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SVEIKATOS IR MAISTO SAUGA 
 
1. Kokie, Jūsų manymu, bus svarbiausi Europos Sąjungos 
sveikatos ir maisto saugos politikos uždaviniai per ateinančius 
penkerius metus? Kaip Jūs, būdamas Komisijos narys(-ė) ir 
atsižvelgdamas(-a) į ES ir valstybių narių įsipareigojimų pasidalijimą, 
spręsite šiuos uždavinius ir užtikrinsite, kad šioje srityje Jūsų 
kadencijos pabaigoje būtų pasiekta akivaizdžių rezultatų? 
 
Būti sveikam yra žmogaus teisė. Mano svarbiausias uždavinys – remti šią teisę visoje Europos 
Sąjungoje, ten kur grėsmė sveikatai reali, o mūsų pagalbos priemonės ribotos.  

Ilgesnis ir sveikesnis gyvenimas visiems turi tapti Sąjungos siekiu, ypač žinant, kad žmonių 
sveikatos būklė yra skirtinga tiek pačiose valstybėse narėse, tiek lyginant jas vieną su kita.  

Sveikatos apsauga – tai ne išlaidos, o ilgalaikis pelnas konkurencinės ekonomikos sąlygomis. 
Europa turi siekti pagerinti individų sveikatą ir taip kelti bendrą ES gerovę. Aš ketinu užtikrinti, 
kad šiam klausimui būtų skirtas reikiamas dėmesys Lisabonos procese. Galiausiai, sveikatos 
klausimus reikia įtraukti į visas Bendrijos politikos sritis.  
Jei ilgas ir sveikas gyvenimas yra tikslas, tuomet daugiausia sunkumų kelia netinkamų gėrimų ir 
maisto vartojimas (arba jų vartojimas netinkamais kiekiais) bei rūkymas. Ketinu specialų dėmesį 
skirti tam, kad Europos jaunimą apsaugotume nuo piktnaudžiavimo tabaku ir alkoholiu, taip pat 
nuo nutukimo.  

Kiti svarbūs klausimai – tai chroniškų ligų pagausėjimas, gyventojų senėjimas ir augantys 
piliečių lūkesčiai gauti tinkamą informaciją sveikatos klausimais ir sveikatos priežiūrą. 
Užkrečiamos ligos taip pat kelia didelę grėsmę, pvz., rimtai susirūpinti verčia didėjantis ŽIV ir 
AIDS atvejų skaičius ES ir kaimyninėse rytų šalyse. Be to, privalome nepamiršti, kad atsiranda 
naujų ligų ir kyla grėsmė sveikatai. 2003 m. sunkus ūmus respiracinis sindromas (SŪRS) 2003 
m. ir 2004 m. žmonių susirgimai paukščių gripu neleidžia jaustis ramiai. Kad būtų galima 
veiksmingai reaguoti į natūralią ar žmogaus sukeltą grėsmę sveikatai, Europos valstybės turi 
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labiau bendradarbiauti, o ES pagrindinė užduotis – plėsti pajėgumus. Turiu mintyje, pvz., 
vaistams atsparias infekcijas ligoninėse ir vaistams atsparias tuberkuliozės rūšis.  
Veiklą visoje Europoje būtina orientuoti į sritis, kuriose galime pasiekti geresnių rezultatų. Be 
abejonės, už sveikatos paslaugų ir medicininės priežiūros organizavimą ir paslaugų teikimą 
atsako valstybės narės. Vis dėlto manau, kad Bendrija gali daug prisidėti veikla, kuri 
veiksmingiausia Bendrijos lygmeniu: dalytis naudingiausia praktika ar kaupti lėšas sveikatos 
technologijų kontrolei ir informacijos centrams, skatindama Europoje dalytis patirtimi sveikatos 
klausimais ir ypač 2005 m. gegužės mėn. ketindama įkurti Europos ligų prevencijos ir kontrolės 
centrą Stokholme. Be to, šią pagalbą galima teikti pagal ES visuomenės sveikatos programą. 
Mūsų veikla padės skatinti valstybių narių, vyriausybių bei pilietinės visuomenės bendrą darbą ir 
partnerystę.  
 
Naujosios Europos maisto saugos sistemos pagrindą sudaro trimis aspektai:  
 
pirmasis – visa apimantis maisto saugos teisės aktų rinkinys, kurio kuriamasis darbas artėja prie 
pabaigos; 
antrasis – Europos maisto saugos direkcijos veikla, jos gerinimas ir netrukus perkėlimas į Parmą; 
trečiasis – naujo požiūrio į oficialią maisto ir pašarų kontrolę formavimas.  
 
Šiuo metu pereinama nuo strateginio maisto saugos politikos planavimo prie praktinio jos 
taikymo. Būtina imtis konkrečių priemonių, kuriomis būtų užtikrinama maisto saugos acquis 
kontrolė ir įgyvendinimas ES lygmeniu ir taip pat koordinuojama valstybių narių veikla šioje 
srityje.  

Privalome įgyti piliečių pasitikėjimą Europoje tiekiamo maisto sauga, tačiau svarbiausias 
uždavinys yra ne tik saugus, bet ir sveikas maistas. Pagrindinės priemonės: 

• užbaigti Baltąją knygą, skirtą maisto saugos įgyvendinimo veiksmų planui; 

• veiksmingai visose valstybėse narėse įgyvendinami ES maisto saugos, gyvūnų sveikatos, 
gyvūnų gerovės ir augalų sveikatos teisės aktai; 

• ES maisto saugos reglamentavimo ir  iš trečiųjų šalių įvežamo maisto saugos aukšto 
lygmens kontrolė, gerinama mokant ES pareigūnus ir kitų šalių inspektorius; 

• tobulesnis keitimasis informacija, kuri padeda gerinti maisto saugą visame pasaulyje, 
įdiegiant trečiosiose šalyse skubaus įspėjimo apie pavojų dėl nesaugaus maisto ir pašarų 
sistemą (angl. RASFF); 

• nuolatinis tam tikrų nuostatų atnaujinimas atsižvelgiant į mokslo ir technikos vystymąsi, 
pvz., dėl užkrečiamos spongiforminės encefalopatijos (angl. TSE), teršalų, 
mikrobiologinių kriterijų ar dietinio maisto; 

• leidžiamo pesticidų kiekio nustatymo sistemos peržiūra. 
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2.  ES sutartyje nurodoma, kad „nustatant ir igyvendinant visas Bendrijos 
politikos kryptis ir veikla, butina užtikrinti aukšta žmoniu sveikatos apsaugos 
lygi“. Kaip užtikrinsite tinkama šio principo taikyma maisto saugos srityje ir 
leidžiant vidaus rinka reglamentuojancius teises aktus?Kaip užtikrinsite, kad 
psichinei sveikatai skiriamas Komisijos demesys butu proporcingas 
didejanciai psichiniu ligu daliai nuo visu ligu skaiciaus? Kaip ketinate 
paskatinti Poveikio sveikatai ivertinimo proceduros igyvendinima? 
 
Sveikata yra vienas iš pirminių Sutarties tikslų. 
 
Didžiuojuosi, kad esu atsakingas už esminius ES politikos klausimus. Labai atsakingai prisiimu 
įsipareigojimą įtikinti kolegiją, kad būtina integruoti vartotojų ir sveikatos tikslus apibrėžiant 
visos politikos kryptis ir ją įgyvendinant. Tuo tikslu ketinu taikyti jau panaudojamą poveikio 
įvertinimo metodą, taip pat labai griežtai taikyti pasiūlymų dėl teisės aktų leidybos poveikio 
įvertinimą savo veiklos srityje.  
 
Pagerinti visuomenės sveikatą galima tik aktyviai veikiant visose politikos srityse, kadangi 
sveikatą lemia ekonominiai, socialiniai ir aplinkos veiksniai.  
ES veikla sveikatos srityje yra grindžiama trimis principais: integracija, tvarumu Europos 
„pridėtinės vertės“ sukūrimui. Tai lėmė integruotos strategijos taikymą su sveikata susijusiai 
veiklai Bendrijos lygmeniu, todėl tarp savęs susijusiose srityse bus dirbama kartu siekiant  
sveikatos srities tikslų.  
 
Užtikrinti aukštą maisto saugos lygį yra vienas iš pagrindinių Europos maisto saugos teisės aktuose 
numatytų tikslų ( Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 
 
Tarptautinė teisė sudaro sąlygas Bendrijai nustatyti tinkamą apsaugos lygį, kurį ji pageidauja 
išlaikyti tol, kol mūsų rizikos analizė yra grindžiama moksliškai, o objektyvų rizikos įvertinimą 
atlieka nepriklausomi ekspertai, vadovaudamiesi skaidrumo principu. Esu užsibrėžęs padedant 
Europos maisto saugos institucijai (EMSI) išlaikyti tvirtą ir patikimą mokslinį Bendrijos politikos 
ir veiksmų maisto saugos srityje pagrindą. 
 
Tais atvejais, dėl kurių mokslininkams kyla neaiškumų, galime taikyti atsargumo principą ir 
laikytis jo, jei priimtos priemonės yra adekvačios, proporcingos, neriboja prekybos daugiau negu 
reikia ir yra nuolat kontroliuojamos.  
 
Žmogaus sveikatos apsaugos priemonės, turi neprieštarauti kitiems ES tikslams, pavyzdžiui, 
laisvam prekių judėjimui ir sklandžiai vidaus rinkos veiklai. Vienas iš svarbiausių būdų užtikrinti, 
kad būtų išlaikyta paminėtų dalykų pusiausvyra, yra atvirai ir vadovaujantis skaidrumo principu 
konsultuotis su visuomene, rengiant, įvertinant ir peržiūrint teisės aktus. Ketinu tęsti šią praktiką ir 
plėtoti veiksmingą konsultavimosi su atitinkamomis šalimis veiklą tinkamu laiku t. y. prieš kuriant 
politiką ir prieš priimant sprendimus. Vis dėlto sveikata turėtų likti svarbiausias Bendrijos politikos 
tikslas. 
 
Psichinė sveikata, be abejonės, yra vis didėjančios ligų naštos dalis. Esu užsibrėžęs toliau 
vykdyti ES visuomenės sveikatos programoje numatytus ilgalaikius įsipareigojimus.  
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Ketvirtadalis europiečių visą gyvenimą kenčia nuo įvairių psichikos sutrikimų. Reikia daugiau 
politinės paramos, kad būtų galima panaikinti problemą, daugiau informuoti vaikus ir jaunimą 
apie psichinę sveikatą ir dalytis naudingiausia savižudybių bei depresijos prevencijos priemonių 
teikimo patirtimi. Su valstybėmis narėmis ir Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) rengdamas 
didelę konferenciją šiuo klausimu 2005 m. sausio mėn. Helsinkyje iškelsiu tai kaip vieną iš 
svarbiausių prioritetų. Po to valstybės narės ir Komisija turėtų sutarti dėl aiškaus veiksmų plano 
ir jį patvirtinti.  
 
Kalbant apie poveikio sveikatai įvertinimą, derėtų pasakyti, kad šios srities projektai buvo 
finansuojami pagal keletą ankstesnių ir dabartinių ES visuomenės sveikatos programų. Šiais 
projektais buvo siekiama plėtoti sutartas metodologijas, skirtas įvertinti konkrečių priemonių 
poveikį sveikatai. Tuo tikslu buvo naudojamasi tam tikrų valstybių narių, sukaupta patirtimi, nes 
jose tokie  įvertinimai yra įprasti. 
 
Leiskite atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad šiuo metu poveikio įvertinimas yra sudėtinė Komisijos 
kuriamos politikos dalis ir kad prieš imantis naujų didelių veiksmų, būtina įvertinti jų poveikį. 
Tai sudaro sąlygas įvertinti visus kitų sričių politikos pasiūlymus dėl galimo jų poveikio 
gyventojų sveikatai. Atsižvelgdamas į tai manau, kad poveikio sveikatai įvertinimas turi būti 
taikomas ankstesniame sprendimų priėmimo proceso etape, t. y., visuomenės sveikatos aspektas 
turi būti apsvarstytas ne proceso pabaigoje, bet tinkamai įtraukiami į planuojamas ir kuriamas 
Bendrijos priemones, arba kai esminės ES politikos sritys yra kuriamos ar peržiūrimos. 
 
 
Biudžetas ir jo vykdymas 
 
 
3.  Ar manote, kad Sajungos veikla visuomenes sveikatos ir maisto saugos 
srityje yra tinkamai finansuojama ir jai vykdyti užtenka darbuotoju? Ar 
manote, kad ši veikla yra tinkamai atliekama ir vertinama? 
 
Ar galetumete užtikrinti, kad Europos ligu profilaktikos ir kontoles centras, 
Europos vaistu vertinimo agentura ir Europos maisto saugos tarnyba, 
naudodamiesi jiems paskirtomis lešomis, ivykdys savo užduotis? 
 
Kokiomis priemonemis sieksite stiprinti Maisto ir veterinarijos tarnybos 
gebejimus ir veiklos efektyvuma? 
 
Tikiu, kad Komisija yra teisi diskusijose dėl naujos finansinės perspektyvos siūlydama stabiliai ir 
žymiai padidinti visuomenės sveikatai ir maisto apsaugai skirtus išteklius. Priėmus šį pasiūlymą 
būtų galima tenkinti numatomą didesnį lėšų, skiriamų Europos maisto saugos direkcijai ir 
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrui, poreikį. Kalbėdamas apie dabartinį veiksmų 
įvertinimą galiu pasakyti, jog manau esant juos būtinus kaip šiuolaikinį valdymo metodą. Maisto 
ir veterinarijos tarnyba (MVT), kaip ir visi Sveikatos ir vartotojų apsaugos generalinio 
direktorato direktoratai, turėtų dalyvauti būsimoje platesnės apimties Generalinio direktorato 
veikloje. 
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Dabartinį Visuomenės sveikatos programos bendrą šešerių metų biudžetą sudaro 354 mln. eurų. 
2003 m. skirta 50 mln. eurų, tačiau Komisijai buvo pasiūlyta daugiau negu 400 projektų, kuriems 
paremti Bendrijos buvo prašoma skirti 500 mln. eurų; daugelis šių projektų buvo gerai parengti ir 
svarbūs. Šie skaičiai aiškiai parodo, kad būtų galima finansuoti daug daugiau naudingų 
visuomenės sveikatos projektų. Europos Parlamento ir Tarybos prašymu siekdama užtikrinti 
tinkamą Visuomenės sveikatos programos valdymą, Komisija steigia vykdomąją žinybą 
Liuksemburge. 

Dabartinį bendrą 2005 m. maisto saugos sektoriaus biudžetą sudaro 270 mln. eurų. Dabartinės 
maisto saugos programoms siekiama didelių ir daug išteklių reikalaujančių tikslų. Jei apima labai 
svarbius klausimus, pavyzdžiui,joje numatoma galutinai parengti Baltijos knygą, veiksmingai 
įgyvendinti jos nuostatas, užtikrinti aukšto lygio kontrolę, geresnį keitimąsi informacija ir kt. 

ES struktūriniai fondai galėtų atlikti svarbesnį vaidmenį plėtojant sveikatos infrastruktūrą ir 
ruošiant sveikatos sektoriaus darbuotojus naujose valstybėse narėse, ypač ugdant jų gebėjimus 
reaguoti į sveikatai kylančią grėsmę. Struktūrinių fondų lėšomis buvo finansuojami dideli darbai 
sveikatos srityje, tačiau nustatant lėšų skyrimo ir finansavimo kriterijus šiai sričiai turėtų būti 
teikiama daugiau dėmesio. Sprendimus taip pat turėtų sąlygoti jų poveikio sveikatai įvertinimas. 

Naujas Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras bus didžiausias ES kompetencijai 
priklausantis padalinys sukurs platų ekspertų bendradarbiavimo tinklą. Jis teiks techninius ir 
mokslinius išteklius bei padės labiau juos sutelkti. 

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro direktorius pradės dirbti 2005 m. pirmo ketvirčio 
pabaigoje. Centras palaipsniui pradės veikti 2005–2007. Jo veikla priklausys nuo daugelio 
veiksnių, pvz., reikės rasti centre galinčių dirbti specialistų.  

 
2003 m. Komisijos iš centrui pasiūlyto biudžeto numatyt padengta išlaidas iki 2007 metų. 
Tuomet centre turėtų dirbti 70 žmonių, o bendrą metų biudžetą sudarytų 29 mln. eurų. Šių 
išteklių turėtų užtekti pradiniam centro veiklos etapu.  
 
Tačiau kadangi centras steigiamas Švedijoje, reikės daugiau lėšų, nes veiklos išlaidos ten bus 
didesnės negu standartinis pasiūlymo įvertinimas. Tai ypač gali turėti įtakos atrenkant 
darbuotojus. Veiksmingas išlaidų poveikis buvo įvertintas, o Komisija ateityje per įprastą 
biudžeto sudarymo procedūrą stengsis tinkamai patikslinti kitų metų centro biudžetą.  
 
Ilgainiui sudarant naują finansinę perspektyvą reikės atsižvelgti į centro 2007–2008 metų tikslų 
peržiūrą. Peržiūrėjus centro tikslus atitinkamai gali būti koreguojamas biudžetas.  
 
Nesu atsakingas už Europos vaistų vertinimo agentūrą. Ji prikluso ją atsako Komisijos nario, 
atsakingo už įmones ir pramonę, kompetencijai Tačiau mano pirmtakas Komisijos narys D. 
Byrne ir jo kolega Komisijos narys E. Liikanen sutarė bendradarbiauti šiais klausimais, tad 
ketinu tęsti šį bendradarbiavimą su savo naujais kolegomis. 
 
Sveikatos ir vartotojų apsaugos generaliniam direktoriui neseniai priklausanti maisto ir 
veterinarijos tarnyba, be kitų papildomų plėtrai reikalingų lėšų peržiūrėdama reikalingą 
darbuotojų skaičių taip pat reikalavo papildomų lėšų, savo reikalavimą pagrįsdama ES 
plėtra.Žinoma, dirbsiu su generaliniu direktoratu ir kiek leidžia mano kompetencija stengsiuos 
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užtikrinti, kad ribotas lėšų kiekis būtų tinkamai paskirstytas, taip pat ir Maisto ir veterinarijos 
tarnybai  Per ateinančius penkerius metus didžiausias Maisto ir veterinarijos tarnybos 
veiksmingumo patobulinimo aspektas bus jau vykdomas, tik dar  geriau suplanuotas maisto 
gamybos grandinių kontrolės audito metodas.  
 
Atsižvelgdama į turimus išteklius, Maisto ir veterinarijos tarnyba atlieka apie 250 patikrinimų 
per metus. Patikrinimai yra kruopščiai suskirstomi pagal svarbą ir įtraukiami į metinę 
patikrinimų programą. Pavienius patikrinimus reikia kruopščiai planuoti iš anksto;neperspėjus 
patikrinimai vyksta nuo vienos iki dviejų savaičių, po to rengiama išsami ataskaita ir vyksta 
darbas po patikrinimo. Įsigaliojus naujam reglamentui dėl oficialios pašarų ir maisto kontrolės 
bei jo reikalavimams, kad valstybės narės, pirma, sudarytų vienodus, bendrus kontrolės planus, o 
antra – nepriklausomą audito sistemą, maisto saugumo kontrolė pagerės. Tai labiau padės 
užtikrinti, kad ES teisės aktai būtų taikomi valstybėse narėse. Savo ruožtu, Maisto ir veterinarijos 
tarnyba galės sutelkti savo pastangas į mažiau kontroliuojamas sritis. 
 
 
4. Aplinkos apsaugos srityje rengiamos specialios „teises aktu 
igyvendinimo sesijos“, kuriu metu Komisijos atstovai atsako i nariu klausimus 
apie tam tikru teises aktu daliu igyvendinima. Ar manote, kad ši praktika 
praverstu sveikatos apsaugos ir maisto saugos srityse? 
 
Mano žiniomis, į visų valstybių nerimą arba interesus dėl teisės aktų įgyvendinimo atsakoma 
kitokiais būdais. Tačiau išklausysiu ir kitus pasiūlymus.  
Sveikata ir maisto sauga yra svarbiausias piliečių rūpestis. Jie tikisi, kad politikos kūrėjai taikys 
skaidrumo principą šioje srityje, kuri tiesiogiai veikia jų kasdienį gyvenimą.  
Apskritai, reikia palaikyti partnerystės ryšius ir bendradarbiauti su visomis atitinkamomis 
šalimis. 
 
Skaidrumas yra gero valdymo dalis. Šiuo požiūriu, pavyzdžiui, Sveikatos forumas yra labai 
svarbus. Tai informavimo ir konsultavimo mechanizmas, užtikrinantis, kad Bendrijos sveikatos 
strategijos tikslas būtų aiškus visuomenei ir būtų patenkinami jos poreikiai. 
 
 ES visuomenės sveikatos interneto svetainės tikslas bus ES lygmeniu suteikti piliečiams 
informaciją apie specialistus ir suteikti valstybių bei regionų gyventojams didesnę galimybę 
susipažinti su informacija sveikatos klausimais ir didinti jos skaidrumą. Taip pat bus nurodyti 
atitinkami valstybėse esantys informacijos šaltiniai. 
 
Ryšiai su specializuotomis agenturomis 
 
5. Pastaraisiai metais sustiprejo tendencija steigti specializuotas agenturas, 
taip pat ir maisto saugos bei sveikatos apsaugos srityse. Kaip vertinate šia 
tendencija? Koks turetu buti Komisijos ir tokiu agenturu bendradarbiavimo 
pobudis? 
 
 
Tikiu, kad specializuotų agentūrų steigimo politika turi būti nuolat vertinama. 
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Žinoma, steigiamos agentūros nėra panacėja, nors pavyzdžiui, girdėjome apie Europos maisto 
saugos tarnybos reputaciją. Ketinu kruopščiai tikrinti agentūrų už kurias būsiu atsakingas, veiklą. 
Taip pat norėčiau būti užtikrintas, kad šių agentūrų steigimo išlaidas pateisina jų atliekamas 
darbas, kad jų steigimas yra geriausias būdas norint patenkinti specifinius sveikatos politikos 
poreikius ir kad šių agentūrų veikla nesidubliuoja, bei žinoti, ką dar turi nuveikti Komisija arba 
Valstybės narės. 
 
Kiekviena Bendrijos agentūra yra išskirtinė ir atlieka skirtingas funkcijas, kurios buvo apibrėžtos 
ją steigiant. Palaikysiu santykius su trimis ES agentūromis: Europos maisto saugos tarnyba 
(EMST), Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru ir Bendrijos augalų įvairovės tarnyba. Be 
to, bus labai svarbu užtikrinti bendradarbiavimą su Europos vaistų vertinimo tarnyba, Europos 
narkotikų ir narkomanijos stebėjimo centru bei Europos aplinkosaugos agentūra, kiek tai susiję 
su mano kompetencija. 
 
Apie maisto saugą. 2002 m. buvo įsteigta Europos maisto saugos direkcija, atsakinga už rizikos, 
susijusios su maisto gamybos grandinėmis, įvertinimą, o Komisija kartu su valstybėmis narėmis 
atsako už informavimą apie tą riziką. Europos maisto saugos direkcija neturi įgaliojimų 
reguliuoti ar valdyti riziką, kadangi šie aspektai priklauso atitinkamų Europos institucijų, t. y. 
Komisijos, Parlamento ir Tarybos kompetencijai. Tačiau Europos maisto saugos direkcija 
neabejotinai gali daryti įtaką svarstymams, kadangi jai suteikti dideli įgaliojimai ir į juos įeina 
visi rizikos įvertinimo klausimai, tiesiogiai arba netiesiogiai darantys poveikį maisto gamybos 
grandinių saugai, taip pat gyvūnų sveikatai ir jų gerovei, augalams, mitybai, genetiškai 
modifikuotiems organizmams, išskyrus tuos, kurie naudojami vaistų gamybai.  
 
Atskyrus rizikos vertinimo ir rizikos valdymo funkcijas reikia siekti, kad Komisija ir Europos 
maisto saugos direkcija darniai bendradarbiautų nesuteikdamos pirmenybės nepriklausomam 
rizikos vertinimo procesui. Todėl būtina aiškiai apibrėžti rizikos vertinimą ir rizikos valdymą bei 
nuolatiniame procese dalyvaujančiųjų vaidmenį, plėtojant dialogą ir bendradarbiaujant. 
Komisija, siekdama užtikrinti rezultatyvų bendradarbiavimą sukūrė specialų padalinį su Europos 
maisto saugos direkcija. 
 
Labai svarbu, kad kuriama sveikatos politika būtų tinkamai grindžiama mokslu, žiniomis ir 
patikimais kokybiškais duomenimis. Nepriklausomų mokslininkų patarimai taip pat tampa vis 
svarbesni institucijoms priimant sprendimus. 
 
Labai svarbu, kad ES didintų priežiūros, budrumo ir reagavimo galias siekdama užtikrinti, kad 
valstybių narių pastangos būtų veiksmingai koordinuojamos. Europos ligų prevencijos ir 
kontrolės centras, kuris turėtų pradėti veikti 2005 m., bus svarbus ES veiklos našumo veiksnys. 
Centras bus atsakingas už epidemiologijos stebėjimą ir laboratorijų tinklus, mokslinių prognozių 
rengimą, išankstinį įspėjimą ir reagavimą, techninės paramos teikimą ir veiksmus esant kritinei 
padėčiai. Kontroliuodamas užkrečiamas ligas, centras taip pat stiprins tarptautinį ES vaidmenį. 
2007 m. bus atliktas nepriklausomas išorės centro pasiekimų ir galimo jo misijos išplėtimo 
įvertinimas. 
 
Vadovaudamasi tinkamo valdymo principais, Komisija turėtų mažiau dalyvauti išlaidų valdymo 
programose. Buvo įsteigtos vykdančios žinybos, palengvinančios Komisijos praktinio 
administravimo naštą. Komisija nuo 2005 m. pradžios įdiegs tokią struktūrą, siekdama paremti 
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savo tarnybas, įgyvendinančias Visuomenės sveikatos programą. To per derybas dėl naujos 2002 
m. programos taip pat pageidavo Taryba ir Europos Parlamentas, siekdami žymiai pagerinti 
žinybos valdymo techninius ir finansinius aspektus. Vykdančios žinybos padės Komisijai sutelkti 
savo veiklą ties strateginiais klausimais ir spręsti svarbiausius iš jų. Komisija liks visiškai 
atsakinga už veiklą ir toliau atliks reikiamą Žinybos kontrolę ir vertinimą.  
 
 
Sveikata 
 
6. ES turi igaliojimu sveikatingumo skatinimo srityje. ES gali papildyti 
nacionalines politikas ir skatinti valstybiu nariu bendradarbiavima, taciau 
sveikatos priežiuros paslaugu organizavimas ir teikimas vien tik valstybiu 
nariu kompetencijai. Vis delto visose valstybese narese iškyla daug panašiu 
sunkumu ir kai kurie sveikatos priežiuros paslaugu teikimo aspektai paliecia 
Bendrijos politika. Ar manote, kad visuomenes sveikatos srityje, nesant 
papildomu teises aktu leidybos igaliojimu, reikia taikyti atvira koordinavimo 
metoda, pvz., atlikti valstybiu nariu nacionaliniu sveikatos priežiuros sistemu 
palyginamaja analize ir dalijantis sekmongiausia veiklos patirtimi? 
 

Nors ir sutinku, kad atviras koordinavimo būdas yra tinkamiausias šiuo metu, mano asmeninis 
tikslas per kitus penkis metus suformuoti platesnį požiūrį, kad turi būti labiau koordinuojami 
veiksmai ES sveikatos politikos srityje. Manau, jau turime tvirtus tokio darbo pamatus. 

Sutartyje raginama skatinti ir remti valstybių narių bendradarbiavimą.Joms reikia koordinuoti 
savo sveikatos politikos sritis ir programas. Kadangi teisės aktų leidyba yra ribota, reikia sudaryti 
partnerystės susitarimus tarp daugelio veikėjų, pvz., valstybių narių, nevyriausybinių 
organizacijų ir ekonomikos rinkos veikėjų. ES Sveikatos forume buvo užmegzti partnerystės 
ryšiai; iš visuomenės sveikatos programos lėšų buvo finansuojama daugelio projektų ir 
bendradarbiavimo tinklų veikla. 

Komisija pradėjo aukšto lygio derybos dėl , atspindintį ligonių mobilumo ir Sveikatos apsaugos 
padėties Europos Sąjungoje, siekdama suteikti galimybę aptarti bendrą Europos viziją, neatimant 
į valstybių narių atsakomybės už sveikatos sistemas.  

Šiame kontekste jau pradėjome taikyti atviro koordinavimo metodą. Šis metodas ypač taikytinas 
sveikatos srityje, kadangi valstybės narės teisiškai atsako už šį klausimo aspektą pirmosios. 
Dalytis patirtimi skatina ne noras teoriškai palyginti duomenis, bet bendras tikslas pasiekti 
konkrečių rezultatų gerinant ES piliečių sveikatos priežiūrą. 

Tokio bendradarbiavimo tarp sveikatos apsaugos sistemų plėtojimas – ilgalaikis procesas, kuris 
bus pagrindinė visos Europos sveikatos sistemos dalis. Bendradarbiavimas Europoje ne tik padės 
gerinti piliečių gyvenimo kokybę, bet ir skatins ekonomikos augimą bei darnų Europos Sąjungos 
vystymą, kadangi bus geriau naudojamasi investicijomis į sveikatos sistemą.  
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Mokslinio tyrimo komitetu nariu nešališkumas 
 
7. Prof. Ragnaris Rylanderis neseniai buvo paskirtas i posta naujame 
Pavojaus sveikatai ir aplinkai mokslinio tyrimo komitete, nepaisant to, kad 
2003 m. gruodžio men. Šveicarijos apeliacinis teismas nustate, jog šis asmuo 
nuslepe tiesa apie slaptus ryšius su tabako pramone ir, pažeisdamas 
visuomenes sveikatos ir nuodugnaus mokslo interesus, teike pirmenybe 
asmeninei finansinei naudai. Del šio paskyrimo buvo suabejota, ar i pareigas 
ES sveikatos, aplinkos ir vartotoju reikalu mokslinio tyrimo komitetus 
skiriama sažiningai, ypac šiu komitetu nešališkumu ir patarimu patikimumu. 
Kokiomis priemonemis sieksite atkurti visuomenes ir specialistu pasitikejima 
šiu komitetu nešališkumu ir kompetentingumu moksliniu tyrimu srityje? Ar 
pritartumete iš naujo svarstyti prof. Ragnario Rylanderio skyrima i pareigas? 
Kaip užtikrintumete, kad tokia situacija nepasikartotu? 
 
Žinau, kad dabartinė kolegija iš naujo svarsto šio asmens kandidatūrą, siekdama ją atšaukti. Dėl 
to neturėčiau dabar komentuoti šio atvejo.  
 
Jokia sistema niekada visiškai neapsaugos nuo klaidų, bet vilties teikia tai, kad šis atvejis buvo 
nustatytas ir apsvarstytas prieš minėtam asmeniui patenkant į Komisiją. Mano nuomone, turime 
peržiūrėti ir, jei reikia, sugriežtinti esamas procedūras, pagal kurias būtų išsamiau tikrinamas 
kandidatų tinkamumas ir nustatytos aiškios nuobaudos, taip pat, pripažinti negaliojančiais 
pareiškimus ir nutraukti sutartis tais atvejais, kai pateikta ne visa informacija. 
 
Aukštos kokybės moksliniai patarimai bus naudingi Bendrijai tik tokiu atveju, jei atsakingos 
šalys galės pasitikėti komitetų sąžiningumu. Atrenkant kandidatus, kurie dėl mokslinių 
pasiekimų yra tinkami būti paskirtai į mokslinius komitetus, vadovaujamasi tik pačių kandidatų 
pateikta informacija, kuri yra vertinama pagal konkurso skelbime išdėstytus atrankos kriterijus. 
Šia procedūra užtikrinama, kad visiems kandidatams būtų taikomos vienodos taisyklės. Komisija 
skiria narius pagal sąrašą, pirmiausiai atsižvelgdama į reikiamą mokslinę patirtį ir atitinkamai 
užtikrindama, kad jie būtų iš įvairių Europos Sąjungos valstybių. Per atranką atsižvelgiama į 
mokslininkų rekomendacijas, etiką ir skaidrumą bei laikomasi išankstinės nuostatos, kad anketa 
pildoma vadovaujantis geros valios principu.  
 
 
Tabako gaminiai 
 
8.  Netrukus bus išleista ekspertu ataskaita, paruošta Komisijos vardu, 
kurios duomenimis ES nuo tabako vartojimo miršta 660 000 žmoniu per 
metus, o nuostoliai Bendrijos ekonomikai sudaro 100 milijardu euru arba 1 
proc. nuo BVP. Ar manote, kad šiuo metu užtenka Bendrijos pastangu 
pažaboti tabako vartojimo epidemijai? Kaip ketinate sumažinti šiuos 
nuostolius? Ar sekmingai igyvendinus direktyva del tabako gamoniu 
reklamos ir remimo draudimo bei direktyva del tabako produktu gamybos ir 
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ženklinimo etiketemis, pradesite kita kovos su tabako vartojimu etapa – 
rengsite teises aktus, reglamentuojancius rukyma viešose ir (arba) darbo 
vietose (taip pat restoranuose ir baruose)? 
 
Gerai žinau šiuos stulbinančius skaičius. Blogiausia, kad ta išlaidų našta tenka tiek jauniems, tiek 
pagyvenusiems žmonėms.  
 
Bendrija, kiek leido jos kompetencija ribos ir turimos lėšos, jau daug nuveikė šiuo klausimu. 
Veiksmais, kurių ėmėsi Bendrija ir valstybės narės per pastaruosius dvidešimt metų, buvo labai 
daug pasiekta. Daugelyje šalių labai sumažėjo rūkalių, ypač vyrų, skaičius.  
 
Ar galime nuveikti daugiau? Atsakymas yra „taip“. Esama požymių, kad šis pasiekimas, jog 
mažėja rūkalių, sąlygoja keletą nerimą keliančių tendencijų. Daugelyje šalių daugėja rūkančių 
moterų ir panašu, kad rūkyti.pradeda vis jaunesnio amžiaus vaikai. Taip pat rodo, kad tabako 
kontrolė po vaikų imunizavimo yra antras iš veiksmingiausių būdų naudoti sveikatos apsaugai 
skirtas lėšas. Kai visoje Europoje didėja sveikatos apsaugos išlaidos, manau, būtina iš naujo 
atkreipti dėmesį tabako epidemiją. 
 
Pavyzdžiui, Bendrijos lygmeniu reikia sutelkti visų valstybių pajėgas siekiant kontroliuoti tabako 
prekybą ratifikuojant Tabako kontrolės pagrindų konvenciją. Tikiuosi, kad visos šalys tai 
padarys artimiausiu laiku. Ekspertų pranešime dėl tabako kontrolės pabrėžiama Bendrijos, kaip 
forumo, kuriame galima dalytis mintimis, sutelkti valstybių veiksmus, ypač su tabaku susijusių 
mokslinių tyrimų srityse, svarba ir derinama duomenų apie rūkymo paplitimą rinkimo veiklą. 
Teisės aktų leidybos požiūriu minėtame pranešime nurodoma daug būdų, kuriais būtų galima 
geriau reglamentuoti cigarečių gamybą. Turime kruopščiai apsvarstyti šį patarimą. 
 
Viena iš labai svarbių ir veiksmingų priemonių yra draudimas rūkyti darbo ir viešosiose vietose. 
Mane gerokai padrąsina faktas, kad šis draudimas yra taikomas ir valstybių lygmeniu: Airija, 
Malta, Švedija parodė gerą pavyzdį. Tokios priemonės, mano nuomone, yra dar vienas didelis 
žingsnis į priekį, kurį turi žengti Europa. Mano tikslas būtų užtikrinti, kad iki mano kadencijos 
pabaigos bendradarbiaudamos ir ES, ir atskirų šalių lygmeniu, Airijos, Maltos ir Švedijos 
pavyzdžiu pasektų visos ES valstybės. 
 
Žinau, kad ES neturi visų įgaliojimų leisti teisės aktus visais tabako kontrolės aspektais, tačiau 
tikiu, kad jei mums pavyks pasiekti tvirtesnį politinį susitarimą veikti, tuomet galėsime judėti 
pirmyn. 
 
Galiausiai, ketinu skirti daug dėmesio tam, kad jauni žmonės būtų apsaugoti nuo rūkymo. Tai 
būtų didžiausia viltis ir kartu – didžiausias iššūkis.  
 
 
Chemines medžiagos 
 
9.  Visuotinai pripažistama, kad nauja cheminiu medžiagu politika 
REACH yra „didžiausias Komisijos uždavinys igyvendinant tvariosios pletros 
tikslus“. Ši politika gali tureti žymios itakos visuomenes sveikatai. Komisijos 
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nare Margot Wallstroem, kuri buvo atsakinga už aplinkos apsauga, REACH 
politika laike novatorišku pasiulymu, kuri igyvendinus „laimetu gamintojai, 
darbuotojai, pilieciai ir musu ekosistema“. Taciau komisijos narys Davidas 
Byrne'as, kuris buvo atsakingas už sveikatos apsauga, iki šiol  nepateike 
nuomones apie REACH. Ar pritariate Margot Wallstroem požiuriui i 
REACH? Ar isipareigojate nuosekliai vykdyti REACH politika? Ar 
atsižvelgdamas(-a) i REACH svarba visuomenes sveikatos apsaugai, esate 
pasiruošes(-usi) i šia veikla labiau itraukti sveikatos ir vartotoju teisiu 
apsaugos generalini direktorata (DG SANCO)? 
 
Manau, kad REACH politika yra tinkamas, gerai apsvarstytas ir įgyvendinamas pasiūlymas, ne 
tik užtikrinsiantis aukštą vartotojų sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį, bet ir padėsiantis 
sustiprinti Europos cheminių medžiagų pramonės konkurencingumą. Trumpai tariant, visiškai 
pritariu Komisijos narės M. Wallström nuomonei šiuo klausimu. 
 
Man buvo pranešta, kad Komisijos sveikatos priežiūros tarnybos aktyviai dalyvavo kuriant 
REACH politiką, ypač sprendžiant tam tikrus klausimus, pvz., įsipareigojimas atsargiai elgtis, 
gaminiuose naudojamos cheminės medžiagos, jų pavojaus įvertinimas (pranešimai apie cheminių 
medžiagų naudojimo saugą), leidimų naudoti pavojingas chemines medžiagas išdavimo sistema 
ir informacijos prieinamumas vartotojams. Taip pat žinau, kad Sveikatos ir vartotojų apsaugos 
generalinis direktoratas, bendradarbiaudamas su Jungtiniu mokslinių tyrimų centru, ėmėsi 
nemažai veiksmų, kuriais buvo siekiama ištirti gaminiuose naudojamų cheminių medžiagų 
poveikį vartotojams ir padėti remti atitinkamas REACH politikos nuostatas.  
 
Be jokios abejonės ketinu tęsti šią veiklą ir, jei būtina, siekti aktyvesnio mūsų dalyvavimo 
kuriant REACH politiką.  
 
 

Aplinka ir sveikatos apsauga 
 
10.  Birželio menesi Pasauline sveikatos organizacija paskelbe pagrindinius 
tyrimu rezultatus, kurie irodo, kad Europos regiono aplinka labai pakenke 
vaiku sveikatai. Europos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrai patvirtino 
šios gresmes mažinimo veiklos plana PSO posedyje Komisija pristate veiklos 
plana, kuriame ne pateikiamos aiškios teisines priemones, o pagrindinis 
demesys sutelkiamas i mokslinius tyrimus. Regis, kad pagrindine šio 
neveiklumo priežastis yra Komisijos politines valios stoka ir netinkamas 
generaliniu direktoratu veiklos koordinavimas. Ar manote, kad visu pirma 
svarbu peržiureti esamus ES teises aktus ir ju igyvendinima, kad butu 
užtikrinta, jog priimti standartai deramai saugotu vaiku ir kitu pažeidžiamu 
gyventoju grupiu sveikata? Kaip spresite problemas industriniuose ir 
poindustriniuose regionuose, kuriuose egzistuoja didelis bendras užterštumas, 
turintis didele itaka vietiniu gyventoju sveikatai? 
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Esu pasiryžęs imtis veiksmų, kurių būtinumas įrodytas ir kurių imantis taikomos visos atsargos 
priemonės. Srityse, kuriose sveikatos ir aplinkos ryšys jau ištirtas, pvz., pesticidų kontrolė ar 
pasyvus rūkymas, jau imamasi veiksmų. Tačiau apie kitas sritis būtina surinkti daugiau 
duomenų, ir tai nėra tikslas savaime, o tik priemonė tikslui siekti. Tik patikimais duomenimis 
pagrįsti pasiūlymai gali padėti atremti opozicijos prieštaravimus ir būti įrašyti į teisės aktų 
sąvadą. 
 
Aplinka be jokios abejonės yra vienas iš lemiamų gyventojų sveikatos veiksnių. Labai nerimauju 
dėl to, kad tyrimų rezultatai rodo neigiamą aplinkos poveikį vaikų sveikatai.  
 
Komisijos veiksmų plane dėl aplinkos ir sveikatos pabrėžiama, kad reikėtų suvienyti stebėsenos 
ir mokslinių tyrimų veiklą norint geriau suprasti, kaip aplinka veikia sveikatą. Būtina turėti 
išsamesnės informacijos, kad Komisija galėtų parengti ir peržiūrėti politikos plėtojimo planą.  
 
Veiksmų planas yra visiškai suderintas su 2003 m. paskelbtu Komunikatu dėl Europos aplinkos 
ir sveikatos strategijos. Pagrindinis Komunikato tikslas − sustiprinti ES gebėjimą priimti 
sprendimus, suartinant aplinkos ir sveikatos priežiūros sritis, kad būtų galima labiau koordinuoti 
šių sričių veiklą. Komunikate numatoma strategija, vadinama SCALE (angl. Science, Children, 
Awareness, Legal Instruments, Evaluation − Mokslas, Vaikai, Sąmoningumas, Teisinės 
priemonės, Vertinimas) iniciatyva , kuri bus įgyvendinama keliais etapais.  Strategija skirta 
pažeidžiamoms gyventojų grupėms, ir mes žinome, kad vaikai yra pažeidžiamesni negu 
suaugusieji.  
 
Budapešto konferencijoje pristatytas Veiksmų planas pagrįstas ne vien moksliniais tyrimais. Į jį 
taip pat įtrauktos iniciatyvos, kuriomis paaiškinamas aplinkos ir sveikatos ryšys ir nustatoma, 
kaip aplinka gali turėti įtakos susirgimams užkrečiamomis ligomis. Visų pirma reikės įvertinti 
dabartinius teisės aktus ir nustatyti, ar jie iš tikrųjų padeda mažinti grėsmę sveikatai. 
 
Abu dokumentai − 2003 m. Komunikatas dėl sveikatos ir aplinkos bei vėliau patvirtintas 
Veiksmų planas − buvo parengti glaudžiai bendradarbiaujant ir derinant veiksmus visoms su šiuo 
procesu susijusioms Komisijos tarnyboms (Visuomenės sveikatos, Aplinkos ir Mokslinių 
tyrimų). Be to, šie klausimai visada buvo svarbi Komisijos politinės darbotvarkės dalis ir jiems 
visada buvo teikiama pirmenybė. Taigi esu įsitikinęs, kad sprendžiant šiuos klausimus bent jau 
Komisijai užteks politinės valios ir bus koordinuojamas jos direktoratų darbas, taip pat ir 
įgyvendinimo etapu.  
 
Jau minėjau, kad Veiksmų planu siekiama įvertinti neišspręstus sveikatos ir aplinkos klausimus, 
susijusius su pažeidžiamomis visuomenės grupėmis. Pagrindinis jo tikslas − nustatyti su aplinka 
susijusį pavojų sveikatai. Tai mums leis peržiūrėti dabartines politikos kryptis ir jų įgyvendinimo 
veiklą bei užpildyti visas spragas siekiant užtikrinti, kad vaikai ir kitos pažeidžiamos gyventojų 
grupės būtų tinkamai apsaugotos.  
 
Jūs minėjote konkrečias problemas, susijusias su industriniais ir poindustriniais regionais. 
Manau, kad Veiksmų planas suteikia tvirtą veiksmų šioje srityje pagrindą. Pagrindiniai 
uždaviniai − nustatyti įvairių teršalų išmetimo į aplinką vietas, įvertinti tarpusavio sąveiką ir 
sumažinti galimą jų poveikį vietos gyventojų sveikatai.  
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Pigus gyvybiškai butini vaistai 
 
11.  Kokias budais ketinate užkirsti kelia, kad pigus gyvybiškai butini 
vaistai, skirti kai kurioms ligoms, pvz., AIDS, gydyti, nebutu išvežami iš Rytu 
Europos i kitas Europos šalis?  
 
Komisija, bendradarbiaudama su keliomis savo tarnybomis, rengia kovos su ŽIV/AIDS Europos 
Sąjungoje ir kaimyninėse valstybėse planą. Konkretus šio darbo rezultatas − Komisijos darbo 
dokumentas ,,Suderintas ir integruotas kovos su ŽIV/AIDS Europos Sąjungoje ir kaimyninėse 
valstybėse planas“, parengtas rugsėjo 16−17 d. Vilniuje vyksiančiai ministrų konferencijai. 
Svarbus strategijoje numatytas kovos su šia liga elementas − galimybė gauti antiretrovirusinį 
gydymą už prieinamą kainą.  
 
Šiuo metu antiretrovirusinis gydymas yra prieinamas visoje Europoje. Tačiau nerimą kelia tai, 
kad tam tikrose naujose ES valstybėse narėse ir kaimyninėse valstybėse šis gydymas reikalauja 
labai daug sveikatos priežiūrai skirto biudžeto lėšų, kadangi Europos Sąjungoje auga 
užsikrėtusiųjų skaičius ir kyla vaistų kainos.  
 
Ketinu įpareigoti Sveikatos ir vartotojų apsaugos generalinį direktoratą labiau koordinuoti  su 
mokslinių tyrimų pramone susijusius veiksmus, kad šis platesnės ŽIV/AIDS strategijos aspektas 
būtų nagrinėjamas visiems priimtinu būdu. Reikia atsižvelgti į pacientų teises gauti jiems 
reikiamų vaistų vadovaujantis Bendrijos teisės normomis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maisto sauga 
 
12.  Teisekuros programa, numatyta Baltojoje knygoje del maisto saugos, 
yra beveik užbaigta. Ar sutinkate, kad ES turetu ne tik užtikrinti maisto 
sauga, bet ir teikti informacija apie maisto kokybe bei sveika mityba? Kokias 
priemones siulytumete šiems tikslams igyvendinti? Kaip, budamas(-a) 
Komisijos nariu(-e), užtikrinsite, kad butu vykdomi šie teises aktai? 
 
Kokiomis priemonemis ketinate užtikrinti aukšto lygio apsauga, kad butu 
sustiprinta nauju išoriniu ES sienu kontrole? Ar turite atitinkamu 
darbuotoju? 
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Mano tikslas − ne tik maisto sauga, bet ir sveikas maistas. Tam tikrose valstybėse narėse 5−10 
proc. visų sveikatos priežiūros išlaidų skiriama kovai su nutukimu: liūdina tai, kad metams bėgant 
šis nepageidaujamas reiškinys vis dažniau pastebimas tarp jaunimo, o kai kuriose pietų Europos 
valstybėse narėse nutukusių vaikų skaičius siekia net 35 procentus. 
 
Nėra vieno lengvo šios sudėtingos problemos  sprendimo. Čia labiausiai galėtų padėti švietimas 
apie mitybą ir fizinė veikla, ir didelis vaidmuo tenka visiems: mokytojams, maisto gamintojams, 
prekybininkams, žiniasklaidai ir teisinio reguliavimo institucijoms. Mano pagrindinis asmeninis 
prioritetas yra sukurti ES masto strategiją ir sudaryti koaliciją šiam uždaviniui spręsti. 
 
Tikrai labai svarbu tinkamai įgyvendinti teisės aktų leidybos reformą, numatytą Baltojoje knygoje 
dėl maisto saugos.  
 
Šiuo požiūriu ypač svarbu išplėtoti naujos maisto ir pašarų kontrolės sistemos įgyvendinimo 
priemones ir parengti naują veiklos audito valstybėse narėse koncepciją. Už maisto, pašarų ir 
gyvulių kontrolę visų pirma bus atsakingos valstybės narės. Sukūrus ES mastu suderintą kontrolės 
sistemų kūrimo ir plėtojimo koncepciją bus griežčiau tikrinama, kaip laikomasi maistą ir pašarus 
reglamentuojančių teisės aktų bei gyvulių sveikatos ir gerovės nuostatų visais maisto produktų 
gamybos, perdirbimo ir platinimo etapais.  

Taip pat ketinu naudotis naujos maisto ir pašarų oficialios kontrolės sistemos priemonėmis, 
siekdamas didinti Maisto ir veterinarijos tarnybos atliekamų tikrinimų veiksmingumą ir našumą. Ši 
tarnyba atliks bendrą nacionalinių kontrolės planų auditą ir tikrins, ar tinkamai įgyvendinamos 
visos normos. Tarnyba tikrins valstybių narių, trečiųjų šalių ir mūsų pasienio kontrolės postų 
veiklą. 

Galiausiai manau, kad oficialios patikros našumas ir suderinamumas labai priklauso nuo šioje 
srityje dirbančio personalo, t. y. valstybės tarnautojų, tinkamo parengimo. Reikia užtikrinti, kad 
visos ES sienos būtų vienodai veiksmingai saugomos įvairių valstybių narių tarnybų. Vienas iš 
mūsų darbo prioritetų per šią kadenciją − įsteigti Europos maisto saugos specialistų rengimo 
tarnybą. Taip galėtume gerai parengti pirmiausia maždaug 300 specialistų per metus valstybių 
narių kompetentingose institucijose, o iki 2008 m. šis skaičius išaugtų iki 2000−3000 specialistų. 
Ši galimybė būtų suteikta ir trečiųjų šalių, ypač besivystančių šalių, piliečiams. 

 
 

 

Maisto produktu ženklinimas 
 
13.  Vartotojams butina suteikti žiniomis pagrista galimybe rinktis, kokius 
maisto produktus pirkti. Bendrijos teises aktai del maisto produktu 
ženklinimo yra labai svarbus šiam žinojimu pagristam pasirinkimui, ypac 
teises aktai, reglamentuojantys, kaip etiketeje turi buti nurodomas produkto 
maistingumas, atitikimas sveikatos reikalavimams, produkto kokybe ir 
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gamybos technologija, pvz. GMO naudojimas. Kokiomis priemonemis 
ketinate tinkamai informuoti vartotojus ir vengti klaidinancios rinkodaros, 
ypac vaiku atžvilgiu? 
 
Bendrieji šiuo metu galiojantys maisto produktų ženklinimo etiketėmis teisės aktai buvo parengti 
1978 metais. Juos reikia peržiūrėti ir papildyti, nes šių dienų vartotojams reikia daugiau 
informacijos. Paprastai maisto etiketės būna sudėtingos ir neaiškios, o tai prieštarauja siektinam 
tikslui ir sudaro papildomų sunkumų taikant atitinkamas nuostatas ir kontroliuojant jų taikymą. 
Jau pradėta vertinti dabartines maisto ženklinimo etiketėmis nuostatas. Tai padės sukurti 
pagrindą išsamioms visų suinteresuotų šalių  diskusijoms.  

Manau, kad pagrindiniai šios srities uždaviniai − sukurti aiškių, tikslių ir piliečiams suprantamų 
etikečių kūrimo sistemą, numatant griežtas apsaugos nuo piktnaudžiavimo ir klaidinančių 
teiginių priemones. Reikia sukurti koncepciją, kuria būtų pabrėžiamas tikslas etiketėse pateikti 
tik būtiną informaciją, kad vartotojo neklaidintų ne pirmos svarbos ir net painios informacijos 
perteklius, dažnai trukdantis pasirinkti tinkamą produktą. 
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VARTOTOJŲ APSAUGA 
 
 
1.  Kiek, Jusu nuomone, galima pateisinti visiška derinima vartotoju teisiu 
apsaugos srityje del poreikio užtikrinti vidaus rinkos funkcionavima? 
 
Mano strateginis tikslas − sukurti patikimą teisinio reguliavimo sistemą. Ir šis tikslas siekia daug 
toliau už diskusijas apie ,,visišką arba minimalų derinimą“. Vartotojai turi būti įsitikinę, kad jų 
teisių gynimą užtikrins pagrįsti ir tinkami nuostatai. Jie turi juos žinoti ir nebijoti, kad jų nebus 
paisoma ar apie juos bus neteisingai informuota. 
  
Kad vartotojai galėtų išnaudoti vidaus rinkos privalumus, jie turi žinoti, kad su jais bus elgiamasi 
teisingai ir jų teisės bus vienodai ginamos visoje Europos Sąjungoje. Kadangi ES valstybėse 
narėse vartotojų teisių apsaugos lygis skiriasi, vartotojai nėra tikri, kad bus pasirūpinta jiems 
svarbiais klausimais, ir tai mažina vartotojų pasitikėjimą. Jei vartotojų apsaugos nuostatai ir 
toliau skirsis, jie nenorės apsipirkti už savo šalies rinkos ribų, net jei kitos šalies rinkoje ir rastų 
tinkamesnių prekių priimtinesnėmis kainomis.   
 
Akivaizdu, kad labai dažnai vartotojai nesiryžta pasinaudoti galimais vidaus rinkos privalumais, 
nes nėra įsitikinę, kad bus apsaugotos jų teisės ir atlyginta žala, jei sandoris nepavyks. Praėjus 
penkiasdešimčiai metų nuo Europos Sąjungos įkūrimo 45 proc. Europos vartotojų  mažiau 
pasitiki kitos valstybės narės siūlomų tiekėjų prekėmis ir paslaugomis. Iš 55 proc. vartotojų, 
teigiančių, kad jie su pasitikėjimu apsiperka kitoje valstybėje narėje, tik 12,4 proc. naudojosi 
kitomis negu viešbučių ir kelionių agentūrų paslaugomis. Nestebina tai, kad tik vienas 
penktadalis europiečių (20,3 proc.) mano, jog kitose valstybėse narėse jiems bus užtikrinta tokia 
pati teisių apsauga kaip ir jų šalyje, turint mintyje, kad daugelyje vartotojų apsaugos teisės aktų 
pateikiami tik minimalūs reikalavimai, ir tikrasis apsaugos lygis įvairiose valstybėse narėse labai 
skiriasi. 
 
Taip pat labai svarbu keistis informacija tiek pačiose šalyse, tiek tarp valstybių narių, kadangi 
piliečiai turėtų būti susipažinę su galima rizika ar vidaus rinkos teikiamomis galimybėmis. 
Informacija yra būtina sąlyga vartotojams turėti žiniomis pagrįstą galimybę rinktis. 
 
Siekiant įveikti šiuos apribojimus ir sustiprinti vartotojų pasitikėjimą vidaus rinka reikia 
suderintos politikos, kad vartotojai galėtų saugiai jaustis apsipirkdami bet kurioje vidaus rinką 
sudarančioje valstybėje. Be to, taikant visiško suderinamumo metodą ir taip sumažinant teisinių 
nuostatų neatitikimus, sukuriamos vienodos sąlygos verslui. Verslo įmonės gali lengviau 
pardavinėti savo produktus įvairiose valstybėse ir įsitvirtinti daugiau kaip vienoje valstybėje 
narėje.  
 
Programa, padedanti suderinti šias svarbias sritis, sukurs abipusio pripažinimo − priimtino ir 
veiksmingo pasirinkimo suderintame sektoriuje − sąlygas.  
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2. Ka manote apie visiška ar minimalu derinima? Kuriuose sektoriuose, 
Jusu nuomone, yra tikslingiau taikyti visiška derinima, o kuriuose − 
minimalu?  
 
Visiškas ES vartotojams svarbių klausimų suderinimas yra viena iš būtinų sąlygų bendrai 
mažmeninei rinkai sukurti. Minimaliai derinti buvo naudinga sprendžiant pačias opiausias 
vartotojų problemas, bet dabar aišku, kad vartotojai ir ekonominės veiklos vykdytojai ES rinkoje 
siekia sukurti bendrą verslo ir vartotojų santykių modelį. Šis modelis turi būti pagrįstas 
nuosekliais pastoviais Europos Sąjungos nustatytais rodikliais. 
 
Žinoma, minimalaus derinimo principas netinka produktų saugumo reikalavimų atveju. Vidaus 
rinka negali efektyviai veikti, jei gaminiams, pvz., vaikų žaislams, nustatomi skirtingi saugumo 
reikalavimai, arba jei visose valstybėse narėse naudojami maksimalūs leistini cheminių 
priemaišų šviežiose daržovėse kiekiai. Be to, skirtingas vartojimo prekių saugos lygis Europos 
Sąjungos valstybėse narėse yra nepateisinamas.  
 
 
3. Ar sutinkate su nuomone, kad galimybe kreiptis i teisma, pvz., 
vartotojams ir NVO, ES teise daro veiksmingesne ir svarbia pilieciams? 
Kokios iniciatyvos ketinate imtis šioje srityje?  
 
Kad ES vartotojų apsaugos teisės aktai taptų aktualūs piliečiams, būtina juos efektyviai taikyti. 
Daugelis vartotojų skundų pateikiama dėl to, kad verslo įmonės netinkamai taiko teisės aktus. 
Per kitą Komisijos kadenciją esu pasiryžęs daug dėmesio eidamas pareigas skirti tam, būtų 
tinkamai įgyvendinami dabartiniai teisės aktai. Kadangi dauguma svarbių teisės aktų jau įtraukti 
į ES teisyną, ypač reikėtų stebėti, ar vartotojų teisės gerbiamos ir tinkamai įgyvendinamos 
valstybėse narėse. 
 
Patys vartotojai taip pat vaidina labai svarbų vaidmenį, todėl turime toliau naudotis jau sukaupta 
informavimo ir švietimo patirtimi. Tai reiškia, kad reikia toliau plėtoti dabartinius du vartotojų 
apsaugos tinklus (Europos vartotojų centrus ir Europos neteisminį tinklą), kurie konsultuoja 
vartotojus, siekiančius kompensacijos tiesiogiai iš verslo įmonės arba kitais ginčo sprendimo 
būdais. Be to, reikia toliau plėtoti vartotojų švietimą skatinančias iniciatyvas.  
 
Tačiau turėtume nepamiršti, kad vartotojai ir NVO turi ribotas galimybes. Kai kurie 
sukčiaujantys prekybininkai reaguoja tik į valdžios institucijų nurodymus. Vidaus rinkos veikimą 
sustiprins reglamento dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje, kuris bus netrukus 
priimtas, įgyvendinimas. Siekiant sudaryti vartotojams geresnes sąlygas kreiptis į teismą taip pat 
svarbu bendradarbiauti su Komisijos nariu, atsakingu už teisingumą, laisvę ir saugumą, nedidelių 
ieškinių nagrinėjimo klausimais. 
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4. Ar sutinkate su mintimi, kad vartotoju apsauga turi padeti šalinti 
tarpvalstybines rizikos faktorius, bet neturi siekti visiškai suderinti vartotoju 
apsaugos teises aktus? 
 
Kad rinka tinkamai veiktų ir vartotojų, ir verslo įmonių atžvilgiu, reikia stiprinti vartotojų 
pasitikėjimą ir sumažinti daug kainuojančia teisinio reguliavimo neatitinkantis. To neišeis 
pasiekti vien tik stebint vartotojų atliekamas tarptautines operacijas, kadangi tai nepanaikins 
kliūčių kitose šalyse norinčioms įsitvirtinti verslo bendrovėms, nei sukurs nuolatinę vartotojų 
apsaugą, galinčią sustiprinti jų pasitikėjimą. Tai taip pat iškraipytų vidaus rinkos ir tarptautinių 
sandorių konkurenciją. Be to, Sutarties 95 straipsnyje nėra atskiro vidaus rinkos ir tarptautinių 
sandorių apibrėžimo.  
 
Taikant vartotojų teisę tarptautiniu mastu gali kilti tam tikrų sunkumų, kurių nepasitaiko vidaus 
rinkoje, nes nacionalinės sistemos yra geriau išplėtotos. Tai puikiai parodo būsimasis 
reglamentas dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje, kadangi jame daugiausia dėmesio 
skiriama tarptautinėms operacijoms, kurios iki šiol nebuvo reikiamai reglamentuojamos.  
 
5. Ar yra sriciu, kuriose, Jusu nuomone, truksta ES vartotoju apsaugos 
teises aktu? Ar manote, kad yra sriciu, kuriose jie yra netinkami, nereikalingi 
ar neproporcingi? 
 
Dabartiniai vartotojų apsaugos teisės aktai yra konkrečių vartotojų problemų sprendimų kratinys. 
Neseniai atsirado tendencija išplėtoti labiau strateginį požiūrį. Tam tikri su vartotojais ir verslo 
bendrovėmis susiję atvejai rodo, kad teisės aktai yra netobuli ir netinkamai įgyvendinami 
nacionaliniu lygmeniu. Šiuo metu nuodugniai vertinamas vartotojų apsaugą reglamentuojančių 
teisės aktų poveikis bei jų pertvarka, ir aš šį darbą tęsiu. Nuosekliai rinksiu ir išnagrinėsiu 
duomenis ir jais pagrįsiu savo išvadas. Pritariu tobulesnei reguliavimo sistemai, t. y. paprastesnių 
į konkretų tikslą orientuotų bendrųjų teisės aktų priėmimui.    
 
Teisinio reguliavimo sistema vartotojų apsaugos srityje apskritai yra tinkama. Mano pagrindinis 
tikslas yra efektyvus jos įgyvendinimas. Tačiau šiuo metu plėtojamos svarbios iniciatyvos dėl 
teisės aktų peržiūrėjimo ir papildymo. Vienas iš ryškiausių pavyzdžių yra REACH − nauji teisės 
aktai cheminių medžiagų srityje.  
 
Gerai žinau, kad vartotojų apsauga yra neišvengiamai susijusi su ES politikos imperatyvais, pvz., 
konkurencingumu ir atvira rinka bei griežta saugumo ir kokybės standartų kontrole, ,,tinkamu“ 
rizikos vengimo ES lygiu bei tokiais klausimais kaip proporcingumas, subsidiarumas ir 
sąnaudos. 
 
Suprantu, kas lemia šiuos apribojimus. Esu pasiryžęs išlaikyti ES veiksmų vartotojų apsaugos 
srityje pastebimumą kartu siekdamas atsižvelgti į visų suinteresuotų šalių teisėtus rūpesčius. Tai 
darydamas būčiau labai dėkingas, jei Parlamentas išdėstytų savo nuomonę šiais klausimais. 
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6. Koki vaidmeni vartotoju apsauga vaidina Lisabonos procese, kurio 
tikslas − didinti konkurencinguma?  
 
Patikima vartotojų apsaugos politika Europos Sąjungos lygmeniu būtina siekiant užtikrinti 
sklandų vidaus rinkos funkcionavimą ir sustiprinti S ekonomikos konkurencingumą.  
  
Tikrai konkurencingoje rinkoje optimaliai paskirstomi ištekliai, atlyginant geriausių rezultatų 
pasiekusiems ekonominės veiklos vykdytojams. Kad taip atsitiktų, vartotojai turi būti gerai 
informuoti ir galėti ieškoti geriausio pasiūlymo. 
 
Tai, kad retai kada apsiperkama kitose valstybėse rodo, jog vidaus rinka dar negreitai galės 
išnaudoti visą savo potencialą. Vartotojai nesinaudoja palankesnėmis kainomis ar platesniu 
pasirinkimu visoje vidaus rinkoje ir mieliau apsiperka savo šalyje, nes čia jaučiasi saugesni. Tai 
reiškia, kad konkurencija neveikia taip stipriai, kaip turėtų veikti mažmeninėje vidaus rinkoje. 
 
Tuo pat metu verslo bendroves nuo produktų platinimo visos ES vartotojams atbaido teisinio 
reguliavimo neapibrėžtumas. Dėl šių priežasčių rinkos išlieka susiskaldžiusios pagal valstybių 
teritorijas ir kainų skirtumai tebėra labai dideli: mažmeninės kainos visoje ES gali būti 40 proc. 
didesnės ar mažesnės už Europos vidurkį, o vidutinis kainų skirtumas yra maždaug 30 procentų. 
Ši situacija taip pat lemia skirtingas gamybos sąnaudas ES, kadangi susiskaldžiusios rinkos 
iškreipia konkurenciją, o tai turi neigiamos įtakos tiek gamintojams, tiek vartotojams. 
 
Apibendrinant: 

• Vartotojai turėtų galėti įsigyti reikalingų prekių ir paslaugų iš bet kurio palankesnes 
sąlygas siūlančio tiekėjo nepriklausomai nuo vietos.  

• Verslo bendrovės turėtų galėti reklamuoti ir parduoti savo produktus kitose ES valstybėse 
narėse taip pat lengvai, kaip ir savo šalyje.   

 
ES vartotojų apsaugos politika padeda spręsti šias rinkos problemas, atsižvelgiant tiek į 
paklausos, tiek į pasiūlos aspektus. Pagrindiniai to pavyzdžiai yra pasiūlymai bendradarbiauti 
sprendžiant teisės aktų įgyvendinimo ir nesąžiningos prekybos klausimus. 
 
 
7. Kaip vartotoju apsaugos reikalavimai turetu atspindeti nacionalinio 
skonio ir paprociu skirtumus? 
 
Skonio ir elgsenos dalykai labai menkai susiję su vartotojų apsaugos politika. Vartotojų apsaugos 
politika siekiama apginti piliečių ekonominius interesus, jų sveikatą ir saugumą. Čia kalbama 
apie gana universalius dalykus. Per daugelį metų europiečiai suformavo bendrų vertybių sistemą, 
kuri sudaro kiekvienos valstybės narės tautinės tapatybės dalį. 
 
Tačiau šalių kultūros, skonio ir elgsenos bruožai aiškiai skiriasi kitose srityse, pvz. reklamos 
srityje. Šie klausimai yra susiję ne tik su vartotojų apsauga, kadangi jie atspindi ir kitus 
visuomenės interesus. Komisijos siūlomoje direktyvoje dėl nesąžiningos prekybos šie klausimai 
visiškai neminimi. Siūlydamas iniciatyvas ar veiksmus šioje srityje, esu pasiryžęs laikytis 
subsidiarumo principo. 
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8. Ankstesne Komisija patvirtino aiškia strategija, kurios tikslas − 
supaprastinti ir tobulinti ES teises aktus, tiksliai ivertinant galima ju poveiki 
ir taikant konsultacijos proceduras. Be to, Komisija, Parlamentas ir Taryba 
pasiraše Tarpinstitucini susitarima (IIA) del reglamentavimo proceduru 
tobulinimo. Ar budamas kandidatas i Komisijos narius galite patvirtinti, kad: 
 

• ivairiopai stengsites tobulinti ES reglamentavimo proceduras, remsite 
Komisijos patvirtinta strategija ir Tarpinstitucini susitarima, 

• Komisijos tarnybos ivairiopai gerbs Tarpinstitucini susitarima ir 
bendradarbiaus su Parlamento komitetais rengiant klausymus del 
Komisijos pasiulymu prieš leidžiant teises aktus. 

• vertinant darbuotoju veikla, sparciai ir efektyviai taikomos tinkamos 
reglamentavimo proceduros bus laikomos svarbiu veiksniu suteikiant 
aukšta ivertinima? 

 
Taip, visiškai pritariu tikslui toliau tobulinti ir paprastinti ES reguliavimo procedūras. Geresnis 
reguliavimas ypač svarbus vartotojų apsaugos srityje, kuri duoda tiesioginės naudos piliečių 
kasdieniam gyvenimui. Todėl labai svarbu į sprendimų priėmimo procesą įtraukti pilietinės 
visuomenės veikėjus, ypač vartotojų organizacijas, ir įvertinti mūsų pagrindinių iniciatyvų 
rezultatus. 
 
Kad vartotojų apsaugos politika būtų geriau reguliuojama, pritariu minčiai priimti pagrindų 
teisės aktus − jie ne tokie griežti ir labiau orientuoti į konkrečius rezultatus. Mano pirmtakas 
tokiu požiūriu vadovavosi dirbdamas su produktų saugos ir nesąžiningos prekybos sritimis. 
Artimiausioje ateityje ketinu peržiūrėti vartotojų apsaugos teisės aktus siekdamas didesnio jų 
nuoseklumo, kad vartotojams būtų pasiūlyta patikimesnė teisinė aplinka. 
 
Siekiant geresnio reguliavimo būtina gerbti ir įgyvendinti vartotojų teises visose valstybėse 
narėse. Tai − pagrindinis daugelio metų uždavinys mums siekiant sustiprinti valstybių narių 
bendradarbiavimą ir paremti tarnybų, padedančių vartotojams ir patariančių jiems dėl jų teisių ir 
pareigų, tinklus. 
 
Nepažeisdami Komisijos iniciatyvos teisės, aš, mano komanda ir mano vadovaujamas 
direktoratas prieš leidžiant teisės aktus bendradarbiaus su atitinkamais Parlamento komitetais bei 
visomis suinteresuotomis šalimis, kad Komisija geriau suprastų nagrinėjamus klausimus. Galiu 
patikinti Parlamentą, kad Komisijos tarnybos yra įsipareigojusios griežtai laikytis Europos 
Parlamento ir Komisijos pagrindų susitarimo bei Tarpinstitucinio susitarimo dėl teisės aktų 
leidybos tobulinimo. 
 
Taip pat galiu patikinti, kad aš pats, mano vadovaujamas direktoratas ir jo darbuotojai  
vadovausimės efektyvaus geresnių reguliavimo procedūrų taikymo principu.  
 

9. Kaip, Jusu nuomone, galima butu toliau tobulinti ES reglamentavimo 
proceduras ir teises aktus vidaus rinkos bei vartotoju apsaugos srityje? 
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Tinkama teisės aktų leidyba priklauso nuo gero nagrinėjamų klausimų išmanymo ir tinkamo 
prioritetų nustatymo. Be jokios abejonės, mums reikia gilinti žinias apie vartotojų politiką. 
Vartotojų politika turi būti pagrįsta atitinkama informacija ir duomenimis, kad tinkamiausiais 
būdais būtų nustatyti prioritetai ir įvertinta veikla. Visiškai pritariu nuomonei, kad šis aspektas 
yra labai svarbus, ir ketinu tęsti jau pradėtą darbą ir sukaupti patikimų duomenų apie vartotojų 
skundus;  prekių ir paslaugų kainas; vartotojų pasitenkinimo rodiklius; vartotojų požiūrį į 
visuotinės svarbos paslaugas ir apsipirkimą kitose valstybėse.  
Ketinu intensyviai bendradarbiauti su valstybėmis ir narėmis bei vartotojų organizacijomis, 
siekdamas sukurti tobulesnius vartotojų nuostolių rodiklius ir mokslinio rizikos įvertinimo 
produktų saugos srityje metodą. Taip pat noriu pagilinti mūsų supratimą apie vartotojų norus ir 
suvokimus, kreipdamas atitinkamą dėmesį į specifines naujųjų valstybių narių reikmes. Labai 
svarbus ,,žinių bazės“ kaupiamasis darbas, būtinas teisės aktų leidybai patobulinti ir užtikrinti, 
kad vykdant ES vartotojų politiką būtų išskirti tinkami prioritetai. 
 
Geriau įgyvendinami ES teisės aktai, tiek nacionaliniu, tiek tarpvalstybiniu lygmeniu, taip pat 
labai svarbus teisinio reguliavimo aplinkai pagerinti. Šiuo atžvilgiu labai svarbu įgyvendinti 
reglamentą dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje. Valstybės narės privalo imtis visų 
priemonių, kad užtikrintų šio reglamento taikymą. Ketinu kartu su valstybėmis narėmis siekti, 
kad reglamentas būtų tinkamai taikomas, ir skatinsiu dalijimąsi pažangiausia patirtimi.  
 
Peržiūrėjus dabartinį vartotojų apsaugos teisyną, turi atsirasti galimybių patobulinti leidžiamus 
teisės aktus. Darbas su tam tikromis priemonėmis, pvz., bendra Europos sutarčių teisės struktūra, 
kurioje bus numatyti bendri apibrėžimai ir norminiai nuostatai, pagrįsti esamų sutarčių įstatymų 
analize, turi padėti užtikrinti, kad visi pasiūlymai keisti esamus arba priimti naujus teisės aktus 
padėtų sukurti tobulesnę ir nuoseklesnę reguliavimo sistemą. 
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