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EGÉSZSÉGÜGY ÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁG 
 
1. Véleménye szerint melyek lesznek az egészségügyi politika és az 
élelmiszerbiztonság területén a legnagyobb kihívások a következő öt évben az 
Európai Unióban? Biztosként mit tenne kezelésükre, illetve annak érdekében, 
hogy megbízatása végére látható eredményeket érjen el, tekintettel az EU és a 
tagállamok közötti hatáskörmegosztásra? 
 
Az egészég az emberi jogok része.  Számomra a legnagyobb kihívás e jog előmozdítása az Unió 
egész területén egy olyan világban, melyben a veszélyek valósak és eszközeink nem korlátlanok.  

Az egészségben töltött évek számának növelése az Unió strukturális célkitűzésének kell, hogy 
legyen, nem csupán a tagállamok közötti és az azokon belüli egészségügyi egyenlőtlenségek 
miatt.   

Az egészség egy versenyképes gazdaság számára nem kiadás, hanem hosszú távú haszon.  
Európának olyan egészségügyi intézkedéseket kell céljául kitűznie, melyek az egyén és ezáltal az 
Unió számára is előnyökkel járnak.  Terveim szerint biztosítanám, hogy ez a kérdés elfoglalja 
jogos helyét a lisszaboni folyamatban.  Végül, az egészségügyet valamennyi közösségi 
politikának elő kell segítenie.   

Amennyiben az egészégben töltött éveket tűzzük ki célul, az egészségtelen élelmiszerek (vagy 
nem megfelelő mennyiségek) fogyasztása, illetve a dohányzás a legfőbb kihívás.  Különös 
figyelmet kívánok szentelni Európa fiatalságának megvédésére a dohányzás, a túlzott 
alkoholfogyasztás és az elhízás veszélyeivel szemben.   

A kihívások közé tartoznak még a halálos betegségek, az öregedő népesség, illetve a polgárok 
növekvő elvárásai az egészséggel kapcsolatos tájékoztatással és az egészségüggyel kapcsolatban.  
A fertőző betegségek szintén komoly veszélyt jelentenek, például a HIV / AIDS fertőzések 
növekvő aránya az Unióban és keleti szomszédainál komoly aggodalomra ad okot. Ugyanakkor 
ébernek kell lennünk az új és növekvő veszélyekkel és betegségekkel kapcsolatban is.  A súlyos 
akut respiratorikus szindróma (SARS) 2003. évi és a madárinfluenza 2004. évi emberi 
vonatkozásai jól mutatják, hogy nincs okunk az önelégültségre.  Mind a természeti, mind az 
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ember okozta egészségügyi veszélyekre adandó válaszok európai szinten további 
együttműködést igényelnek, illetve az Európai Unió jelentős szerepvállalását teszik szükségessé 
a kapacitásnövelés terén .  Itt például a gyógyszer-ellenálló korházi fertőzésekre és a gümőkór 
gyógyszer-ellenálló törzseire gondolok.      

Az európai szintű fellépésnek olyan területekre kell összpontosítania, melyeken többlet értéket 
tudunk teremteni.  Természetesen a tagállamok hatáskörébe tartozik az egészségügyi 
szolgáltatások és az orvosi ellátás megszervezése és biztosítása.  Mindazonáltal úgy vélem, hogy 
a tagállamok segítésével a Közösség jelentős többletértéket tud nyújtani olyan intézkedések 
révén, melyeket hatékonyabban lehet meghozni közösségi szinten a legjobb gyakorlatok 
megosztásával, illetve az egészségügyi technológiai értékelések és referenciaközpontok 
erőforrásainak összevonásával, az európai egészségügyi szakértelem hálózatba szervezése révén, 
különösen a stockholmi Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2005. májusi 
elindításával.  Az EU közegészségügyi programja szintén ezt szolgálja. Intézkedéseink elősegítik 
majd a tagállamok közötti, illetve a kormányok és civil társadalom közötti együttműködést és 
partnerséget.   
 
Az új európai élelmiszerbiztonsági rendszer az élelmiszerbiztonságot illetően három lényeges 
pilléren alapul:  
 
Először: az élelmiszerbiztonsági jogszabályok teljes köre - melynek befejezése egyre közelebb 
kerül. 
Másodszor: az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság  - felállt és működik, hamarosan Pármába 
költözik.  
Harmadszor: a hivatalos élelmiszer- és takarmány- ellenőrzés új megközelítése.  
 
A hangsúly most áthelyeződik a stratégiai tervezésről az élelmiszerbiztonsági politika valódi 
végrehajtására.  Konkrét intézkedéseket kell hozni az ellenőrzés és az élelmiszerbiztonsági 
jogszabályok végrehajtásának biztosítására az Unió szintjén és a tagállamok teendőinek 
koordinálására is.  

Erősítenünk kell a polgároknak az európai élelmiszerekbe vetett bizalmát, de a legfőbb kihívást a 
nem csupán biztonságos, de egészséges élelmiszer jelenti.  A kulcsintézkedések az alábbiak: 

• Az élelmiszerbiztonsági cselekvési tervről szóló fehér könyv befejezése. 

• Az EU élelmiszerbiztonsági, állat-egészségügyi, állatjóléti és növény-egészségügyi 
jogszabályainak hatékony végrehajtása valamennyi tagállamban. 

• Az EU élelmiszerbiztonsági szabályozásának, illetve a harmadik országokból importált 
élelmiszerek biztonságának magas szintű ellenőrzése a hivatalos uniós és a nem uniós 
felügyelők képzése révén. 

• Az információcsere javítása az élelmiszerbiztonság magas szintjének világszerte történő 
biztosítása érdekében az élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó sürgősségi 
riasztórendszer harmadik országokra való kiterjesztése révén. 



DV\539152HU.doc 3/23 PE 348.084 

 HU 

• Bizonyos rendelkezések folyamatos megújítása a tudományos és műszaki fejlődés 
fényében, például fertőző szivacsos agyvelőbántalmak, szennyező anyagok, 
mikrobiológiai kritériumok, dietetikus élelmiszerek. 

• A növényvédő szerek engedélyezésére vonatkozó keret felülvizsgálata. 
 
 
2.  A Szerződés szerint „valamennyi közösségi politika és tevékenység 
meghatározása és végrehajtása során biztosítani kell az emberi egészségvédelem 
magas szintjét”. Hogyan biztosítaná ezen alapelv megfelelő átültetését a 
gyakorlatba a közegészségügy és az élelmiszerbiztonság területén, illetve a közös 
piaci szabályozásokkal kapcsolatban? 
 
Hogyan fogja biztosítani, hogy a lelki betegségek kellő – a betegségek 
összességében képviselt növekvő súlyukkal arányos – figyelemben részesüljenek 
a Bizottság részéről? Milyen előrelépéseket tart valószínűnek az egészségügyi 
hatásvizsgálatok megvalósításában? 
 
Az egészség saját jogán a Szerződés egyik elsőrendű célkitűzése. 
 
Büszke vagyok arra, hogy olyan kérdésekért lehetek felelős, melyek központi fontosságúak az 
EU politikái együttes gondolkodásának biztosításában. Nagyon komolyan fogom venni annak 
szerepét, hogy a biztosok testületét mind a fogyasztóvédelmi, mind az egészségügyi célkitűzések 
integrálására ösztönözzem valamennyi politika meghatározása és végrehajtása során. E célból fel 
kívánom használni a hatásvizsgálati technikákra vonatkozó folyamatban lévő munkát, illetve 
szigorúan alkalmazni kívánom a hatásvizsgálatot a hatáskörömbe tartozó jogalkotási 
javaslatokra. 
 
A népesség égészségének javítása csak a politikai területek széles körét átfogó intézkedések 
révén érhető el, mivel az egészégre hatással vannak a gazdasági, szociális és környezetvédelmi 
tényezők. Az EU egészségügyi intézkedései három kulcsfontosságú elven alapulnak: integráció, 
fenntarthatóság és az európai többletértékre való összpontosítás. Ez egy közösségi szintű integrált 
megközelítéshez vezetett az egészségüggyel kapcsolatos munkák során, az egészségüggyel 
kapcsolatos politikákat együttműködésre sarkallva az egészségügyi célkitűzések elérésére. 
 
Az élelmiszerbiztonság magas szintjének biztosítása az átfogó európai élelmiszerjog központi 
célkitűzése (178/2002/EK rendelet). 
 
A nemzetközi jog lehetővé teszi a Közösség számára, hogy meghatározza az általa fenntartani 
kívánt védelem megfelelő szintjét, amíg a rendelkezésre álló tudományos tényeken alapuló 
kockázatelemzéseink és kockázatértékeléseink független, tárgyilagos és átlátható módon zajlanak. 
Elhatároztam magam amellett, hogy az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) segítségével 
szilárd és megbízható tudományos kereteket tartunk fenn a közösségi politikák és cselekvések 
számára az élelmiszerbiztonság területén.  
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Ahol a tudomány bizonytalan, folyamodhatunk az elővigyázatosság elvének alkalmazásához, amíg 
a meghozott intézkedések következetesek, arányosak és nem korlátozzák a szükségesnél jobban a 
kereskedelmet, illetve folyamatos felülvizsgálat tárgyát képezik.   
 
Az emberek egészégének védelmét célzó intézkedéseknek összeegyeztethetőnek kell lenniük az 
EU más célkitűzéseivel, például az áruk szabad mozgásával és a belső piac zavartalan 
működésével.  Ezen egyensúly biztosításának egyik eszköze a nyílt és átlátható nyilvános 
konzultáció a jogszabályok előkészítése, értékelése és felülvizsgálata során. Építeni szándékozom 
a meglévő gyakorlatokra az érintett felekkel való időbeni és hatékony konzultáció kialakítása 
érdekében, mielőtt a politikákat megtervezik, és a döntéseket meghozzák. Mindazonáltal végül is 
az egészségnek kell lennie az elsőrendű prioritásnak a közösség politikái során. 
 
A mentális egészség mindenképen a betegségek okozta terhek növekvő részét teszi ki.  Építeni 
szándékozom az EU közegészségügyi programjának régóta fennálló elkötelezettségére e téren.   
 
Az európaiak negyede szenved mentális rendellenességekben élete során. Nagyobb politikai 
támogatásra van szükség a megbélyegzés eltüntetésére, a mentális egészség előmozdítására a 
gyermekek és serdülőkorúak között, illetve a legjobb gyakorlatok elterjesztésére az öngyilkosság 
és a depresszió megakadályozása során.  Prioritásként fogom kezelni a tagállamokkal és az 
Egészségügyi Világszervezettel történő együttműködést a témában 2005 januárjában 
Helsinkiben rendezendő jelentős konferenciát megelőzően.  Ezután a tagállamoknak és a 
Bizottságnak meg kell állapodniuk egy világos cselekvési tervben, és azt el kell készíteniük.  
 
Az egészségügyi hatásvizsgálattal kapcsolatban az EU előző és a jelenlegi közegészségügyi 
programja számos projekt részére biztosított társfinanszírozást e téren. Ezen projektek 
megkísérelték elfogadott módszerek kidolgozását egyes intézkedések egészségügyi hatásainak 
megbecslésére, és e célból merítettek az azon tagállamokban gyűjtött tapasztalatokból, 
amelyekben az ilyen értékelések gyakoriak.  
 
Engedjék meg, hogy hangsúlyozzam azt is, hogy a hatásvizsgálat szerves része a Bizottság 
politikai döntéshozatalának, és hogy a jelentősebb új intézkedésekhez hatásvizsgálat szükséges 
az elfogadásuk előtt. Ez lehetővé teszi valamennyi más terület politikai javaslatainak a népesség 
egészségére gyakorolt esetleges hatások tekintetében történő vizsgálatát. Ezzel összefüggésben 
támogatni fogom az egészségügyi hatásvizsgálat korai alkalmazását annak érdekében, hogy a 
közegészségügyi vonatkozások ne csak a folyamat végén kerüljenek hozzáadásra, hanem 
megfelelően beépüljenek a közösségi intézkedések tervezésébe és megalkotásába, mint amikor 
az EU jelentős politikáit megtervezik vagy felülvizsgálják. 
 
 
Költségvetés és végrehajtás 
 
 
3.  Ön szerint rendelkeznek-e az Unió tevékenységei megfelelő pénzügyi és 
emberi erőforrásokkal a közegészségügy és az élelmiszerbiztonság területén? 
Véleménye szerint megfelelően hajtják végre és értékelik ki e tevékenységeket? 
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Tudja-e biztosítani, hogy kellő finanszírozásban részesüljön az Európai 
Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ, valamint az Európai 
Gyógyszerértékelő Ügynökség? 
 
Mit fog tenni az Élelmiszerügyi és Állat-egészségügyi Hivatal kapacitásának és 
hatékonyságának növelése érdekében? 
 

Úgy vélem, hogy a Bizottságnak igaza volt, amikor az új pénzügyi tervről folytatott jelenlegi vita 
során javasolta a közegészségügy és az élelmiszerbiztonság erőforrásainak állandó és jelentős 
növelését. A javaslat kiterjedne az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) és az Európai 
Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) szükséges erőforrásainak előrelátható 
növekedésret.  A jelenlegi tevékenységek értékelését illetően maradéktalanul elkötelezem 
magam e korszerű vezetési módszer mellett.   Az Élelmiszerügyi és Állat-egészségügyi 
Hivatalnak (ÉÁH) az egészségügyi és fogyasztóvédelmi főigazgatóság más igazgatóságaihoz 
hasonlóan részt kell vennie a főigazgatóság tevékenységeinek jövőbeli növekedésében. 

A jelenlegi összköltségvetés 354 millió euró a közegészségügyi program 6 évére. A 2003-ban 
rendelkezésre álló 50 millió euróra több mint 400 projektet nyújtottak be a Bizottsághoz 500 
millió eurós közösségi támogatást igényelve, és sokuk magas színvonalú és a tárgyhoz tartozó 
volt. E számok világos képet nyújtanak arról, hogy sokkal többet lehetne hasznosan finanszírozni 
a közegészségügy területén. A Bizottság egy végrehajtó hivatalt állít fel Luxembourgban a 
közegészségügyi program megfelelő kezelésének biztosítására, amint azt az Európai Parlament 
és a Tanács is kérte. 

Az élelmiszerbiztonsági ágazat jelenlegi összköltségvetése a 2005. évre 270 millió euró.  A 
jelenlegi élelmiszerbiztonsági program még mindig felettébb ambiciózus és nagy kihívást jelent, 
és olyan nagyon fontos kérdéseket takar, mint például az élelmiszerbiztonságról szóló fehér 
könyv, a hatékony végrehajtás, az ellenőrzés magas szintje vagy az információcsere javítása. 

Az EU struktúrális alapjai jelentősebb szerepet játszhatnának az egészségügyi infrastruktúra és 
az egészségügyi ágazat munkaerejének fejlesztésében az új tagállamokban, különösen az 
egészségügyi veszélyekre való válaszadási képesség javítása révén.  A struktúrális alapok fontos 
egészségügyi munkákat támogattak, de ez sokkal kifejezettebb prioritási terület lehetne az 
alkalmazási és finanszírozási kritériumaikban. A döntéseket az egészségügyi hatások 
vizsgálatától is függővé kellene tenni. 

Az új Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ az EU kapacitásának egyik 
jelentős építőköve lesz, és erős szakértői hálózatot fog biztosítani. Műszaki és tudományos 
erőforrásokat fog biztosítani és segíteni fog minket ezen erőforrások jobb összpontosításában. 

Az ECDC igazgatója 2005 első negyedévének végén kezdi meg munkáját. A központ 
működésének elindulását 2005-2007-re időzítik. A tevékenység felépítése számos tényezőtől, 
köztük a központban dolgozó szakértők elérhetőségétől fog függeni.   

 
A Bizottságnak a Központ költségvetésére vonatkozó 2003. évi javaslata 2007-ig fedezi a 
kiadásokat.  Addigra a Központ személyzete 70 fő lesz, és az éves költségvetése közel lesz a 29 
millió euróhoz. Ezek megfelelő erőforrások a Központ kezdeti időszakához.  
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Mindazonáltal a Központ svédországi elhelyezése ki fog hatni a költségekre, mivel a működési 
költségek magasabbak ott, mint a javaslatban használt szokásos becslésnek. Ez különösen a 
személyzet szintjére lehet kihatással. A tényleges költséghatásokat most értékelik, és a Bizottság 
megkísérli megfelelő módon helyesbíteni a Központ jövőbeli költségvetéseit a szokásos 
költségvetési eljárások révén.  
 
Az EU pénzügyi tervének hosszú távon figyelembe kell vennie a központ megbízatásának 
felülvizsgálatát 2007-2008-ban. Amennyiben felülvizsgálják a Központ megbízatását, a 
költségvetést annak megfelelően módosítani kell.  
 
Nem vagyok illetékes az Európai Gyógyszerértékelő Ügynökség terén, mely a 
vállalkozáspolitikai és ipari biztos hatáskörébe tartozik. Ezért nem tudok kimerítő választ adni 
Önöknek arra, hogy az Európai Gyógyszerértékelő Ügynökség hogyan látja el feladatait a 
jelenlegi költségvetési keretek között. Mindazonáltal elődöm, Byrne biztos és kollégája, 
Liikanen biztos megállapodott abban, hogy együttműködnek e kérdésekben, és én munkámat e 
szellemiségben kívánom folytatni új kollégámmal. 
 
Az Élelmiszerügyi és Állat-egészségügyi Hivatal a fogyasztóvédelmi főigazgatóság részeként 
további erőforrások biztosítása mellett érvelt a személyzeti követelmények időszakos 
felülvizsgálata során, legutóbb a bővítéshez szükséges további erőforrásokkal összefüggésben.   
Természetesen a hatáskörömbe tartozó főigazgatósággal együtt azon fogok dolgozni, hogy 
biztosítsam a véges erőforrások megfelelő elosztását, többek között az Élelmiszerügyi és Állat-
egészségügyi Hivatal számára.  Az Élelmiszerügyi és Állat-egészségügyi Hivatal hatékonyságát 
illetően a következő öt év jelentős javulása a már megkezdett lépésekből származik, melyek az 
élelmiszerlánc ellenőrzésének jobb szerkezetű, könyvvizsgálaton alapuló megközelítésére 
irányulnak.  
 
Az Élelmiszerügyi és Állat-egészségügyi Hivatal évente 250 ellenőrzést hajt végre jelenlegi 
erőforrásaival.  Az elvégzett ellenőrzések prioritásait óvatosan alakították ki, és az éves 
ellenőrzési programban határozták meg.  Az egyes ellenőrzések alapos előzetes tervezést, egy 
egytől két hétig tartó helyszíni kiküldetést, és egy hosszas jelentésírási és nyomonkövetési 
szakaszt igényelnek.  Az új hivatalos takarmány és élelmiszer ellenőrzési rendelet hatályba 
lépésével, és annak azon követelményével, hogy a tagállamok egyrészről egységes, integrált 
ellenőrzési terveket, másrészről eléggé független ellenőrzési rendszert alakítsanak ki, az 
élelmiszerbiztonsági ellenőrzés hatékonysága javulni fog.  Ez jobban fogja biztosítani, hogy az 
uniós jogszabályokat alkalmazzák a tagállamokban.-{}-  Cserébe az Élelmiszerügyi és Állat-
egészségügyi Hivatal képes lesz erőforrásait a kevésbé ellenőrzött területekre összpontosítani. 
 
 
4. A környezetvédelem területén az a gyakorlat alakult ki, hogy „végrehajtási 
üléseket” tartanak, melyen az egyes jogszabályok végrehajtására vonatkozó 
képviselői kérdésekre a Bizottság egy-egy képviselője válaszol. Hasznosnak 
tartaná-e e gyakorlat kiterjesztését az egészségügy és az élelmiszerbiztonság 
területére? 
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Tudomásom szerint a képviselők végrehajtásra vonatkozó aggodalmait és kérdéseit más 
módokon kielégítően kezelik. De nyitott vagyok bármely javaslat felé. Talán az olyan jelentős 
végrehajtási folyamatokat, mint az élelmiszer- és takarmány-ellenőrzés, vagy a higiénia valóban 
előnyösen érintené a nyilvános európai parlamenti meghallgatás annak érdekében, hogy 
valamennyi érdekelt féltől érkezzen információ. 
 
Az egészég és az élelmiszerbiztonság a polgárokat komolyan foglalkoztató kérdések közé 
tartoznak.   Azt várják a döntéshozóktól, hogy alkalmazzák az átláthatóság elvét ezen a területen 
is, mely közvetlen hatással van mindennapi életükre. Általánosságban véve szükséges a 
partnerség és az együttműködés valamennyi érdekelt féllel. 
Az átláthatóság része a felelősségteljes kormányzásnak. E tekintetben például az Egészségügyi 
Fórum jelentős szerepet játszik. Tájékoztatási és konzultációs mechanizmusként szolgál annak 
biztosítására, hogy a közösségi egészségügyi stratégia céljait világossá tegyék a nyilvánosság 
számára, és annak aggodalmaira választ nyújtsanak.  Lehetőséget nyújt a betegek képviseleti 
szervezetei, az egészségügyi szakemberek, és más érdekelt felek részére, hogy 
hozzájárulhassanak az egészségügyi politika kialakításához, végrehajtásához és a cselekvési 
prioritások meghatározásához. Az uniós közegészségügyi portál létrehozásának célja az 
egészségüggyel kapcsolatos uniós szintű információk elérhetőségének, láthatóságának és 
átláthatóságának javítása a polgárok, a szakmai közönség illetve a nemzeti és regionális 
hatóságok számára. A megfelelő nemzeti információs forrásokra utaló kapcsolatok ki lesznek 
hangsúlyozva. 
 
 
Kapcsolatok a szakosodott ügynökségekkel 
 
5.  Az elmúlt tíz évben az élelmiszerbiztonság és az egészségügy területén is 
erősödött a szakosodott ügynökségek létrehozására irányuló tendencia. Hogyan 
ítéli meg ezt a fejleményt, és mi legyen a Bizottság és az ilyen ügynökségek 
közötti viszony jellege? 
 
Úgy vélem, hogy a szakosodott ügynökségek létrehozására irányuló politikát folyamatosan 
elemezni és értékelni kell. 
 
Az ügynökségek nem jelentenek általános gyógymódot, bár tudomásom van például az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság által már élvezett jó hírnévről.  Alaposan értékelni kívánom majd a 
hatáskörömbe tartozó ügynökségeket.  Meg szeretnék bizonyosodni arról, hogy minden egyes 
ügynökség létrehozása indokolt a hozzájárulása tükrében, hogy létrehozásuk a legjobb lehetőség 
az egyedi politikai szükségletek kezelésére, és arra is, hogy nincs átfedés vagy kettőződés az 
ügynökség és a Bizottság vagy a tagállamok teendői között. 
 
Minden egyes közösségi ügynökség egyedülálló, és egyedi szerepkört tölt be, melyet 
létrehozásuk idején határoztak meg. Kiemelt kapcsolatot fogok fenntartani a három uniós 
ügynökséggel: az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal (EFSA), az Európai 
Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központtal (ECDC) és a Közösségi Növényfajta-
hivatallal (CPVO).  Ezen felül létfontosságú lesz biztosítani az együttműködést az Európai 
Gyógyszerértékelő Ügynökséggel (EMEA), a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai 
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Megfigyelőközpontjával (KKEM) és az Európai Környezetvédelmi Ügynökséggel (EEA), 
amennyiben tevékenységük kapcsolódik a hatáskörömhöz.  
 
Az élelmiszerbiztonság esetében az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot (EFSA) 2002-ben 
hozták létre mint az élelmiszerláncra vonatkozó kockázatelemzésekért felelős független szervet, 
míg a kockázattal kapcsolatos tájékoztatás a Bizottság és a tagállamok közös hatáskörébe 
tartozik. Az EFSA nem rendelkezik szabályozói vagy kockázatkezelési hatáskörrel, mivel ezen 
vonatkozások olyan európai intézmények hatáskörébe tartoznak, mint a Bizottság, az Európai 
Parlament és a Tanács. Mindazonáltal az EFSA már kialakított egy kétségtelen képességet a 
viták befolyásolására, mivel illetékessége széles körű, és kiterjed az élelmiszerlánc, akárcsak az 
állategészségügy és állatjólét, növényegészségügy, táplálkozás illetve a géntechnológiával 
módosított szervezetek biztonságát közvetve vagy közvetlenül befolyásoló kérdések valamennyi 
kockázatelemzésére, amennyiben azok nem kapcsolódnak gyógyszerkészítményekhez.  
 
A kockázatelemzés és a kockázatkezelés funkcionális elhatárolásával hatékony kölcsönhatás 
szükséges a Bizottság és az EFSA között anélkül, hogy ez befolyásolná a kockázatelemzési 
folyamat függetlenségét.  Ehhez szükséges a kockázatelemzési és kockázatkezelési folyamat, 
illetve a résztvevők szerepének egyértelmű meghatározása, ami magába foglal egy interaktív 
folyamatot, mely megköveteli a párbeszédet és az érintett felek megértését. A Bizottság külön 
egységet hozott létre az EFSA-val történő hatékony kapcsolattartás biztosítására. 
 
Az egészségügyet illetően létfontosságú, hogy a politikai döntéshozatal megfelelő tudományos 
és szakértői alapokon, illetve megbízható minőségű adatokon nyugodjon. A független 
tudományos tanácsadás egyre fontosabb szerepet játszik az intézményi döntéshozatali folyamat 
során. 
 
Létfontosságú az Uniós felügyeleti, riasztási és válaszadási kapacitás megerősítése a nemzeti 
erőfeszítések hatékony koordinálásának biztosítására. Az Európai Betegségmegelőzési és 
Járványvédelmi Központ 2005-ben kezdi meg működését és jelentős szerepet fog játszani az EU 
kapacitásában. A központ feladatai közé tartozik a járványügyi felügyelet és a laboratóriumok 
hálózatának szervezése, tudományos vélemények elkészítése, korai előrejelző és válaszadási 
rendszer, technikai segítségnyújtás biztosítása és fellépés a vészhelyzetekben. A központ szintén 
erősíteni fogja az EU belső szerepét a fertőző betegségek ellenőrzésében. 2007-ben egy 
független, külső értékelés készül majd a központ által elért eredményekről és a központ 
küldetésének lehetséges kiterjesztésről. 
 
A felelősségteljes kormányzás elvének megfelelően a Bizottságot kevésbé vonják be a kiadási 
programok kezelésébe. A végrehajtó hivatalok célja a gyakorlati adminisztratív terhek levétele a 
Bizottság válláról. A Bizottság egy ilyen szervezetet alakít ki 2005 elején a Bizottság 
szolgálatainak támogatására a közegészségügyi program végrehajtására. Ezt a Tanács és az 
Európai Parlament is kérte az új program tárgyalása során 2002-ben a kezeléséhez szükséges 
műszaki és pénzügyi szakértelem jelentős növelése érdekében. A végrehajtó hivatal lehetővé 
teszi, hogy a Bizottság tevékenységét a stratégiai feladatokra összpontosítsa, és lépést tartson a 
fejlődő prioritásokkal és az előretekintő tevékenységekkel.  A Bizottság teljes hatáskörrel 
rendelkezik, és végre fogja hajtani a szükséges ellenőrzéseket az ügynökség értékeléseivel 
kapcsolatban.  
 
Egészségügy 
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6. Az EU rendelkezik hatáskörökkel az egészség előmozdítása területén. 
Kiegészítheti a nemzeti politikákat és ösztönözheti a tagállamok közötti 
együttműködést, de az egészségügyi politikák központi elemei, mint az 
egészségügyi szolgáltatások megszervezése és azok biztosítása kizárólag a 
tagállamokra van bízva. Azonban számos probléma közös valamennyi 
tagállamban, és az egészségügyi szolgáltatások szabályozása számos tekintetben 
érinti a közösségi politikákat. Véleménye szerint be kellene-e vezetni nyílt 
koordinációs módszert a közegészségügy területén egyébb jogalkotói hatáskörök 
hiányában, beleértve a tagállamok nemzeti egészségügyi rendszereinek 
összehasonlító elemzését és a legjobb módszerek terjesztését? 
 

Bár egyetértek azzal, hogy jelenleg a nyílt koordinációs módszer a helyes eszköz, személy 
szerint célom az elkövetkező öt év végére létrehozni egy szélesebb körű konszenzust arra 
vonatkozóan, hogy többet kellene közösen tenni az Unióban az egészségügyi politika területén.  
Úgy gondolom, hogy már eleve jó alapokkal rendelkezünk ehhez a munkához. 

A Szerződés felhívja a Közösséget, hogy bátorítsa és támogassa az együttműködést a tagállamok 
között, akiknek koordinálniuk kell politikáikat és programjaikat az egészségügy területén. Mivel 
a jogalkotási tevékenységek hatálya korlátozott, erős partnerségi megállapodásokra van szükség 
a számos résztvevő között, melyek átfogják a tagállamokat, a nem kormányzati szervezeteket és 
a gazdasági szereplőket. Az EU Egészségügyi Fórumán partnerségek alakultak ki és a 
közegészségügyi program számos projektet és hálózatot finanszírozott. 

A Bizottság egy magas szintű vitafolyamatot kezdeményezett a betegek unióbeli mobilitása és az 
Unió egészségügyének fejlődése tárgyában annak érdekében, hogy fórumot biztosítson a közös 
európai elképzelések kialakításának e területen a nemzeti hatáskör tiszteletben tartása mellett az 
egészségügyi rendszerek vonatkozásában.  

Ezzel összefüggésben már elkezdtük alkalmazni a „nyílt koordinációs módszer” elveit. Ez a 
módszer különösen vonatkozik az egészségügy területére, mivel ahogy azt a kérdés jogosan 
hangsúlyozza, itt elsődlegesen a tagállamok rendelkeznek hatáskörrel. E módszer során az EU 
nem a nemzeti politikák harmonizációs fóruma, hanem a nemzeti elképzelések, kérdések, 
legjobb gyakorlatok és ambíciók megosztásáé.  Az ilyen részvételt nem az összehasonlításra 
irányuló tudományos vágy hajtja, hanem a közös hajtóerő az EU polgárainak egészségügyi 
ellátása javítására vonatkozó konkrét eredmények elérése. 

Az egészségügyi rendszerek közötti ezen együttműködés kialakítása hosszú távú folyamat lesz, 
mely kulcsfontosságú része az európai egészségügynek. Az európai együttműködés nem csak az 
európai polgárok életminőségének javulását segíti elő az uniós egészségügyi rendszerek 
céljainak elérésének elősegítése révén. Hozzá fog járulni az Unió gazdasági növekedéséhez és 
fenntartható fejlődéséhez is az egészségügyi rendszerekbe fektetett erőforrások jobb kihasználása 
révén. 
 
Tudományos bizottságok tagjainak függetlensége 
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7. Prof. Ragnar Rylander közelmúltbeli kinevezése az egészségügyi és 
környezeti kockázatok új tudományos bizottságába – amely annak ellenére 
történt, hogy a svájci fellebbviteli büntetőbíróság 2003 decemberében úgy találta, 
hogy a professzor hazudott a dohányiparral való titkos kapcsolatairól, illetve 
személyes anyagi hasznát a közegészségügy és a tisztességes tudomány érdekei 
elé helyezte – megkérdőjelezte az EU egészségügyért, környezetvédelemért és 
fogyasztóvédelmi ügyekért felelős tudományos bizottságaiba történő kinevezések 
egész rendszerének feddhetetlenségét, különösen a tagok függetlenségét és az 
általuk nyújtott tanácsok minőségét illetően. Milyen lépéseket tenne annak 
érdekében, hogy visszaállítsa a nyilvánosság és a szakma  ezen bizottságok 
függetlenségébe és tudományos kiválóságába vetett bizalmát? Egyetértene-e 
Prof. Ragnar Rylander kinevezésének felülvizsgálatával? Hogyan szándékozik 
biztosítani, hogy ez az eset ne ismétlődjön meg? 
 
Tudomásom szerint a szóban forgó ügyben a jelenlegi biztosi testület ismételt vizsgálatokat 
folytat az érintett személy jelölésének érvénytelenítésére.  Ezért nem lenne helyes nyilatkoznom 
a konkrét ügy ezen szakaszában.   
 
Nem létezik hibátlan rendszer a félrevezető jelentkezések ellen, de az, hogy az ügyre fény derült 
és foglalkoztak vele, mielőtt a bizottságnak lehetősége lett volna összeülni, bátorító.  
Véleményem szerint felül kell vizsgálnunk, és amennyiben szükséges meg kell erősítenünk a 
jelenlegi eljárásokat annak érdekében, hogy a jelentkezőket részletesebben vizsgálják meg, és – 
amennyiben szükséges – álljanak rendelkezésre világos büntetések, melyek többek között 
magukba foglalják a jelentkezések érvénytelenítését és a szerződések megszüntetését hiányos 
információk nyújtása esetén. 
 
A kitűnő tudományos szakértelem csak akkor képvisel értéket a Közösség számára, ha az 
érdekelt feleleknek a bizottságok becsületességébe vetett bizalma fennáll.  Azon jelöltek 
kiválasztása, akiket tudományos kiválóságuk alkalmassá tesz a tudományos bizottsági tagságra, 
teljes egészében a pályázók által biztosított információkon alapul, mely információkat a 
szándéknyilatkozat benyújtására vonatkozó felhívásban közzétett kiválasztási kritériumok 
alapján értékelnek. Ez az eljárás tiszteletben tartja a pályázók egységes elbánásának elvét. A 
Bizottság a listáról választja ki a tagokat elsősorban a tudományos szakértelemre vonatkozó 
igények és ezzel összhangban az Unió széleskörű földrajzi képviseletének megfelelően. A 
kiválasztási folyamat a szakértői értékelés tudományos kereteivel összhangban, etikailag 
feddhetetlenül és átláthatóan működik, és azon a vélelmen alapul, hogy a pályázók jóhiszeműek.  
 
Dohányáruk 
 
8.  Egy, a Bizottság megbízásából készült, rövidesen megjelenő szakértői 
jelentés kiszámította, hogy a dohányzás ma már évente 660 000 halálesetért 
felelős az EU-ban, és a Közösség ebből eredő gazdasági veszteségét 100 milliárd 
euróra, illetve GDP-jének 1%-ára teszi. Úgy véli-e, hogy a Közösség jelenleg 
eleget tesz a „dohányjárvány” leküzdése érdekében? Mit szándékozik tenni ezen 
veszteségek csökkentése érdekében? A közelmúltban sikeresen végrehajtott, a 
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reklámozás és a szponzorálás tilalmáról, illetve a gyártásról és a címkézésről 
szóló irányelv után kezdeményezni fogja-e a dohányzás elleni küzdelem 
következő fázisát: a (bárokat és éttermeket is magukban foglaló) nyilvános 
helyeken és/vagy munkahelyeken való dohányzást szabályozó jogszabályokat? 
 
Teljes mértékben tisztában vagyok e drámai számokkal. A tragédia az, hogy ez a költség mind a 
fiatalokat, mind az öregeket sújtja.  
 
A Közösség már eddig is sokat tett, tekintettel hatáskörére és a rendelkezésére álló forrásokra. A 
Közösség és a tagállamok intézkedései jelentős eredményeket hoztak az elmúlt húsz évben. Az 
gyakoriság a legtöbb országban, különösen a férfiak körében jelentősen csökkent.  
 
De tudunk-e még többet tenni? A válasz egyértelműen igen.  Ismereteink szerint a csökkenő 
gyakorisággal kísért általános siker néhány aggasztó tendenciát takar el. A dohányzás 
gyakorisága a nők között számos országban növekszik, és a gyerekek még korábban szokhatnak 
rá a dohányzásra. Szintén rámutat arra, hogy a dohányellenőrzés a második 
legköltséghatékonyabb módja ez egészségügyi források elköltésének a gyerekek védőoltása után. 
Az Európa-szerte növekvő egészségügyi kiadások mellett véleményem szerint létfontosságú, 
hogy újra figyelmet fordítsunk a dohányzás járványára.  
 
Például közösségi szinten nemzetközi fellépést kell mozgósítani a dohányzás ellenőrzésére a 
dohányzás ellenőrzéséről szóló keretegyezmény ratfikálása révén. Remélem, hogy minden 
ország hamarosan megteszi ezt. A dohányzás ellenőrzéséről szóló szakértői jelentés kiemeli a 
közösségi szint jelentősségét az ötletek megosztására és a nemzeti cselekvések mobilizálására 
szolgáló fórumként, különösen a dohányzáskutatás és az előfordulásra vonatkozó adatok 
gyűjtésének harmonizálása terén. Jogalkotási szempontból kiemel néhány módszert a cigarettára 
vonatkozó szabályozás javítására. Ezen tanácsokat nagyon alaposan meg kell fontolnunk. 
 
Az egyik nagyon fontos és hatékony terület a dohányzási tilalom bevezetése a munkahelyeken és 
még szélesebb körben valamennyi nyilvános helyen. Nagyon biztatónak találom az e tekintetben 
nemzeti szinten végzett tevékenységet Írország, Málta és Svédország példájával. Nézeteim 
szerint az ilyen intézkedések jelentik az Európa által teendő következő nagy előrelépést. Személy 
szerint célom biztosítani, hogy az ír, máltai és svéd példákat megbízatásom végére kövessék 
Európa-szerte az uniós és a nemzeti szintű együttműködés révén. 
 
Tudatában vagyok annak, hogy az EU nem rendelkezik teljes hatáskörrel a dohányzás 
ellenőrzésének minden szempontból történő szabályozásához, de úgy vélem, hogy ha erősebb 
politikai konszenzust tudunk kialakítani a cselekvésre, előre tudunk lépni. 
 
Végül különösen nagy hangsúlyt szeretnék helyezni és prioritásként kívánom kezelni a 
dohányzás megakadályozását a fiatalok körében. Ez talán a legnagyobb remény, de egyben a 
legnagyobb kihívás is.  
 
Vegyi anyagok 
 
9.  A REACH elnevezésű új, vegyi anyagokra vonatkozó politika tekinthető „a 
legnagyobb kihívásnak, amivel a Bizottság szembesült a fenntartható fejlődés 
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célkitűzéseinek megvalósítása során”. Benne rejlik annak lehetősége, hogy 
jelentős hatást gyakoroljon a közegészségügyre. A korábbi környezetvédelmi 
biztos, Margot Wallström a REACH-et „úttörő kezdeményezésnek” tekintette, 
amely „nyer-nyer helyzetet fog teremteni az ipar, a dolgozók, az állampolgárok 
és ökoszisztémánk számára”. Az előző egészségügyi biztostól, David Byrne-től 
azonban keveset lehetett hallani a REACH-ről. Osztja-e Margot Wallström 
REACH-ről vallott nézetét? Mennyire határozottan kötelezi el magát a REACH 
iránt? Felkészült arra, hogy az Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi 
Főigazgatóságot jobban bevonja, tekintettel a REACH jelentőségére a 
közegészségügy jobb védelme tekintetében? 
 
Úgy vélem, hogy a REACH tisztességes, kiegyensúlyozott és megvalósítható javaslat, ami 
nemcsak a fogyasztói egészség és a környezet védelmének magas szintjét fogja biztosítani, 
hanem elősegíti az európai vegyipar versenyképességét is. Röviden szólva teljes mértékben 
osztom Wallström biztosasszony erről a kérdésről vallott nézetét. 
 
Tudomásom van róla, hogy a Bizottság egészségügyi szolgálatai aktívan részt vettek a REACH 
kidolgozásában, különösen az olyan kérdésekben, mint kezelési illeték, az árucikkekben lévő 
vegyi anyagok, a vegyi anyagok kockázatértékelése (vegyi biztonsági jelentések), a komoly 
aggodalomra okot adó vegyi anyagok engedélyezésének rendszere és a fogyasztói tájékoztatás 
elérhetősége. Azt is tudom, hogy az Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatóság a Közös 
Kutatóközponttal együttműködésben számos intézkedést hajtott végre az árucikkekből származó 
vegyi anyagok fogyasztókra gyakorolt hatásának jobb megértése és a REACH megfelelő 
rendelkezéseinek támogatása céljából.  
 
Mindenképpen folytatni kívánom ezt a munkát és, amennyiben szükséges, meg akarom erősíteni 
a REACH-ben való részvételünket. 
 
 
Környezetvédelem és egészségügy 
 
10.  Júniusban az Egészségügyi Világszervezet egy fontos tanulmányt 
publikált, melyben kimutatta, hogy az európai térségben a gyermekek egészségi 
állapotát jelentős mértékben károsítja a környezet. Az európai egészségügyi és 
környezetvédelmi miniszterek elfogadtak egy cselekvési tervet e veszélyek 
csökkentése céljából. A Bizottság a WHO tanácskozásán bemutatott egy 
cselekvési tervet, amely teljes egészében a kutatásra összpontosít ahelyett, hogy 
világos jogalkotási intézkedéseket tartalmazna. Úgy tűnik, hogy a cselekvés 
hiányának jelentős oka a politikai akarat hiánya és a nem megfelelő koordináció 
a különböző főigazgatóságok között a Bizottságban. Elsődleges fontosságúként 
fogja-e kezelni a jelenlegi uniós jogszabályok felülvizsgálatát és végrehajtását 
annak biztosítása érdekében, hogy a szabványok alkalmassá váljanak a 
gyermekek és más veszélyeztetett csoportok egészségének védelmére? 
Hogyan kezeli az ipari vagy posztindusztriális jellegű, általánosságban erősen 
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szennyezett EU-régiók problémáit, melyek jelentős következményekkel járnak a 
helyi lakosság egészségére? 
 
Elkötelezett vagyok a tényeken és az elővigyázatosság teljes körű alkalmazásán alapuló 
intézkedések iránt. Azokon a területeken, ahol az egészségüggyel-környezetvédelemmel 
kapcsolatos kérdések azonnali lépéséket kívánnak, például a növényvédő szerek ellenőrzése 
vagy a passzív dohányzás, már folyamatban vannak az intézkedések. Más esetekben sürgősen 
adatokra van szükség, amelyek nem önmagukban jelentik a célt, hanem az intézkedések 
eszközéül szolgálnak.  Csak megbízható adatok alapján küzdhető le a javaslatokkal kapcsolatos 
szembenállás és kerülhetnek azok a jogalkotás szakaszába. 
 
A környezeti tényezők mindenképpen a lakosság egészségének egyik fő összetevőjét jelentik. 
Erősen aggódom amiatt, hogy a tények ezen tényezők gyermekek egészségére gyakorolt negatív 
hatását mutatják.  
 
A Bizottság környezetvédelmi és egészségügyi cselekvési terve nagy hangsúlyt fektet a 
megfigyelési és kutatási tevékenységre annak jobb megértése érdekében, hogy a környezeti 
tényezők hogyan hatnak az egészségi állapotra. Az alaposabb ismeretek megszerzése szükséges 
lépés ahhoz, hogy a Bizottság kidolgozhassa politikáját és felügyelni tudja annak alakulását.   
 
A cselekvési terv teljes mértékben összhangban áll az európai környezetvédelmi és egészségügyi 
stratégiáról 2003-ban kiadott közleménnyel. A közlemény fő célja az EU politikai döntéshozó 
képességének erősítése a környezet és az egészségügy közötti különbségek áthidalása révén egy 
összehangoltabb szemléletmód kialakítása érdekében.  A közlemény egy SCALE-
kezdeményezés (Science, Children, Awareness, Legal Instruments, Evaluation – tudomány, 
gyermekek, tudatosság, jogi eszközök, értékelés) néven ismert, ciklusokban megvalósítandó 
stratégiát javasol. A stratégia a rászoruló csoportokra összpontosít, és tudjuk, hogy különösen a 
gyermekek veszélyeztetettebbek, mint a felnőttek.  
 
A budapesti konferencián bemutatott cselekvési terv nem teljes mértékben kutatáson alapszik, 
hanem arra irányuló kezdeményezéseket is tartalmaz, hogy miként lehet jobban megérteni a 
környezet és az egészségügy kapcsolatát és megállapítani a környezeti hatások járványügyi 
vonatkozásait. A jelenlegi jogszabályok és azok értékelése az egészségügyi veszélyek 
csökkentése terén tapasztalható hatékonyságuk szempontjából elsődleges fontosságú lesz. 
  
Mindkét dokumentum, az egészségügyről és a környezetvédelemről 2003-ban kiadott közlemény 
és az azt követő cselekvési terv is a Bizottság ezen folyamatban érintett szolgálatainak 
(közegészségügyi, környezetvédelmi és kutatási) szoros együttműködése eredményeként 
született, ez a téma előkelő helyen szerepelt a Bizottság napirendjén is és mindig is elsődleges 
célnak tekintették. Így biztos vagyok benne, hogy a végrehajtási szakaszban is biztosított lesz a 
Bizottság részéről mind a politikai akarat, mind a megfelelő együttműködés ezen fontos kérdés 
megoldása érdekében.   
 
Ahogy már említettem, a cselekvési terv célja a veszélyeztetett csoportokat érintő kiemelkedő 
egészségügyi és környezetvédelmi kérdések értékelése. Ezen tevékenység fő célja a 
környezethez kapcsolódó egészségügyi veszélyek kimutatása. Ez lehetővé teszi, hogy a jelenlegi 
politikák és alkalmazásuk felülvizsgálatát nagyon hatékonyan előtérbe helyezzük annak 
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érdekében, hogy biztosítsuk a szakadékok áthidalását és a gyermekek és egyéb veszélyeztetett 
csoportok megfelelő védelmét.   
 
Külön kiemelik az ipari és posztindusztriális jellegű területek problémáját. Úgy gondolom, hogy 
a cselekvési terv megfelelő alapot biztosít a jövőbeli munkához ezen a területen. A legfőbb 
kihívások a különböző szennyezőanyagok útjának megértése, kölcsönhatásuk értékelése és a 
helyi lakosságra gyakorolt esetleges egészségügyi hatások csökkentése.  
 
 
Olcsó életmentő gyógyszerek 
 
11.  Milyen intézkedéseket fog hozni annak érdekében, hogy az olyan 
betegségek, mint például a HIV/AIDS kezelésére használt olcsó életmentő 
gyógyszerek Kelet-Európából Európa többi részébe történő beáramlását 
megállítsa?  
 
A Bizottság számos egyéb bizottsági szolgálattal együtt éppen most dolgozza ki az Európai 
Unión belüli és annak szomszédságát érintő, HIV/AIDS elleni küzdelemmel kapcsolatos 
megközelítési módszerét. Ennek a munkának a konkrét eredménye a Bizottság „Összehangolt és 
egységes szemléletmód a HIV/AIDS elleni küzdelemben az Európai Unión belül és annak 
szomszédságában” című munkadokumentuma, amely a szeptember 16-17-i vilniusi miniszteri 
konferenciára készült. Az elérhető árú retrovírus ellenes kezeléshez való hozzáférés a betegség 
elleni küzdelem stratégiájának fontos eleme.  
 
Ma a retrovírus ellenes kezelés széles körben hozzáférhető egész Európában. Egyes új EU-
tagállamokban és szomszédos országokban azonban aggályok merültek fel a kezelés költségének 
az egészségügyi költségvetésre gyakorolt hatása miatt, az EU-n belüli fertőzések növekvő 
számának és a gyógyszerárak emelkedésének figyelembevételével.  
 
Szándékomban áll az Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatóság szolgálatait utasítani 
arra, hogy keressék és tovább erősítsék az együttműködést a kutatáson alapuló iparral annak 
érdekében, hogy az átfogóbb HIV/AIDS stratégia ezen szempontját mindenki megelégedésére 
lehessen kezelni. Figyelembe kell vennünk a betegek azon jogait, hogy a közösségi jog előírásai 
szerint hozzáférjenek azokhoz a gyógyszerekhez, amelyekre szükségük van. 
 
 
Élelmiszer-biztonság 
 
12.  Az élelmiszer-biztonságról szóló fehér könyvből eredő jogalkotási program 
majdnem befejeződött. Egyetért-e azzal, hogy az élelmiszer-biztonság mellett az 
EU-nak elő kell mozdítania az élelmiszer-minőséget és az egészséges táplálkozást 
is? Milyen intézkedéseket javasolna e célok elérése érdekében? Biztosként mit 
tenne e jogszabály végrehajtásának biztosításáért?  
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Milyen intézkedéseket tenne a magas szintű védelem biztosítása és az ellenőrzés 
megerősítése érdekében az EU új külső határain? Rendelkezik-e ehhez megfelelő 
alkalmazottakkal? 
 
Célom a biztonságos élelmiszer, de az egészséges táplálkozás is.  Az elhízottság egyes tagállamok 
összes egészségügyi költségének 5-10%-át teszik ki: a tragédia ezen a területen is az, hogy ez a 
súlyos jelenség évről-évre egyre inkább érinti a fiatalokat, hiszen a gyermekkori túlsúlyosság 
aránya egyes dél-európai tagállamokban eléri a 35%-ot. 
 
Nem létezik egyszerű gyors válasz erre a súlyos egészségügyi kihívásra. A táplálkozás oktatásának 
és a fizikai tevékenységnek előkelő helyet kell elfoglalnia gondolkodásmódunkban: ebben részt 
kell venniük az oktatóknak, élelmiszer-feldolgozóknak, kiskereskedőknek, a médiának és a 
jogalkotóknak is. Az én legfőbb személyes célom az egész EU-ra kiterjedő stratégia kidolgozása és 
a probléma kezelése céljából szövetség kialakítása lesz. 
 
Valóban lényeges, hogy az élelmiszerbiztonságról szóló fehér könyvben foglalt jogalkotási 
reformok megfelelően végrehajtásra kerüljenek.  
 
Ebben a tekintetben különösen fontos lesz az új hivatalos élelmiszer- és takarmány-ellenőrzési 
rendszer végrehajtó intézkedéseinek gyors megvalósítása, és egy új megközelítés kialakítása a 
tagállamok tevékenységeinek ellenőrzése céljából. Az élelmiszer, a takarmány és az élő állatok 
ellenőrzése továbbra is elsősorban a tagállamok feladata lesz. Egy harmonizált, EU-szintű 
szemléletmód bevezetése az ellenőrzési rendszerek tervezése és kialakítása során erősíteni fogja az 
élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó jogszabályok, valamint az állat-egészségügyi és 
állatjóléti szabályok betartásának ellenőrzését a termelés, feldolgozás és forgalmazás minden 
szakasza során.  

További szándékom az új hivatalos élelmiszer- és takarmányellenőrzési rendszerben meghatározott 
új eszközök használata az Élelmiszerügyi és Állat-egészségügyi Hivatal által végrehajtott 
ellenőrzések hatékonyságának növelésére. A hivatal a nemzeti ellenőrzési tervek általános 
vizsgálatát fogja végezni a megfelelő végrehajtás ellenőrzése céljából. Ez az ellenőrzés ki fog 
terjedni a tagállamokra, harmadik országokra és az állat-egészségügyi határállomásokon folyó 
eljárásokra is. 

Végül úgy vélem, hogy a hivatalos ellenőrzésekkel kapcsolatos hatékony és harmonizált 
szemléletmód nagymértékben az érintett személyzet megfelelő képzésétől függ. Ez a személyzet 
nemzeti köztisztviselőket jelent. Feladatunk annak biztosítása, hogy a különböző tagállami 
szolgálatok az EU egész határa mentén ugyanolyan szintű hatékonysággal működjenek. Az ezen 
a területen végzendő munkánk fő szempontjának tekintem egy európai élelmiszer-biztonsági 
képzési lehetőség megteremtését hivatali időm alatt. Ez kezdetben a tagállamok illetékes 
hatóságain belül évente kb. 300 munkatárs hatékony és teljes körű képzését jelentené, és ez a 
szám 2008-ra 2000-3000-re nőne, továbbá a részvételt lehetővé tesszük harmadik országok, 
különösen a fejlődő országok számára is. 

 
Élelmiszer-címkézés 
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13.  A fogyasztók számára lehetővé kell tenni, hogy a megfelelő információk 
birtokában dönthessenek élelmiszer-termékek vásárlásakor. Az élelmiszer-
címkézésre vonatkozó közösségi jogszabályok kulcsszerepet töltenek be e 
választási lehetőség biztosításában, különös tekintettel a tápértékjelölésre, az 
egészséggel kapcsolatos állításokra, az élelmiszer-minőség és az előállítási 
eljárások – mint például a GMSz-ek (géntechnológiával módosított szervezetek) 
használatának – jelölésére. Milyen intézkedéseket fog hozni a fogyasztók 
megfelelő tájékoztatása, illetve a – különösen a gyermekekkel szembeni – 
megtévesztő reklámozás elkerülése érdekében? 
 
A jelenlegi általános élelmiszer-címkézési jogszabályokat eredetileg 1978-ban tervezték. Felül 
kell vizsgálni és korszerűsíteni kell őket, mert a mai fogyasztók jobb tájékoztatást igényelnek. 
Az élelmiszercímkék egyre bonyolultabbak és átláthatatlanabbak, ami ellentmond a kívánt 
célnak és további nehézségeket okoz az előírások alkalmazása és ellenőrzése során. Vizsgálat 
indult a jelenlegi élelmiszer-címkézési előírások felülvizsgálatára. Ez jelenti majd az alapot a 
valamennyi érintett féllel folytatott mélyreható vita számára.  

Látom a fő kihívásokat ezen területen, mint például a címkézésen szereplő szöveg világos nyelvi 
megfogalmazása, amely pontos és érthető a polgárok számára, továbbá szigorú óvintézkedések a 
visszaélésekkel és a félrevezető állításokkal szemben. Azért kell dolgoznunk, hogy olyan 
szemléletmódot alakítsunk ki, amely az alapvető adatok fontosságát hangsúlyozza annak 
érdekében, hogy a fogyasztóknak ne kelljen kevésbé fontos és gyakran zavaró információk 
özönével szembesülniük, ami befolyásolja megfelelő tájékozottságon alapuló döntésüket.  
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FOGYASZTÓVÉDELEM 
 
 
1. Milyen mértékben indokolja Ön szerint a belső piac működése 
biztosításának szükségszerűsége a teljes körű harmonizációt a fogyasztóvédelem 
területén? 
 
Stratégiai célom a bizalom kialakulását elősegítő szabályozási keret létrehozása lesz. Ez túlmutat 
a hagyományos „teljes körű vagy minimális harmonizáció” vitáján. A polgároknak biztosnak 
kell lenniük abban, hogy a megfelelően megalapozott és arányos szabályok elfogadható 
biztonságot garantálnak, és nem szabad hagyni, hogy tudatlanság, félelem, válsághelyzetek vagy 
téves információk vezessék őket a hatályban lévő szabályokkal kapcsolatban. 
  
Ahhoz, hogy a fogyasztók élvezhessék a belső piac előnyeit, biztosnak kell lenniük abban, hogy 
tisztességes bánásmódban részesülnek és jogaikat ugyanúgy védik az EU-n belül bárhol. Az EU 
fogyasztói számára központi fontosságú kérdésekben a nemzeti rendszerekben nyújtott 
különböző szintű védelmek közötti folyamatos ingadozás bizonytalanságot teremt a fogyasztók 
körében, ami aláássa a bizalmat. Ha folytatódik a fogyasztóvédelmi szabályok jelenlegi 
széttöredezettsége, akkor továbbra is megmarad a fogyasztók vonakodása a nemzeti piacukon 
kívül történő vásárlással szemben, még akkor is, ha máshol valószínűleg jobb üzleteket tudnának 
kötni.  
 
Számos példa bizonyítja, hogy a fogyasztói jogok körüli bizonytalanság és a jogorvoslat 
lehetősége abban az esetben, ha valami félresikerülne az ügylettel kapcsolatban, fontos tényezőt 
jelenthetnek a fogyasztók belső piaci előnyök kiaknázásától történő elrettentésében. Ötven évvel 
az Európai Unió létrehozása után az EU fogyasztóinak 45%-a kevésbé bízik a kapott 
ellenszolgáltatásban, ha sajátjától eltérő tagállamban vásárol árukat vagy vesz igénybe 
szolgáltatásokat. A fogyasztók azon 55%-a közül, akik bíznak a másik tagállamban történő 
vásárlásban, csak 12,4% vásárolt ténylegesen is a szállodai és utazási szolgáltatások kivételével 
bármit is. Nem meglepő, hogy az európaiaknak csak az egyötöde (20,3%) gondolja úgy, hogy a 
többi tagállamban is megilleti ugyanaz a szintű védelem, mint saját országában, hiszen a 
jelenlegi fogyasztóvédelmi jogszabályok legtöbbje csak minimumkövetelményeket állapít meg 
és a védelem tényleges szintje jelentősen változik egyik tagállamról a másikra. 
 
A mind a tagállamokon belüli, mind a tagállamok közötti információáramlás szintén 
kulcsfontosságú, mivel a polgároknak ismerniük kell minden lehetséges kockázatot és 
lehetőséget a belső piacon. Az információ elengedhetetlen feltétele annak, hogy a fogyasztók 
tényleg megfelelően tájékozott döntéseket tudjanak hozni. 
 
Ezen fenntartások legyőzése és a belső piaci fogyasztói bizalom megerősítése érdekében 
harmonizált válaszra van szükség, hogy a fogyasztók biztosak lehessenek benne, hogy 
ugyanolyan biztonságban vannak, függetlenül attól, hogy a belső piacon belül hol vásárolnak.  
Továbbá a jogi széttöredezettség csökkentése révén egy teljes mértékben harmonizált 
szemléletmód egyenlő feltételeket teremt a vállalkozások számára is. Könnyebbé teszi számukra 
mind a határokon átnyúló értékesítést, mind a több tagállamban történő megtelepedést.  
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Az ezen fontos területeket teljes mértékben harmonizáló keret meg fogja teremteni annak 
feltételeit, hogy a kölcsönös elismerés elfogadható és megvalósítható megoldás legyen a 
harmonizált ágazatban.  
 
 
 
2. Mi a véleménye a teljes, illetve a minimális harmonizációról? Véleménye 
szerint melyik ágazatokban lenne az egyik megfelelőbb, mint a másik?  
 
Az EU fogyasztói számára központi fontosságú kérdések teljes harmonizálása a valóban közös 
kiskereskedelmi piac megalkotásának kulcsa. A minimális harmonizáció hasznos első lépés volt 
a legégetőbb fogyasztói problémák megoldására, de most már egyértelmű, hogy a fogyasztók és 
a gazdaság szereplői egységes modellt akarnak építeni a vállalkozás-fogyasztó kapcsolatok 
vonatkozásában az EU piacán. Ennek a modellnek az EU által biztosítandó következetes és stabil 
feltételeken kell alapulnia. 
 
A minimális harmonizáció nyilvánvalóan nem lehetséges a termékbiztonsági követelmények 
esetében. A belső piac nem működik teljes hatékonysággal, ha az olyan termékekre, mint a 
gyermekjátékok, különböző biztonsági követelmények vonatkoznak, illetve a friss zöldségekben 
engedélyezett vegyianyag-maradványok maximális szintje különbözik az egyes tagállamokban. 
Továbbá nem is lehetne érvekkel alátámasztani a fogyasztói termékek biztonsági szintjének 
eltérését az EU-n belül.  
 
 
3. Egyetért-e azzal, hogy például a fogyasztók és a nem kormányzati 
szervezetek igazságszolgáltatáshoz való joga javítja az EU-jogalkotás 
hatékonyságát és azt az állampolgárok számára kézzelfoghatóvá teszi? Milyen 
kezdeményezéseket tervez e téren?  
 
Az EU hatályban lévő fogyasztóvédelmi jogszabályainak hatékony alkalmazása lényeges ahhoz, 
hogy azok ismertté váljanak az EU polgárai számára.  A legtöbb fogyasztói panasz abból 
származik, hogy a vállalatok nem megfelelően alkalmazzák a szabályokat. Erős elkötelezettséget 
érzek aziránt, hogy a meglévő jogszabályok végrehajtását a következő Bizottság hivatali ideje 
alatt elsődleges politikai célomnak tekintsem. Most, hogy a vonatkozó jogszabályok zöme már 
szerepel az EU alapokmányában, különös hangsúlyt kell fektetni a fogyasztói jogok következetes 
tiszteletben tartására és végrehajtására valamennyi tagállamban. 
 
Maguknak a fogyasztóknak kulcsszerepet kell játszaniuk és fontos lesz a fogyasztói 
tájékoztatással és neveléssel kapcsolatban eddig már elvégzett munkára építeni. Ez magában 
foglalja a fogyasztók támogatására szolgáló két létező hálózat továbbfejlesztését (az Európai 
Fogyasztói Központok és az Európai Bíróságon Kívüli Hálózat), amelyek a közvetlenül a 
vállalattól, illetve alternatív vitamegoldó rendszeren keresztül jogorvoslatot kereső 
fogyasztóknak ad tanácsot. Ki fog terjedni a fogyasztók oktatásának előmozdítására irányuló 
kezdeményezések továbbfejlesztésére is.  
 
Nem szabad azonban szem elől veszítenünk azt a tényt, hogy egyértelműen korlátozott a 
fogyasztók és a nem kormányzati szervezetek által elérhető eredmény. Néhány tisztességtelen 
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kereskedő csak a hatóságoknak válaszol. A fogyasztóvédelmi együttműködésről a közeljövőben 
elfogadandó rendelet alkalmazása meg fogja erősíteni a belső piac működését. Fontos lesz az 
igazságügyekért, szabadságért és biztonságért felelős biztossal való együttműködés is a kis 
kártérítési igénnyel járó eljárások ügyében az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés javítása 
érdekében. 
 
4. Egyetért-e azzal, hogy a fogyasztóvédelemnek inkább a fogyasztókat 
fenyegető, határokon átívelő veszélyekre kellene összpontosítania, mintsem a 
fogyasztói jog teljes körű harmonizációjára? 
 
A piac megfelelő működésének biztosítása érdekében mind a fogyasztók, mind a vállalkozások 
számára meg kell erősítenünk a fogyasztói bizalmat és csökkentenünk kell a költséges 
szabályozási széttöredezettséget. Ezt nem lehet elérni egyszerűen azáltal, hogy megvizsgáljuk a 
fogyasztók által a határokon átnyúlóan kötött ügyleteket, mert az egyrészt nem szünteti meg a 
más országokban megtelepedni szándékozó vállalkozások előtti akadályokat, másrészt a 
fogyasztói bizalom felvirágoztatásához szükséges fogyasztóvédelem állandó szintjét sem 
biztosítja. Torzítaná a hazai és a határokon átnyúló ügyletek közötti versenyt is. Továbbá a 
Szerződés 95. cikke nem tesz különbséget a hazai és a határokon átnyúló fogyasztói ügyletek 
között.  
 
Ennek következtében a fogyasztói jog határokon átnyúló alkalmazása olyan különös kihívások 
előtt áll, amelyekkel a nemzeti ügyletek nem szembesülnek azokon a területeken, ahol a nemzeti 
rendszerek fejlettebbek. A fogyasztóvédelmi együttműködésről a közeljövőben elfogadandó 
rendelet jó példa erre, mivel a határokon átnyúló esetekre összpontosít, amelyekben a 
végrehajtás elmaradott volt. 
 
5. Vannak-e olyan területek, ahol Ön szerint az Unió fogyasztóvédelmi 
jogszabályai nem kielégítőek, illetve ahol túlzóak, szükségtelenek, illetve 
aránytalanok? 
 
A jelenlegi fogyasztói jogszabályok elég rendezetlenek, és az idő folyamán a sajátos fogyasztói 
problémákra adott válaszokból alakultak ki. Nemrégiben felmerült az igény arra, hogy egy 
stratégiai jellegű szemléletmódot dolgozzunk ki. A fogyasztók és a vállalkozások számos 
alkalommal rendelkezésre bocsátottak olyan adatokat, amelyek azt sugallták, hogy a 
jogszabályokban és különösen azok nemzeti szintű végrehajtásában kell keresni a hibát. A 
fogyasztói jogszabályok átültetésének és hatásának alapos értékelése folyamatban van, és én 
folytatni fogom ezt a folyamatot. Ez ki fog terjedni a rendszeres adatgyűjtésre- és elemzésre, 
amelyre következtetéseinket alapozhatjuk. Támogatom a jogalkotás javítását, például abban az 
értelemben, hogy egyszerűbb, eredményorientáltabb keretjogszabályok készüljenek.   
 
A fogyasztói biztonság szabályozási kerete általában megfelelő. Elsődleges célunk a hatékony 
végrehajtás. Fontos kezdeményezések indultak a jogszabályok felülvizsgálatára és 
kiegészítésére.  Az egyik legkiemelkedőbb példa a REACH, a vegyi anyagokra javasolt új 
jogszabály.  
 
Jól tudom, hogy a fogyasztóvédelem elkerülhetetlen feszültséget hordoz magában az EU olyan 
politikai alapelvei, mint a versenyképesség és a nyílt piacok szembeállítása a szigorú biztonsági 
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és minőségi szabványok ellenőrzésével, az EU kockázatelkerülésének „helyes” szintje, az 
arányosság, szubszidiaritás és a költségek között. 
 
Megértem az ezen korlátokban rejlő természetes feszültséget. Elszánt vagyok az EU 
fogyasztóvédelmi intézkedéseinek fenntartására, ugyanakkor törekszem valamennyi érdekelt fél 
jogos aggályainak megválaszolására. Ennek során különösen nagyra értékelem a Parlament 
ezekben a kérdésekben elfoglalt álláspontját. 
 
6. Milyen szerepet tölt be a lisszaboni folyamatban a fogyasztóvédelem a 
versenyképesség növelésében?  
 
A stabil európai uniós szintű fogyasztói politika létfontosságú a belső piac megfelelő 
működésének biztosításához az EU gazdasági versenyképességének növelése érdekében.  
  
Az igazán versenyképes piac a források optimális elosztását igényli a gazdaság leghatékonyabb 
szereplőinek megjutalmazása révén. Ahhoz, hogy ez működjön, a keresleti oldalnak jól 
tájékozottnak kell lennie és képesnek kell lennie arra, hogy kiválassza a legjobb ajánlatot. 
 
A határokon átnyúló vásárlás jelenlegi alacsony szintje azt jelenti, hogy a belső piac még mindig 
távol van lehetőségeinek megvalósításától. A fogyasztók nem használják ki a belső piac egészén 
rendelkezésre álló jobb árakat és választékot és inkább nemzeti piacaikhoz ragaszkodnak, ahol 
nagyobb biztonságban érzik magukat. Ez azt jelenti, hogy a kiskereskedelmi belső piacon a 
verseny teljes erejét nem lehet olyan erősen érezni, mint kellene. 
 
Ugyanakkor a szabályozási bizonytalanság visszatartja a vállalkozásokat az egész EU fogyasztói 
számára történő értékesítéstől.  Ennek az a következménye, hogy a piacok nagyjából a nemzeti 
határok mentén töredezettek maradnak és nagyok maradnak az árkülönbségek az országok 
között: a kiskereskedelmi árak az EU-ban valójában 40%-kal is eltérhetnek az európai átlagtól, 
akár pozitív, akár negatív irányba, míg az átlagos árkülönbség 30% körüli. Ugyanez a helyzet a 
változó termelési költségek területén az EU-ban, mivel a töredezett piacok torzítják az 
egészséges versenyt, ami negatív hatásokkal jár mind az ipari termelés, mind a fogyasztók 
számára. 
 
Összefoglalva: 

• A fogyasztóknak be kell tudniuk szerezni a kívánt termékeket és szolgáltatásokat a 
számukra legelőnyösebb forrásból, függetlenül annak helyétől.  

• A vállalkozások számára ugyanolyan egyszerűnek kell lennie a piacra jutásnak és 
termékeik értékesítésének bárhol az EU-ban, mint otthon.   

 
Az EU fogyasztói politikája hozzájárul ezen piaci hiányosságok megoldásához azáltal, hogy a 
problémának mind a kínálati, mind a keresleti oldalával foglalkozik. Ebben az összefüggésben 
fontos példákat jelentenek a végrehajtási együttműködésre és a tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatok kizárására irányuló javaslatok. 
 
 
7. Hogyan lehetne kifejezésre juttatni a nemzeti ízlések és szokások közötti 
különbségeket a fogyasztóvédelmi követelményekben? 
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Nagyon kicsi az átfedés az ízlés és az illem, illetve a fogyasztóvédelmi politika között.  A 
fogyasztóvédelmi politika célja a polgárok gazdasági érdekeinek, egészségének és biztonságának 
védelme. Ezek a kérdések elég egyetemes jellegűek. Az európaiak az évek folyamán közös 
értékeket alakítottak ki, amely mára a nemzeti identitás részét képezi a tagállamokban. 
 
Egyértelmű különbségek vannak azonban a nemzeti kultúrák között az ízlés és illem tekintetében 
olyan területeken, mint például a reklámozás. Ezeknek a kérdéseknek a kezelése a 
fogyasztóvédelmi politika hatályán kívül esik, mivel egyéb közérdekeket képviselnek.  A 
Bizottság tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelvre vonatkozó javaslata 
teljesen kizárja ezeket a kérdéseket. Eltökélt szándékom a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartása, amikor ezen a területen kezdeményezések ajánlok vagy intézkedéseket teszek. 
 

8. Az előző Bizottság egyértelmű stratégiát fogadott el az uniós szabályozási 
környezet egyszerűsítésére és javítására, beleértve a kibővített hatásvizsgálatokat 
és a konzultációs eljárásokat. A Parlamenttel és a Tanáccsal együtt a Bizottság is 
aláírta a jobb szabályozási eljárásokról szóló intézményközi megállapodást. 
Megerősíti-e tehát biztosként a következőket: 

• Teljes mértékben támogatja az EU szabályozási környezete, a Bizottság 
elfogadott stratégiája és az intézményközi megállapodás javítására irányuló 
célkitűzést. 

• Szolgálataik teljes mértékben tiszteletben tartják az intézményközi 
megállapodást és együttműködnek a Parlament bizottságaival a Bizottság 
javaslatainak megvizsgálására irányuló, a jogalkotást megelőző 
meghallgatások előkészítésében. 

• Szolgálataiknál a személyzet teljesítményének elbírálásában, a szabályozó 
eljárások időszerű és hatékony működése lényeges részét képezi a magasabb 
besorolás elérésének. 

 
Igen, teljes mértékben támogatom az EU szabályozási környezetének további javítására és 
egyszerűsítésére irányuló célkitűzést. A jobb szabályozás különösen fontos a fogyasztói politika 
területén, amely konkrét előnyökkel szolgál a polgárok számára mindennapi életük során. Ezért 
lényeges a civil társadalom szereplőinek, nevezetesen a fogyasztói szervezeteknek a bevonása is 
a döntéshozatali folyamatba, valamint főbb kezdeményezéseink valószínű hatásainak értékelése. 
 
A fogyasztói politika szabályozásának javítása érdekében a keretmegközelítést részesítem 
előnyben, amikor a fogyasztóvédelmi jogalkotást tekintjük fontosnak – egy olyan megközelítést, 
amely kevésbé előíró jellegű és eredményorientáltabb. Elődöm ezt a szemléletmódot alkalmazta 
a termékbiztonság és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok területén. A közeljövőben 
tervezem a fogyasztói jogszabályok felülvizsgálatát annak érdekében, hogy következetesebbé 
tegyük őket, így a fogyasztók kiszámíthatóbb jogi környezetet élvezhessenek. 
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A jobb szabályozás megkívánja a fogyasztói jogok tiszteletben tartását és alkalmazását is minden 
tagállamban. Ez nagy kihívás az előttünk álló évekre, amikor célunk a tagállamok közötti 
együttműködés növelése és a fogyasztókat segítő és jogaikkal és kötelezettségeikkel kapcsolatos 
tanácsokkal ellátó hálózatok támogatása. 
 
A Bizottság kezdeményezési jogának sérelme nélkül, én magam, a tárcám és főigazgatóságom a 
jogalkotást megelőző szakaszban teljes mértékben együtt fog működni az illetékes parlamenti 
bizottságokkal, valamint minden érdekelt féllel annak érdekében, hogy a Bizottság megfelelő 
ismeretekkel rendelkezzen a szóban forgó kérdésekről. Ismételten biztosíthatom a Parlamentet a 
Bizottság szolgálatainak azon elkötelezettségéről, hogy szigorúan megfeleljen az Európai 
Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás, valamint a jogalkotás 
tökéletesítéséről szóló intézményközi megállapodás idevágó rendelkezéseinek. 
 
Azt is garantálhatom, hogy tevékenységünk során, mind magam, mind a főigazgatóság és annak 
személyzete számára a jobb jogalkotási eljárások hatékony alkalmazása lesz a vezérlő elv.  
 

9. Véleménye szerint mit lehet tenni az EU-jogalkotás, illetve a belső piac és 
a fogyasztóvédelem úgynevezett „szabályozási környezetének” további 
javításáért? 
 
A helyes jogalkotás az aktuális kérdések alapos ismeretén és a fontosság szerinti hatékony 
rangsorolásán alapszik. Mindenképpen javítanunk kell a fogyasztópolitikával kapcsolatos 
ismereteink alapját. A fogyasztói politikát megfelelő információknak és adatoknak kell 
támogatniuk annak érdekében, hogy az intézkedéseket a legmegfelelőbb módon lehessen 
fontosságuk szerint rangsorolni, értékelni és kiigazítani. Teljes mértékben támogatom az erre 
már most is fektetett hangsúlyt és a már folyamatban lévő munkákra történő további építést 
annak érdekében, hogy megbízható adatokat kapjunk a fogyasztói panaszokról, az áruk és 
szolgáltatások árairól, a fogyasztói elégedettségi mutatókról, a közérdekű szolgáltatásokról 
kialakított fogyasztói nézetekről és a határokon átnyúló vásárlásokról. Ezt a munkát fokozni 
kívánom és együtt akarok működni a tagállamokkal és a fogyasztói szervezetekkel jobb mutatók 
kidolgozására a fogyasztókat ért károk tekintetében és tudományos kockázatértékelés 
kialakítására a termékbiztonság területén. Mélyíteni akarom a fogyasztói igényekkel és 
észrevételekkel kapcsolatos ismereteinket is azáltal, hogy kellő figyelmet fordítok az új 
tagállamokban esetlegesen felmerülő sajátos igényekre. Ez a döntő fontosságú „tudásalappal” 
kapcsolatos munka lényeges ahhoz, hogy „jobb jogalkotást” alakítsunk ki és biztosítsuk, hogy az 
EU fogyasztói politikája a megfelelő területekre összpontosítson. 
 
Az EU-jogszabályok jobb végrehajtása mind a nemzeti szintű, mind a határokon átnyúló 
esetekben szintén kulcsfontosságú a szabályozási környezet javítása érdekében.  A 
fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló szabályozás alkalmazásának hatékonysága lényeges 
lesz ebben a tekintetben. A tagállamoknak meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket annak 
érdekében, hogy ez a szabályozás a gyakorlatban is működjön. Élénk figyelemmel kívánom 
kísérni, hogy a tagállamok megfelelően alkalmazzák-e a szabályokat és ösztönözni szándékozom 
a legjobb gyakorlatok kialakítását és elterjesztését.  
 
Jogalkotási szempontból a meglévő fogyasztói jogszabályok tervezett felülvizsgálatának fel kell 
tárnia a jogalkotás javításának lehetőségeit ezen a területen. Az olyan eszközök kialakítása, mint 
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az európai szerződéses jog közös hivatkozási keretrendszere, amelyek a jelenlegi szerződéssel 
kapcsolatos jogszabályokon alapuló közös meghatározásokat és szabálymintákat adnak meg, 
segít annak biztosításában, hogy a jogszabályok megváltoztatására vagy bevezetésére benyújtott 
javaslatok javítsák a szabályozási környezet minőségét és következetességét. 
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