toisaalta turvallisuuden ja laatustandardien tiukan valvonnan, EU:n riskien 
välttämisen sopivan tason, suhteellisuuskysymysten, toissijaisuuden ja kustannusten välillä. 
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Ymmärrän hyvin näihin rajoitteisiin sisältyvän sisäisen voiman. Aion päättäväisesti ylläpitää 
EU:n kuluttajansuoja-alan toiminnan profiilia pyrkien samalla sovittamaan yhteen kaikkien 
sidosryhmien perustellut huolenaiheet. Tältä osin kuuntelisin erityisen mielelläni parlamentin 
kantoja näistä kysymyksistä. 
 
 
6. Millä tavoin katsotte kuluttajansuojan voivan edesauttaa kilpailukyvyn 
tehostamista Lissabonin prosessin yhteydessä? 
 
Toimiva Euroopan unionin kuluttajapolitiikka on ensiarvoisen tärkeä, jotta varmistetaan 
sisämarkkinoiden moitteeton toiminta ja tehostetaan EU:n talouden kilpailukykyä. 
  
Erittäin kilpailukykyiset markkinat edellyttävät parasta mahdollista resurssien jakoa 
palkitsemalla tehokkaimmat taloudelliset toimijat. Tätä varten kysyntäpuolella on oltava 
riittävästi tietoja ja sen on voitava valita parhaimmat tarjoukset. 
 
Nykyinen rajatylittävän kaupan vähäinen määrä merkitsee sitä, että sisämarkkinoilla ollaan vielä 
kaukana tilanteesta, jossa kaikkia sen tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään. Kuluttajat eivät 
hyödynnä koko sisämarkkinoilla tarjolla olevia edullisempia hintoja ja valikoimaa, vaan 
pitäytyvät mieluummin kansallisilla markkinoilla, joilla he tuntevat olonsa turvatummaksi. 
Tämän vuoksi kilpailun vaikutus vähittäiskaupan sisämarkkinoilla ei ole niin suurta kuin olisi 
mahdollista. 
 
Samalla sääntelyä koskeva epävarmuus estää yrityksiä markkinoimasta kuluttajille koko EU:ssa. 
Tästä seuraa, että markkinat säilyvät pitkälti pirstaloituneina kansallisten rajojen mukaan ja eri 
maiden väliset hintaerot säilyvät suurina: vähittäishinnat voivat EU:ssa olla jopa 40 prosenttia yli 
tai alle Euroopan keskiarvon, ja hintaerot ovat keskimäärin noin 30 prosenttia. Sama tilanne 
johtaa vaihteleviin tuotantokustannuksiin EU:n alueella, koska pirstoutuneet markkinat 
vääristävät tervettä kilpailua haitaten sekä teollisuustuotantoa että kuluttajia. 
 
Johtopäätöksinä voidaan todeta seuraavaa: 
– Kuluttajien tulisi voida hankkia tarvitsemiansa tuotteita ja palveluja mistä hyvänsä 

lähteestä, joka on heille edullisin, sen sijainnista riippumatta.  
– Yritysten tulisi voida mainostaa markkinoilla ja myydä tuotteitaan kaikkialla EU:ssa yhtä 

helposti kuin kotivaltiossaan. 
 
EU:n kuluttajapolitiikan avulla voidaan ratkaista näitä markkinaongelmia käsittelemällä sekä 
ongelman tarjonta- että kysyntäpuolta. Tärkeitä esimerkkejä tässä yhteydessä ovat ehdotukset 
voimaan saattamista koskevasta yhteistyöstä ja epäterveistä kaupan käytännöistä. 
 
 
7. Millä tavoin kansallisten makusuuntausten ja tottumusten erot olisi 
otettava huomioon kuluttajansuojaa koskevissa vaatimuksissa? 
 
Maku- ja kohtuullisuuskysymysten sekä kuluttajansuojapolitiikan välillä on hyvin vähän 
yhteneväisyyksiä. Kuluttajansuojapolitiikassa pyritään suojelemaan kansalaisten taloudellisia 
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oikeuksia ja heidän terveyttään ja turvallisuuttaan. Tähän liittyvät kysymykset ovat verrattain 
yleismaailmallisia. Eurooppalaiset ovat vuosien saatossa kehittäneet yhteiset arvot, jotka nyt 
muodostavat osan kansallisista identiteeteistä eri jäsenvaltioissa. 
 
Kansallisissa kulttuureissa esiintyy kuitenkin selkeitä eroja maun ja kohtuullisuuden suhteen 
muilla aloilla, kuten mainonnassa. Näiden kysymysten käsittely jää kuluttajansuojan 
ulkopuolelle, koska niissä heijastuvat muut julkiset edut. Komission ehdotuksessa direktiiviksi 
epäterveistä kaupan käytännöistä nämä kysymykset on jätetty täysin käsittelemättä. Aion 
noudattaa toissijaisuusperiaatetta täysimääräisesti ehdottaessani aloitteita tai käynnistäessäni 
tämän alan toimia. 
 
8. Edellinen komissio hyväksyi selkeän strategian, jolla yksinkertaistetaan ja 
parannetaan EU:n lainsäädäntöjärjestelmää, vaikutusten arviointi ja 
kuulemismenettelyjen tehostaminen mukaan lukien. Komissio on lisäksi 
allekirjoittanut yhdessä parlamentin ja neuvoston kanssa 
lainsäädäntömenettelyjen parantamista koskevan toimielinten välisen 
sopimuksen. Voitteko siten vahvistaa komission jäsenenä, että: 
 
– annatte täyden tukenne EU:n lainsäädäntöjärjestelmän 

parantamispyrkimyksille, komission hyväksymälle strategialle ja 
toimielinten väliselle sopimukselle, 

– yksikkönne noudattavat toimielinten välistä sopimusta täydellisesti ja 
tekevät parlamentin valiokuntien kanssa yhteistyötä lainsäädäntöä 
edeltävien komission ehdotusten arviointia koskevia kuulemistilaisuuksia 
järjestettäessä, 

– yksiköittenne henkilöstön suorituskykyä arvioitaessa hyvän tuloksen 
saavuttamiseen vaikuttaa ratkaisevasti se, missä määrin 
lainsäädäntömenettelyt ovat pysyneet aikataulussa ja miten menettelyjä on 
kyetty parantamaan? 

 
Kyllä, tuen täysin EU:n lainsäädäntöjärjestelmän parantamista ja yksinkertaistamista edelleen. 
Lainsäädännön parantaminen on erityisen tärkeää kuluttajansuojapolitiikan alalla, jolla olisi 
saavutettava kansalaisten jokapäiväistä elämää hyödyttäviä konkreettisia etuja. Näin ollen on 
olennaisen tärkeää, että kansalaisyhteiskunnan sidosryhmät, eli kuluttajajärjestöt, osallistuvat 
päätöksentekoprosessiin ja arvioivat EU:n tärkeimpien aloitteiden todennäköisiä vaikutuksia. 
 
Paremman kuluttajansuojalainsäädännön saavuttamiseksi silloin, kun tällainen lainsäädäntö 
katsotaan tarpeelliseksi, kannatan puitteisiin perustuvaa lähestymistapaa, joka on pikemminkin 
tuloksiin keskittyvä kuin ohjaileva. Edeltäjäni sovelsi tätä lähestymistapaa tuoteturvallisuuden ja 
epäterveiden kaupan käytäntöjen aloilla. Aion lähitulevaisuudessa tarkastella uudelleen 
kuluttajalainsäädäntöä pyrkien muuttaman sitä johdonmukaisemmaksi, jotta kuluttajat voivat 
hyötyä ennustettavissa olevasta lainsäädännöstä. 
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Parempi lainsäädäntö myös edellyttää kuluttajien oikeuksien kunnioittamista ja voimaan 
saattamista kaikissa jäsenvaltioissa. Tämä on merkittävä haaste tuleville vuosille, joiden aikana 
pyrimme tehostamaan jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja tukemaan verkostoja kuluttajien 
auttamiseksi ja neuvomiseksi heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. 
 
Komission aloiteoikeutta vaarantamatta minä, kabinettini ja pääosastoni tulemme toimimaan 
täydellisessä yhteistyössä parlamentin asiasta vastaavien valiokuntien kanssa samoin kuin 
kaikkien sidosryhmien kanssa lainsäädäntää edeltävässä vaiheessa laajentaaksemme komission 
ymmärtämystä käsiteltävistä kysymyksistä. Voin vakuuttaa parlamentille, että komission yksiköt 
ovat sitoutuneita noudattamaan täysimääräisesti suhteita Euroopan parlamenttiin koskevan 
puitesopimuksen ja lainsäädäntömenettelyjen parantamista koskevan toimielinten välisen 
sopimuksen asiaa koskevia määräyksiä. 
 
Voin myös vakuuttaa, että toimintamme johtavana periaatteena on omalta sekä pääosastoni ja 
sen koko henkilöstön osalta tehokas lainsäädäntömenettelyjen parantaminen.  
 
 
9. Millä tavoin EU:n lainsäädäntötyötä sekä sisämarkkinoita ja 
kuluttajansuojaa koskevaa sääntelyjärjestelmää voidaan mielestänne parantaa 
edelleen? 
 
Hyvä lainsäädäntötyö perustuu käsiteltävien kysymysten perinpohjaiseen ymmärtämiseen ja 
tehokkaaseen priorisointiin. Kuluttajansuojapolitiikan ollessa kyseessä tietämysperustaamme 
olisi ehdottomasti vahvistettava. Kuluttajansuojapolitiikkaa on tuettava asiaa koskevilla tiedoilla, 
jotta toimia voidaan priorisoida, arvioida ja mukauttaa parhaiten soveltuvin tavoin. Tätä seikkaa 
on mielestäni painotettava, kuten on jo tehty, ja aion jatkaa jo käynnistettyä työtä saadaksemme 
hyvää tietoa kuluttajien valituksista, tavaroiden ja palvelujen hintatiedoista, kuluttajien 
tyytyväisyysindikaattoreista sekä kuluttajien mielipiteistä yleishyödyllisistä palveluista ja 
rajatylittävästä kaupasta. Aion tehostaa tätä työtä ja toimia yhteistyössä jäsenvaltioiden ja 
kuluttajajärjestöjen kanssa kehittääksemme entistä parempia kuluttajille aiheutuvien vahinkojen 
indikaattoreita ja tuoteturvallisuutta koskevaa tieteellistä riskienarviointia. Haluan myös syventää 
ymmärtämystämme kuluttajien toiveista ja käsityksistä kiinnittäen riittävästi huomiota uusissa 
jäsenvaltioissa esiintyviin mahdollisiin erityistarpeisiin. Tätä erityisen tärkeää "tietämyspohjaa" 
koskevaa työtä tarvitaan paremman lainsäädännön laatimiseksi ja sen takaamiseksi, että EU:n 
kuluttajansuojapolitiikassa keskitytään oikeisiin painopisteisiin. 
 
EU:n lainsäädännön tehokkaampi voimaan saattaminen, niin kansallisissa kuin rajatylittävissäkin 
tapauksissa, on myös ratkaisevaa lainsäädäntöjärjestelmän parantamisen kannalta. 
Kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä annettu lainsäädäntö on pantava tehokkaasti 
täytäntöön. Jäsenvaltioiden on ryhdyttävä tarvittaviin toimiin, jotta tämä lainsäädäntö toimii 
käytännössä. Aion pyrkiä päättäväisesti siihen, että jäsenvaltiot panevat lainsäädännön 
asianmukaisesti täytäntöön ja rohkaisevat kehittämään ja kierrättämään parhaita käytänteitä.  
 
Lainsäädännän kannalta nykyisen kuluttajansuojasäännöstön suunnitellussa 
uudelleenarvioinnissa tulisi tuoda esiin vaihtoehtoja tämän alan lainsäädännön parantamiseksi. 
Kehittämällä sellaisia välineitä kuten eurooppalaista sopimusoikeutta koskevaa yhteistä 
viitekehystä, jolla yksilöidään yhteisiä määritelmiä ja mallisääntöjä nykyisen 
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sopimuslainsäädännön analysoinnin perusteella, voidaan luultavasti taata, että ehdotuksilla 
lainsäädännön muuttamiseksi tai laatimiseksi parannetaan lainsäädäntöjärjestelmän laatua ja 
yhtenäisyyttä. 
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