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VESELĪBA UN PĀRTIKAS NEKAITĪGUMS 
 
1. Kādi, Jūsuprāt, būs sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma jomas 
svarīgākie uzdevumi Eiropas Savienībā turpmākajos piecos gados? Ko Jūs kā 
komisārs darītu, lai tās risinātu un nodrošinātu redzamus rezultātus līdz Jūsu 
pilnvaru laika beigām, ņemot vērā atbildības sadalījumu starp ES un 
dalībvalstīm? 
 
Cilvēktiesībās ietilpst tiesības uz veselību.  Mans sarežģītākais uzdevums būs veicināt šīs tiesības 
visā Eiropas Savienībā pasaulē, kur pastāv reāli draudi un mūsu iespējas nav neierobežotas.  

Eiropas Savienībai par savu struktūrmērķi jāizvirza centieni panākt, lai katra pilsoņa dzīvē 
veselīgas dzīves gadu skaits pieaug, arī tāpēc, ka gan pašās dalībvalstīs, gan starp tām pastāv 
atšķirības veselības jomā.   

Veselības aprūpi nebūtu jāuztver kā izdevumus, bet kā ilgtermiņa ieguldījumu konkurētspējīgā 
ekonomikā. Eiropai jācenšas rīkoties tā, lai veicinātu veselību, kā rezultātā ieguvējs būtu gan 
katrs indivīds, gan ES labklājība kopumā. Es plānoju panākt, ka šis jautājums ieņem atbilstošu 
vietu Lisabonas procesā. Visbeidzot veselības prasības jānodrošina, arī īstenojot visus pārējos 
Kopienas politikas virzienus.   

Ja mērķis ir vairāk veselīgi pavadīti gadi, tad par nozīmīgu problēmu kļūst nepareizu produktu 
ēšana un dzeršana (vai to patērēšana neatbilstīgos daudzumos) un smēķēšana. Esmu paredzējis 
veltīt īpašu uzmanību Eiropas jaunatnes pasargāšanai no tabakas, pārmērīgas alkohola lietošanas 
un aptaukošanās postošajām sekām.   

Problēmas izraisa arī hronisku slimību izplatīšanās, iedzīvotāju novecošana un pilsoņu augošās 
prasības attiecībā uz informāciju par veselību, kā arī attiecībā uz veselības aprūpi. Nopietns 
drauds ir arī infekcijas slimības, piemēram, bažas rada pieaugošais ar HIV/AIDS inficējušos 
personu skaits ES un tās austrumu kaimiņvalstīs. Turklāt mums visiem spēkiem jācīnās arī pret 
jauniem draudiem un slimībām, kas vēl tikai veidojas. Smaga akūta respiratorā sindroma (SARS) 
uzliesmojums 2003. gadā un putnu gripas ietekme uz cilvēkiem 2004. gadā liecina, ka 
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pašapmierinātībai nav vietas.  Lai reaģētu uz gan uz dabas, gan cilvēka izraisītiem draudiem 
veselībai, ir nepieciešama plašāka sadarbība Eiropas līmenī, turklāt ES ir jāizvērš darbība šajā 
jomā.  Ar to es domāju, piemēram, darbību saistībā ar tādām infekcijas slimībām slimnīcās un 
tuberkulozes celmiem, kas nepakļaujas medicīnisku preparātu iedarbībai.      

Eiropas līmeņa darbībai jākoncentrējas uz jomām, kur mēs varam nodrošināt pievienotu vērtību. 
Protams, dalībvalstis ir atbildīgas par veselības jomas pakalpojumu un veselības aprūpes 
organizēšanu un nodrošināšanu. Tomēr es uzskatu, ka Kopiena var sniegt būtisku pievienoto 
vērtību, palīdzot dalībvalstīm ar pasākumiem, ko iespējams labāk īstenot Kopienas līmenī, un 
tādējādi veicinot paraugprakses apmaiņu un resursu apkopošanu veselības jomas tehnoloģiju 
vērtējumos un datu centros; tā varētu veicināt Eiropas veselības jomas zināšanu tīkla attīstību, it 
īpaši ņemot vērā, ka 2005. gada maijā Stokholmā ir paredzēts izveidot Eiropas Slimību 
profilakses un kontroles centru. Tas notiks, pamatojoties uz ES sabiedrības veselības 
programmu. Mūsu darbība palīdzēs sekmēt sinerģiju un partnerattiecības starp dalībvalstīm, kā 
arī starp valdībām un pilsonisko sabiedrību.   
 
Attiecībā uz pārtikas nekaitīgumu ir izveidota jauna Eiropas pārtikas nekaitīguma sistēma, kurai 
ir trīs stūrakmeņi.  
 
Pirmkārt, visaptverošs pārtikas nekaitīgumu reglamentējošu tiesību aktu kopums, kura 
pabeigšana arvien tuvojas. 
Otrkārt, Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde, kas ir izveidota un jau darbojas, drīzumā paredzot 
pārcelties uz Parmu.  
Treškārt, jauna pieeja oficiālajai pārtikas un dzīvnieku barības kontrolei.  
 
Tagad no stratēģiskās plānošanas jāpāriet pie pārtikas nekaitīguma politikas faktiskās 
īstenošanas. Būs jāveic konkrēti pasākumi, lai nodrošinātu pārtikas nekaitīguma jomas acquis 
kontroli un īstenošanu ES līmenī, kā arī lai saskaņotu dalībvalstīs veiktās darbības.  

Mums ir jāvairo pilsoņu uzticēšanās pārtikas nekaitīgumam Eiropā, bet galvenais uzdevums ir 
nodrošināt ne tikvien nekaitīgu, bet arī veselīgu pārtiku.  Šajā ziņā galvenie pasākumi ir šādi: 

• pabeigt balto grāmatu par pārtikas nekaitīguma jomas rīcības plānu; 

• visās dalībvalstīs efektīvi īstenot ES tiesību aktus attiecībā uz pārtikas nekaitīgumu, 
dzīvnieku veselību, dzīvnieku labturību un augu veselību; 

• pastiprināti kontrolēt ES pārtikas drošības noteikumus un no trešām valstīm ievestās 
pārtikas nekaitīgumu, apmācot oficiālos inspektorus ES un ārpus tās; 

• uzlabot informācijas apmaiņu, lai veicinātu augstus pārtikas nekaitīguma standartus visā 
pasaulē, ātrās reaģēšanas sistēmā ietverot arī pārtiku un dzīvnieku barību no trešām 
valstīm; 

• regulāri atjaunot atsevišķus noteikumus, ņemot vērā zinātnes un tehnoloģiju attīstības 
tendences, piemēram, attiecībā uz transmisīvajām sūkļveida encefalopātijām, 
piesārņotājiem, mikrobioloģiskajiem kritērijiem, diētisko pārtiku; 
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• pārskatīt pesticīdu atļauju piešķiršanas sistēmu. 
 
 
2.  Saskaņā ar Līgumu, “nosakot un īstenojot visu Kopienas politiku un 
darbības, ir jānodrošina augsts cilvēku veselības aizsardzības līmenis”. Kā Jūs 
nodrošinātu šī principa pareizu piemērošanu praksē sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma jomā, kā arī saistībā ar tiesību aktiem par iekšējo tirgu? 
 
Kā Jūs nodrošināsiet, ka Komisija pievērš uzmanību psihiskajai veselībai 
atbilstīgi ar to saistīto slimību augošajam īpatsvaram pasaules slimību slogā? Kā 
Jūs esat iecerējis tālāk virzīt ietekmes uz veselību novērtējumu īstenošanu? 
 
Veselības aizsardzība kā tāda ir viens no Līguma pašiem galvenajiem mērķiem. 
 
Ar lepnumu uzņemšos atbildību par jautājumiem, kuru nozīme ir izšķirīga, apsverot visu ES 
politiku. Es ļoti nopietni uztveru savu nozīmi visas Kolēģijas mudināšanā iesaistīt patērētāju un 
veselības aizsardzības mērķus visu politikas virzienu definīcijās un īstenošanā. Lai tā notiktu, 
esmu paredzējis izmantot jau paveikto darbu ietekmes novērtējumu metožu jomā, kā arī aktīvi 
piemērot ietekmes novērtējumu likumdošanas priekšlikumiem savās atbildības jomās. 
 
Sabiedrības veselību iespējams uzlabot, tikai rīkojoties vienlaicīgi dažādās politikas jomās, jo 
veselību ietekmē gan ekonomika, gan sociālie un vides faktori. ES darbība veselības aizsardzības 
jomā ir pamatota uz trijiem pamatprincipiem — integrāciju, ilgtspēju un koncentrēšanos uz 
pievienoto vērtību Eiropas līmenī. Tādējādi esam nonākuši pie saskaņotas pieejas ar veselību 
saistītajam darbam Kopienas līmenī, nodrošinot, ka ar veselību saistītie politikas virzieni kopīgi 
palīdz sasniegt veselības aizsardzības mērķus. 
 
Eiropas pārtikas tiesību aktu (Regulas (EK) Nr. 178/2002) galvenais mērķis ir nodrošināt augstu 
pārtikas nekaitīguma līmeni. 
 
Atbilstīgi starptautiskajiem tiesību aktiem Kopienai ir tiesības noteikt piemērotu aizsardzības 
līmeni, ko tā vēlas uzturēt, kamēr vien mūsu veiktās riska analīzes pamatā ir pieejami zinātniski 
pierādījumi un riska analīzi veic neatkarīgi, objektīvi un pārredzami. Esmu pārliecināts, ka ar 
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EPNI) palīdzību mēs spēsim nodrošināt spēcīgu un 
uzticamu zinātnisko sistēmu Kopienas politikas vajadzībām un darbību pārtikas nekaitīguma jomā. 
Gadījumos, kur pastāv zinātniskas neskaidrības, mēs varam izmantot piesardzības principu, 
nodrošinot, ka pieņemtie pasākumi ir konsekventi, samērīgi un neierobežo tirdzniecību vairāk, 
nekā tas ir nepieciešams, turklāt šos pasākumus regulāri uzrauga.  
 
Veselības aizsardzības pasākumiem jāatbilst pārējiem ES mērķiem, piemēram, preču brīvai apritei 
un iekšējā tirgus netraucētai darbībai. Svarīgs veids, kā nodrošināt šāda līdzsvara panākšanu, ir 
organizēt atvērtas un pārredzamas apspriešanās ar sabiedrību tiesību aktu gatavošanas, vērtēšanas 
un pārskatīšanas gaitā. Esmu paredzējis papildināt pastāvošo praksi, attīstot savlaicīgu un efektīvu 
apspriešanos ar iesaistītajām pusēm vēl pirms politikas izveidošanas un lēmumu pieņemšanas. 
Tomēr galu galā jāatzīst, ka veselība ir Kopienas politikas virzienu augstākā prioritāte. 
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Ar psihisko veselību saistītās slimības patiešām ieņem arvien lielāku īpatsvaru kopējā slimību 
slogā. Esmu nolēmis turpināt darbu šajā jomā, papildinot jau agrāk uzņemtās saistības ES 
sabiedrības veselības programmā.   
 
Ceturtdaļa eiropiešu savas dzīves laikā cieš no psihiska rakstura veselības traucējumiem. Ir 
vajadzīgs lielāks politiskais atbalsts, lai novērstu ar šīm slimībām saistītos aizspriedumus, 
veicinātu bērnu un pusaudžu zināšanas par veselību un izplatītu pašnāvību un depresiju 
novēršanas paraugpraksi. Es par savu prioritāti uzskatīšu darbu ar dalībvalstīm un Pasaules 
veselības organizāciju, gatavojoties 2005. gada janvārī Helsinkos paredzētajai plašajai 
konferencei par šo tēmu.  Tāpēc dalībvalstīm un Komisijai vajadzētu izstrādāt un vienoties par 
skaidru rīcības plānu.  
 
Pievēršoties novērtējumam par ietekmi uz veselību, iepriekšējā un pašreizējā ES sabiedrības 
veselības programma nodrošina līdzfinansējumu vairākiem projektiem šajā jomā. Šo projektu 
mērķis ir izstrādāt metodoloģiju konkrētu pasākumu ietekmes uz veselību novērtēšanai, un šajā 
nolūkā projektos ir izmantota pieredze atsevišķās dalībvalstīs, kur šādas ietekmes novērtējumi ir 
parasta prakse.  
 
Atļaušos arī uzsvērt, ka ietekmes novērtējums pašlaik ir neatņemama Komisijas politikas 
virzienu izstrādes procesa daļa, un pastāv prasība, ka attiecībā uz jaunām apjomīgām darbībām 
pirms to pieņemšanas vispirms ir jāveic ietekmes novērtējums. Tādējādi ir panākts, ka citās 
jomās izvērtē visu politikas priekšlikumu iespējamo ietekmi uz sabiedrības veselību. Šajā ziņā es 
došu priekšroku pēc iespējas agrākai ietekmes uz veselību novērtējuma piemērošanai, lai 
sabiedrības veselības jautājumus izskata nevis procesa beigās, bet gan jau plānošanas un 
Kopienas pasākumu gatavošanas gaitā, kā arī veidojot vai pārskatot ES politikas virzienus. 
 
 
Budžets un īstenošana 
 
 
3.  Vai, Jūsuprāt, Eiropas Savienības darbībai sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma jomā ir atbilstošs finansējums un personāls? Vai, 
Jūsuprāt, tos atbilstoši izmanto un izvērtē? 
 
Kā Jūs nodrošināsiet, lai Eiropas Slimību profilakses un kontroles centram un 
Eiropas Medikamentu novērtēšanas aģentūrai piešķir pienācīgu finansējumu? 
 
Ko Jūs darīsiet, lai uzlabotu Pārtikas un veterinārā biroja darba spējas un 
efektivitāti? 
 

Es uzskatu, ka Komisija pieņēma pareizu lēmumu, pašreizējās diskusijās par jaunajiem finanšu 
plāniem ierosinot pastāvīgu un būtisku pieaugumu sabiebrības veselības un pārtikas nekaitīguma 
jomas finansējumā. Šis priekšlikums ietver paredzamo pieaugumu Eiropas Pārtikas nekaitīguma 
iestādei (EPNI) un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centram (ESPKC) vajadzīgajos 
līdzekļos.  Attiecībā uz pašreizējās darbības novērtējumu es esmu pilnīgi pārliecināts, ka šāds 
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novērtējums ir mūsdienīgas vadības metode. Tāpat kā visiem Veselības un patērētāju 
aizsardzības ģenerāldirektorāta direktorātiem arī Pārtikas un veterinārajam birojam (PVB) 
vajadzētu piedalīties turpmākajā ģenerāldirektorāta darbības izaugsmē. 

Pašlaik sabiedrības veselības programmai sešu gadu garumā ir piešķirts kopējais budžets 
354 miljonu eiro apmērā. Attiecībā uz 2003. gadā pieejamajiem 50 miljoniem eiro Komisija 
saņēma 400 projektu pieteikumus, kopā pieprasot Kopienas atbalstu 500 miljonu eiro apmērā, un 
daudzi no šiem projektiem bija ļoti kvalitatīvi un būtiski. Šie skaitļi dod skaidru priekšstatu par 
to, ka sabiedrības veselības jomā vēl daudz ko varētu lietderīgi finansēt. Komisija nodarbojas ar 
izpildaģentūras izveidi Luksemburgā, lai nodrošinātu pareizu sabiedrības veselības programmas 
vadību, kā to pieprasīja Eiropas Parlaments un Padome. 

Pašreiz kopējais budžets pārtikas nekaitīguma jomā 2005. gadam ir 270 miljoni eiro. Pašreizējā 
pārtikas nekaitīguma programma joprojām ir diezgan ambicioza un ietver grūtus uzdevumus, kā 
arī tādus būtiskus jautājumus, kā baltās grāmatas sagatavošanu par pārtikas nekaitīgumu, 
efektīvu īstenošanu, pastiprinātu kontroli, uzlabotu informācijas apmaiņu u.c. 

Veselības aprūpes infrastruktūras un veselības sektora darbaspēka attīstīšanā jaunajās 
dalībvalstīs, kā arī lai veicinātu šo valstu spēju reaģēt uz veselības draudiem, lielāka nozīme 
varētu būt ES struktūrfondiem. Struktūrfondi ir atbalstījuši apjomīgu darbu veselības jomā, bet 
šai jomai tomēr varētu piešķirt skaidrāku prioritāti šo fondu izmantošanā un finansējuma 
saņemšanas kritērijos. Turklāt attiecībā uz lēmumiem par finansējumu varētu ieviest nosacījumu 
par to ietekmes uz veselību novērtējumu. 

Jaunais Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs būs nozīmīgs instruments ES spēju 
stiprināšanā šajā jomā un nodrošinās attiecīgo speciālistu tīklu. Tas piedāvās tehniskus un 
zinātniskus resursus un palīdzēs šos resursus labāk koncentrēt. 

ESPKC direktors darbu sāks jau 2005. gada pirmā ceturkšņa beigās. Laikposmā no 2005. līdz 
2007. gadam centra darbību pakāpeniski izvērsīs. Darbības attīstīšana būs atkarīga no dažādiem 
faktoriem, tostarp speciālistu pieejamības darbam centrā.  

 
Atbilstīgi Komisijas 2003. gada priekšlikumam šī centra budžets ietvers izdevumus līdz 
2007. gadam. Ir paredzēts, ka līdz tam laikam centrā strādās 70 darbinieku un tā kopējais gada 
budžets būs aptuveni 29 miljoni eiro. Manuprāt, centram darbības sākumposmā šie līdzekļi ir 
atbilstīgi.  
 
Tomēr centra izmaksas ietekmēs tā atrašanās Zviedrijā, ko tur darbības izdevumi ir augstāki nekā 
priekšlikumā minētajā standarta tāmē. Tas varētu īpaši ietekmēt darbinieku līmeni. Darbības 
izmaksu novērtējumu pašlaik veic, un Komisija centīsies ieviest atbilstīgas korekcijas centra 
turpmākajā budžetā, izmantojot parastās budžeta procedūras.  
 
Ilgākā termiņā jaunajos ES finanšu plānos būs jāņem vērā centra uzdevumu pārskatīšanas 
rezultāti laikposmā no 2007. līdz 2008. gadam. Ja centra uzdevumus pārskata, tad attiecīgi 
jākoriģē arī tā budžets.  
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Manā atbildībā neietilpst Eiropas Medikamentu novērtēšanas aģentūra, jo par to atbild 
uzņēmējdarbības un rūpniecības komisārs. Tāpēc nevaru sniegt jums plašu atbildi par to, kā 
Eiropas Medikamentu novērtēšanas aģentūra veic savus uzdevumus, pildot tās pašreizējo 
budžetu. Tomēr mans priekšgājējs komisārs D. Byrne un viņa kolēģis komisārs E. Liikanen bija 
vienojošies par sadarbību šajos jautājumos, un esmu paredzējis turpināt šādu sadarbību ar saviem 
jaunajiem kolēģiem. 
 
Kā daļa no Veselības un patērētāju aizsardzības ģenerāldirektorāta PVB pamato vajadzību pēc 
papildu līdzekļiem, regulāri pārbaudot cilvēkresursu prasības, un pēdējoreiz tas notika saistībā ar 
līdzekļiem, kas bija nepieciešami paplašināšanās rezultātā. Protams, es sadarbošos ar savā 
pārziņā esošo ģenerāldirektorātu, lai nodrošinātu, ka ierobežotos līdzekļus piešķir atbilstīgi, arī 
PVB. Runājot par PVB efektivitāti, galvenais uzlabojums turpmāko piecu gadu gaitā ir gaidāms 
no jau uzsāktās pārorientācijas uz labāk strukturētu un uz revīziju pamatotu pieeju pārtikas ķēdes 
kontrolei.  
 
Ar pašreizējiem līdzekļiem PVB veic aptuveni 250 pārbaudes gadā. Veicamās pārbaudes rūpīgi 
sadala pēc prioritātes un ieplāno, gatavojot ikgadējo pārbaužu programmu. Atsevišķām 
pārbaudēm ir vajadzīga plaša iepriekšēja plānošana, vienas vai divu nedēļu misija pārbaudes 
vietā un visaptverošs ziņojums, kā arī turpmāko pasākumu posms. Stājoties spēkā jaunajai 
oficiālajai pārtikas un dzīvnieku barības regulai un tajā noteiktajām prasībām, ka katrai 
dalībvalstij jāsagatavo atsevišķs saskaņots kontroles plāns no vienas puses un pietiekami 
neatkarīga revīzijas sistēmas no otras puses, pārtikas nekaitīguma kontroles efektivitāte 
ievērojami uzlabosies. Tādējādi spēsim gūt lielāku pārliecību, ka ES tiesību aktus pareizi 
piemēro dalībvalstīs. Savukārt PVB varēs koncentrēt savu darbu un resursus uz jomām, kur 
kontrole nav pietiekama. 
 
 
4. Vides jomā ir ieviesta prakse organizēt “īstenošanas sesijas”, kurās 
Komisijas pārstāvis atbild uz deputātu jautājumiem par konkrētu tiesību aktu 
īstenošanu. Vai, Jūsuprāt, šāda prakse būtu lietderīga arī veselības aizsardzības 
un pārtikas nekaitīguma jomās? 
 
Saskaņā ar man pieejamo informāciju uz jebkuriem deputātu jautājumiem par īstenošanu jau 
pašlaik apmierinoši var saņemt atbildes citos veidos. Tomēr tas nenozīmē, ka šādus 
ierosinājumus es neņemšu vērā. Iespējams, ka apjomīgi ieviešanas procesi, piemēram, attiecībā 
uz pārtikas un dzīvnieku barības kontroli vai higiēnu, patiešām uzlabotos, ja organizētu Eiropas 
Parlamenta iztaujāšanas, saņemot ieguldījumu no visām ieinteresētajām pusēm.  
 
Veselība un pārtikas nekaitīgums ir pilsoņu uzmanības centrā. Viņi vēlas, lai politikas veidotāji 
šajā jomā, kas vistiešākajā veidā skar viņu dzīvi, piemērotu pārredzamības principu. Vispārīgāk 
runājot, ir jāveido partnerattiecības un sadarbība ar visām ieinteresētajām pusēm. 
 
Pārredzamība ir arī daļa no labas pārvaldības principa. Šajā ziņā, piemēram, liela nozīme ir 
veselības forumam. Tas kalpo kā informācijas un apspriešanās mehānisms un nodrošina, ka 
Kopienas veselības aizsardzības stratēģijas mērķi ir izskaidroti sabiedrībai un tajos ir ņemtas 
vērā sabiedrības intereses. Tas ļauj pacientu, veselības aprūpes speciālistu un citas ieinteresētās 
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puses pārstāvošām organizācijām dot ieguldījumu veselības aizsardzības politikas veidošanā, tā 
īstenošanā un rīcības prioritāšu noteikšanā. ES sabiedrības veselības portāla izveidošanas mērķis 
ir palielināt ar veselības aizsardzību saistītās informācijas pieejamību, redzamību un 
pārredzamību ES līmenī pilsoņiem, profesionālajai auditorijai un dalībvalstu un reģionālajām 
varasiestādēm. Šajā portālā būs pasvītrotas saites uz attiecīgajiem dalībvalstu informācijas 
avotiem. 
 
 
Attiecības ar specializētām aģentūrām 
 
5.  Pēdējos gados ir pieaugusi tendence dibināt specializētas aģentūras, 
tostarp nozarēs, kas saistītas ar veselību un pārtikas nekaitīgumu. Kā Jūs 
vērtējat šādu attīstību, un kādām jābūt attiecībām starp Komisiju un šādām 
aģentūrām? 
 
Es uzskatu, ka specializētu aģentūru veidošanas politiku ir jāturpina vērtēt. 
 
Aģentūras pilnīgi noteikti nav nekāds universāls līdzeklis, lai arī esmu informēts par reputāciju, 
ko jau ieguvusi, piemēram, Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde. Es gribētu uzmanīgāk izvērtēt 
aģentūras, kas ir manā atbildības jomā. Es gribu būt pārliecināts, ka katras aģentūras dibināšanas 
izmaksas attaisno to dotais ieguldījums, ka to izveide ir vislabākais risinājums attiecīgās politikas 
mērķiem un ka aģentūru uzdevumi nepārklājas vai nedubultojas, kā arī noskaidrot, kas vēl jādara 
Komisijai un dalībvalstīm. 
 
Katra Kopienas aģentūra ir unikāla un pilda atšķirīgas funkcijas, kā noteikts attiecīgās aģentūras 
dibināšanas brīdī. Man būs priviliģētas attiecības ar trijām ES aģentūrām — Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādi, Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru un Kopienas Augu šķirņu 
biroju. Turklāt ir būtiski nodrošināt sadarbību arī ar Eiropas Medikamentu novērtēšanas 
aģentūru, Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru un Eiropas Vides aģentūru 
tiktāl, cik to darbība ir saistīta ar manu atbildības jomu.  
 
Pārtikas nekaitīguma jomā 2002. gadā izveidoja Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (EPNI) — 
neatkarīgu struktūru, kas atbild par riska novērtēšanu attiecībā uz pārtikas ķēdi, savukārt 
informēšana par šādiem riskiem ir šīs iestādes, Komisijas un dalībvalstu dalīta atbildība. EPNI 
nav reglamentējošu vai riska vadības funkciju, jo šie aspekti ir Eiropas iestāžu, t.i., attiecīgi 
Komisijas, Parlamenta un Padomes ziņā. Tomēr EPNI jau ir izveidojusi neapšaubāmu spēju 
ietekmēt diskusijas, jo tās pilnvaras ir plašas un aptver visus riska novērtēšanas jautājumus 
saistībā ar tiešu un netiešu ietekmi uz pārtikas ķēdes nekaitīgumu, kā arī uz dzīvnieku veselību 
un labturību, augu veselību, uzturu un ĢMO, izņemot tos jautājumus, kas attiecas uz medicīnas 
precēm.  
 
Tā kā riska novērtēšanas un riska vadības funkcijas ir nošķirtas, ir vajadzīga efektīva sadarbspēja 
starp Komisiju un EPNI, bet šai sadarbībai nevajadzētu apdraudēt riska novērtēšanas procesa 
neatkarību. Tāpēc ir skaidri jādefinē riska novērtēšanas un riska vadības procesi un to dalībnieku 
nozīme, veidojot savstarpēji aktīvu un ilgstošu procesu, kurā nepieciešams procesu dalībnieku 
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dialogs un izpratne. Komisija ir izveidojusi īpašu nodaļu, kuras uzdevums ir nodrošināt efektīvu 
sadarbošanos ar EPNI. 
 
Runājot par veselības aizsardzību, ir būtiski balstīt politikas veidošanu uz pamatotas zinātniskās 
bāzes un pieredzes, kā arī uzticamiem kvalitatīviem datiem. Neatkarīgiem zinātniskiem 
padomiem ir arvien lielāka nozīme iestāžu lēmumu pieņemšanas procesā. 
 
ES ir izšķirīgi pastiprināt uzraudzību, problēmu konstatēšanas un attiecīgas reaģēšanas spēju, lai 
panāktu efektīvu sadarbību starp dalībvalstīm. Šajā ziņā ES spējas ievērojami veicinās Eiropas 
Slimību profilakses un kontroles centrs, kam vajadzētu sākt strādāt 2005. gadā. Centra uzdevumi 
ir veikt epidemioloģisko uzraudzību, izveidot laboratoriju tīklu, sniegt zinātniskus atzinumus, 
savlaicīgi brīdināt par iespējamām problēmām, adekvāti uz tām reaģēt, nodrošināt tehnisku 
palīdzību un rīkoties krīzes situācijās. Centrs stiprinās arī ES starptautisko nozīmi infekcijas 
slimību apkarošanā. Ir paredzēts 2007. gadā veikt centra panākumu neatkarīgu vērtēšanu no 
malas, kā arī varbūt palielināt centra uzdevumu jomu. 
 
Atbilstīgi labas pārvaldības principam Komisijai vajadzētu mazākā mērā iesaistīties izdevumu 
programmu vadībā. Izpildaģentūru mērķis ir atvieglot Komisijas praktisko administratīvo darbu 
slogu. Komisija šo struktūru veido, lai tā, sākot darbību 2005. gada sākumā, sniegtu atbalstu 
Komisijas dienestiem sabiedrības veselības programmas īstenošanā. Centra izveidi pieprasīja arī 
Padome un Eiropas Parlaments laikā, kad 2002. gadā norisinājās sarunas par šo jauno 
programmu, lai būtiski stiprinātu programmas vadībai vajadzīgo tehnisko un finansiālo pieredzi. 
Šī izpildaģentūra ļaus Komisijai koncentrēt savu darbību uz stratēģiskiem uzdevumiem un 
turpināt izstrādāt prioritātes un tālejošus rīcības plānus. Komisija joprojām būs pilnā mērā 
atbildīga par aģentūru un tās novērtēšanu, kā arī veiks nepieciešamo kontroli.  
 
 
Veselība 
 
6. ES ir atbildīga par veselības veicināšanu. ES var papildināt dalībvalstu 
politiku un veicināt sadarbību starp tām, bet veselības aizsardzības 
pamatelementi, piemēram, veselības aizsardzības pakalpojumu organizēšana un 
sniegšana, ir vienīgi dalībvalstu ziņā. Tomēr daudzas problēmas ir kopīgas visām 
dalībvalstīm, un vairāki veselības pakalpojumu sniegšanas aspekti attiecas uz 
Kopienas politiku. Vai, Jūsuprāt, sabiedrības veselības jomā būtu jāievieš 
atklātās sadarbības metode, kā arī dalībvalstu veselības aprūpes sistēmu 
salīdzinošā analīze, ja nav tālāku likumdošanas pilnvaru? 
 

Lai arī es piekrītu, ka atklātās sadarbības metode pašlaik ir piemērots instruments, esmu noteicis 
sev ambiciozu mērķi nākamo piecu gadu laikā panākt plašāku vienprātību, ka vairāk jāstrādā 
kopā ES līmenī veselības aizsardzības politikas jomā.  Es domāju, ka mums jau ir labi pamati šī 
darba uzsākšanai. 

Līgums ietver aicinājumu Kopienai veicināt un atbalstīt to dalībvalstu sadarbību, kam 
nepieciešams saskaņot politiku un programmas veselības aizsardzības jomā. Tā kā likumdošanas 
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darbības iespējas ir ierobežotas, ir pamatoti veidot partnerattiecības starp dažādiem dalībniekiem, 
sākot no dalībvalstīm līdz par nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem. Partnerattiecības jau 
veido ES veselības forumā un daudzos projektos un tīklos, kas saņem finansējumu no 
sabiedrības veselības programmas. 

Komisija organizēja augsta līmeņa apspriežu procesu par pacientu mobilitāti un veselības 
aprūpes attīstību ES, lai izveidotu forumu, kurā attīstīt kopēju ES redzējumu šajā jomā, 
vienlaicīgi ievērojot dalībvalstu atbildību par veselības aprūpes sistēmu.  

Šajā ziņā mēs jau esam sākuši piemērot “atklātās sadarbības metodes” principus. Veselības 
aizsardzības jomā šī metode ir īpaši piemērota, jo, kā jau jautājumā skaidri pateikts, šajā jomā 
galvenā atbildība paliek dalībvalstu ziņā. Piemērojot šo metodi, ES nav dalībvalstu politikas 
saskaņošanas forums, bet drīzāk forums savstarpējai apmaiņai ar dalībvalstu redzējumu, 
jautājumiem, paraugpraksi un centieniem. Šādu informācijas apmaiņu virza nevis akadēmiska 
dzīšanās pēc salīdzinājuma, bet kopēja tieksme gūt konkrētus rezultātus, uzlabojot veselības 
aprūpi ES pilsoņiem. 

Sadarbības veidošana starp veselības aprūpes sistēmām būs garš process, un šis process ir 
būtiska daļa vispārējas veselības nodrošināšanā Eiropā.  Eiropas mēroga sadarbība ne tikvien 
palīdzēs uzlabot pilsoņu dzīves līmeni, palīdzot veselības aprūpes sistēmām visā Eiropas 
Savienībā sasniegt noteiktos mērķus. Tā dos ieguldījumu arī ekonomiskajā izaugsmē un 
ilgtspējīgā attīstībā Eiropas Savienībā, nodrošinot veselības aprūpes sistēmās ieguldīto līdzekļu 
labāku izmantošanu. 

 
 
Zinātnisko komiteju locekļu neatkarība 
 
7. Prof. Ragnar Rylander nesenā iecelšana amatā jaunajā Veselības un 
vides risku zinātniskajā komitejā — neņemot vērā to, ka 2003. gada decembrī 
Šveices krimināllietu apelācijas tiesa konstatēja, ka viņš melojis par slepeniem 
kontaktiem ar tabakas izstrādājumu ražotājiem un finansiālus ieguvumus sev 
vērtējis augstāk nekā sabiedrības veselības intereses un īstu zinātni, — likusi 
apšaubīt visas tās amatos iecelšanas sistēmas integritāti, ko ES izmanto, ieceļot 
ar veselības, vides un patērētāju aizsardzības jautājumiem saistītās zinātniskās 
komitejas, it īpaši šo komiteju neatkarību un sniegto konsultāciju kvalitāti. 
Kādus pasākumus Jūs veiktu, lai atjaunotu sabiedrības un profesionālo aprindu 
uzticēšanos šo komiteju neatkarībai un zinātniskajai izcilībai? Vai Jūs piekristu 
prof. Ragnar Rylander iecelšanas pārskatīšanai? Kā Jūs nodrošinātu, lai šāda 
situācija neatkārtojas? 
 
Es saprotu, ka šajā konkrētajā gadījumā pašreizējā Komisāru kolēģija jau veic pārskatīšanu ar 
nolūku atcelt minētās personas iecelšanu amatā.  Tāpēc būtu nepiemēroti, ja es šobrīd izteiktos 
par konkrētu risinājumu šajā ziņā.   
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Neviena sistēma nekad nevar būt pilnībā pasargāta pret maldinoša satura pieteikumiem, bet 
fakts, ka šo gadījumu atklāja un risināja vēl pirms komitejas pirmās sanāksmes, ir iepriecinošs. 
Es personīgi uzskatu, ka mums ir jāpārskata un vajadzības gadījumā jāpilnveido pašreizējā 
procedūra, lai ieviestu kandidātu sīkāku pārbaudi un nepārprotamus sodus — tostarp, bet ne tikai 
pieteikuma pasludināšanu par nederīgu un līguma anulēšanu gadījumos, kad sniegta nepilnīga 
informācija. 
 
Kvalitatīvs zinātnisks padoms Kopienai ir vērtīgs tikai tad, ja ieinteresētās puses uzticas komiteju 
godīgumam. Atlasot kandidātus, kuru pieredze zinātnē atbilst viņu iecelšanai zinātniskajās 
komitejās, par pamatu ņem informāciju, ko sniedz kandidāti, un šo informāciju vērtē atbilstīgi 
uzaicinājumā izteikt ieinteresētību publicētajiem atlases kritērijiem. Šajā procedūrā ievēro 
principu, ka attieksmei pret visiem kandidātiem jābūt vienādai. Komisija ieceļ komitejas 
locekļus, pamatojoties uz sarakstu un pirmām kārtām ņemot vērā nepieciešamību pēc zinātniskās 
pieredzes un pēc tam attiecīgi apsverot plašo ģeogrāfisko izvietojumu ES. Atlases process 
norisinās saskaņā ar zinātnisku pieeju, kurā ņem vērā kolēģu vērtējumu, ētikas apsvērumus un 
pārredzamību, un tā pamatā ir pieņēmums, ka pieteikumi ir iesniegti godprātīgi.  
 
 
Tabakas izstrādājumi 
 
8.  Topošajā speciālistu ziņojumā, ko gatavo pēc Komisijas pieprasījuma, ir 
aprēķināts, ka smēķēšana vainojama 660 000 nāves gadījumos gadā ES un tā 
sagādā Kopienas ekonomikai zaudējumus 100 miljardu eiro jeb 1 % apmērā no 
IKP. Vai Jūs uzskatāt, ka Kopiena pašlaik dara pietiekoši daudz, lai cīnītos ar 
smēķēšanas epidēmiju? Kā Jūs domājat rīkoties, lai mazinātu šos zaudējumus? 
Vai Jūs tagad pēc reklāmas un sponsorēšanas aizlieguma direktīvas un 
ražošanas un marķējuma direktīvas sekmīgas īstenošanas ierosināsiet nākamo 
posmu cīņā pret smēķēšanu — tiesību aktus, kas reglamentē smēķēšanu 
sabiedriskās un/vai darba vietās (tostarp restorānos un bāros)? 
 
Es zinu par šiem skaitļiem un apzinos to nopietnību. Traģiski ir tas, ka šīs izmaksas attiecas ne 
tikvien uz jaunajiem, bet arī vecāka gadagājuma cilvēkiem.  
 
Kopiena ir jau daudz darījusi, ņemot vērā tās kompetences apmērus un pieejamos līdzekļus.  
Kopienas un dalībvalstu rīcība pēdējo divdesmit gadu laikā ir devusi vērā ņemamus rezultātus. 
Smēķēšanas izplatība lielākajā daļā valstu, it īpaši starp vīriešiem ir būtiski samazinājusies.  
 
Vai ir iespējams darīt vairāk? Atbilde pilnīgi noteikti ir jā. Pētījumi liecina, ka kopējie panākumi 
smēķētāju skaita samazināšanā maskē dažas ļoti satraucošas tendences. Piemēram, tendenci, ka 
daudzās valstīs pieaug sieviešu smēķētāju skaits un pastāv iespēja, ka bērni sāk smēķēt arvien 
agrākā vecumā. Turklāt tie arī liecina, ka tabakas izstrādājumu patēriņa ierobežošana ir otrs 
rentablākais veids, kā tērēt veselības aprūpes līdzekļus; pirmajā vietā ir bērnu imunizācija. 
Ņemot vērā, ka visā Eiropā veselības aprūpes izmaksas pieaug, manuprāt, ir būtiski no jauna 
vērsties pret smēķēšanas epidēmiju.  
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Piemēram, Kopienas līmenī ir jāorganizē starptautiska darbība tabakas izstrādājumu patēriņa 
ierobežošanas jomā, ratificējot Pamatkonvenciju par tabakas izstrādājumu patēriņa ierobežošanu. 
Es ceru, ka drīzumā to ratificēs visas valstis. Speciālistu ziņojumā par tabakas izstrādājumu 
patēriņa ierobežošanu ir likts uzsvars uz Kopienas aspektu, kas kalpo kā forums apmaiņai ar 
idejām un dalībvalstu rīcības īstenošanai, it īpaši tabakas patēriņa izpētes jomās, turklāt tajā ir 
ietverti saskaņoti dati par smēķēšanas izplatību. No juridiskā skatupunkta tas norāda uz 
vairākiem veidiem, kā varētu uzlabot šo jomu reglamentējošos tiesību aktus. Tagad mums šis 
padoms nopietni jāņem vērā. 
 
Viena ļoti svarīga un efektīva joma ir smēķēšanas aizlieguma ieviešana darbavietās un plašāk — 
visās sabiedriskajās vietās. Esmu patiesi iepriecināts, kā šajā ziņā notiek cīņa pret smēķēšanu 
dalībvalstu līmenī, par piemēru ņemot Īriju, Maltu un Zviedriju. Šādi pasākumi, manuprāt, ir 
nākamais milzīgais solis uz priekšu, un Eiropai tas ir jāsper. Es personīgi gribētu panākt, lai līdz 
manu pilnvaru laika beigām Īrijas, Maltas un Zviedrijas piemēru pārņemtu visā Eiropā, 
pateicoties sadarbībai gan ES, gan dalībvalstu līmenī. 
 
Es apzinos, ka ES trūkst pilnas kompetences likumdošanai visos tabakas izstrādājumu patēriņa 
ierobežošanas aspektos, bet es uzskatu, ka, ja mēs varam panākt spēcīgāku politisko vienprātību 
rīkoties, tad mēs varam gūt sekmes šajā jomā. 
 
Visbeidzot es esmu paredzējis īpašu uzmanību pievērst tam, lai samazinātu smēķēšanu jauniešu 
vidū, šo mērķi uzskatot par prioritāti. Tas dotu daudz cerību, bet iespējams, ka tas ir arī 
vissarežģītākais uzdevums.  
 
 
Ķimikālijas 
 
9.  Jaunā politika saistībā ar ķimikālijām, saukta REACH, tiek uzskatīta par 
“sarežģītāko uzdevumu, ko Komisija jārisina, īstenojot ilgtspējīgas attīstības 
mērķus”. Tā varētu ievērojami ietekmēt sabiedrības veselību. Iepriekšējā vides 
komisāre Margot Wallström uzskatīja REACH par “revolucionāru 
priekšlikumu”, kas “būs vienlīdz izdevīgs gan rūpniecībai, gan darbiniekiem, 
gan pilsoņiem un mūsu ekosistēmai”. Tomēr no iepriekšējā veselības komisāra 
David Byrne maz kas dzirdēts par REACH. Vai Jūs esat vienās domās ar 
Margot Wallström par REACH? Cik stingri Jūs esat apņēmies ņemt vērā 
REACH? Vai Jūs esat gatavs vairāk iesaistīt Veselības un patērētāju 
aizsardzības ģenerāldirektorātu, ņemot vērā, cik nozīmīga REACH varētu būt 
labākas sabiedrības veselības aizsardzības nodrošināšanā? 
 
Es uzskatu, ka REACH ir taisnīgs, līdzsvarots un izpildāms priekšlikums, kas ne tikai nodrošinās 
augstu patērētāju veselības un vides aizsardzības līmeni, bet arī veicinās Eiropas Savienības 
ķīmijas nozares konkurētspēju. Īsāk sakot, es pilnībā piekrītu komisāres M. Wallström uzskatiem 
šajā jautājumā. 
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Esmu informēts, ka Komisijas veselības aizsardzības dienesti ir aktīvi iesaistījušies REACH 
attīstīšanā, it īpaši tādos jautājumos kā pienākums būt piesardzīgiem, ķimikāliju saturs precēs, 
ķimikāliju riska novērtēšana (ķīmisko vielu nekaitīguma ziņojumi), augsta riska ķimikāliju 
izmantošanas atļauju piešķiršanas sistēma un informācijas pieejamība patērētājiem. Turklāt es 
zinu, ka Veselības un patērētāju aizsardzības ģenerāldirektorāts sadarbībā ar Kopīgo pētniecības 
centru ir veicis dažādus pasākumus, lai labāk izprastu patērētāju pakļautību riskam, ko rada 
ķimikālijas, kuras izdalās no precēm, un lai palīdzētu atbalstīt attiecīgos REACH noteikumus.  
 
Esmu paredzējis noteikti turpināt šo darbu un vajadzības gadījumā palielināt mūsu iesaistīšanos 
REACH. 
 
 
Vide un veselība 
 
10.  Pasaules Veselības organizācija jūnijā publicēja apjomīgu pētījumu, kas 
parādīja, ka apkārtējā vide ievērojami apdraud bērnu veselību Eiropas reģionā. 
Eiropas Savienības valstu veselības un vides ministri pieņēma rīcības plānu šo 
draudu mazināšanai. Komisija PVO sanāksme iesniedza rīcības plānu, kas 
paredz tikai pētnieciskas darbības tā vietā, lai nosauktu konkrētus pasākumus 
likumdošanas jomā. Šķiet, ka būtisks šādu pasākumu neesamības cēlonis ir 
politiskās gribas trūkums Komisijā un neatbilstīga saskaņošana starp dažādiem 
ģenerāldirektorātiem. Vai Jūs noteiksiet pašreizējo ES tiesību aktu pārskatīšanu 
un to īstenošanu par prioritāti, lai nodrošinātu, ka noteiktie standarti ir 
pietiekoši bērnu un citu mazaizsargātu grupu veselības aizsardzībai? Kā Jūs 
risināsiet problēmas vietās ar rūpniecisku vai postrūpniecisku priekšvēsturi un 
augstu vispārējā piesārņojuma līmeni, kas ievērojami iespaido vietējo iedzīvotāju 
veselību? 
 
Esmu apņēmies rīkoties, pamatojoties uz pierādījumiem un piesardzības pasākumu pilnīgu 
piemērošanu. Attiecībā uz veselības un vides mijiedarbības problēmām, kurās vajadzīga tūlītēja 
rīcība, piemēram, saistībā ar pesticīdu kontroli vai tabakas dūmu nokļūšanu vidē, risinājumi jau 
tiek meklēti. Citos jautājumos ir vajadzīgi dati kā līdzeklis rīcībai, nevis kā pašmērķis.  Tikai ar 
labiem datiem priekšlikumi var pārvarēt opozīciju un kļūt par tiesību aktiem. 
 
Vides faktori noteikti ir vieni no galvenajiem iedzīvotāju veselības noteicējiem. Esmu ļoti 
nobažījies, ka pierādījumi vēsta par šo faktoru negatīvo ietekmi uz bērnu veselību.  
 
Komisija rīcības plānā par vidi un veselību īpaši uzsver uzraudzības un izpētes pasākumu 
apvienošanu, lai uzlabotu sabiedrības izpratni, kā vides faktori var ietekmēt veselības stāvokli. 
Zināšanu uzlabošana ir vajadzīgs pasākums, kas ļaus Komisijai nodrošināt nepieciešamo izpratni 
par situāciju, lai sagatavotu un pārskatītu politikas attīstību. 
 
Rīcības plāns pilnīgi sakrīt ar 2003. gadā sniegto Paziņojumu par Eiropas vides un veselības 
stratēģiju. Paziņojuma galvenais mērķis ir stiprināt ES politikas veidošanas spējas, novēršot 
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vides un veselības plaisu, lai panāktu saskaņotāku pieeju.  Šajā paziņojumā sniegta stratēģija, ko 
ieviest cikliski un kas ir pazīstama kā SCALE iniciatīva (zinātne, bērni, izpratne, juridiskie 
instrumenti, izvērtēšana). Stratēģija paredzēta mazāk aizsargātām sabiedrības grupām, un, kā 
zināms, bērni it īpaši ir bezpalīdzīgāki nekā pieaugušie.  
 
Budapeštas konferencē izklāstītais rīcības plāns nebalstās vienīgi izpētē, bet tas ietver arī 
ierosinājumus, kā labāk izprast vides un veselības saikni un noteikt vides iedarbību, kas var 
izraisīt epidemioloģiskas sekas. Prioritāte būs pašreizējo tiesību aktu un to efektivitātes 
izvērtēšana, lai samazinātu veselības apdraudējumu. 
  
Abi dokumenti, gan 2003. gada Paziņojums par veselību un vidi, gan turpmākais rīcības plāns, ir 
izstrādāti visu šajā procesā iesaistīto attiecīgo Komisijas dienestu (sabiedrības veselība, vide un 
pētniecība) ciešas sadarbības un saskaņošanas rezultātā, turklāt šis jautājums ir bijis ļoti svarīgs 
Komisijas politikas darba kārtībā un vienmēr uzskatīts par prioritāti. Tādējādi esmu pārliecināts, 
ka Komisijai no savas puses būs gan politiskā griba, gan attiecīga saskaņotība arī īstenošanas 
posmā, lai pienācīgi risinātu šo svarīgo jautājumu.  
 
Kā jau es minēju, rīcības plāna nolūks ir izvērtēt neatrisinātās veselības un vides problēmas 
mazāk aizsargātajās sabiedrības grupās. Šī uzdevuma galvenais mērķis ir precīzi noteikt ar vidi 
saistīto veselības apdraudējumu. Tādējādi mēs ļoti efektīvi varēsim noteikt līdzšinējās politikas 
pārskatīšanas un īstenošanas prioritātes, lai nodrošinātu plaisu izlīdzināšanu, kā arī bērnu un 
pārējo mazāk aizsargāto sabiedrības grupu pienācīgu aizsardzību.  
 
Jūs minējāt īpašās problēmas, kas pastāv apgabalos ar rūpniecisku vai postrūpniecisku 
priekšvēsturi. Es domāju, ka rīcības plāns nodrošina stingru pamatu darbam šajā jautājumā.  
Galvenie uzdevumi ir izprast dažādo piesārņotāju izplatīšanās ceļu, izvērtēt to mijiedarbību un 
noteikt iespējamo ietekmi uz vietējo iedzīvotāju veselību.  
 
 
Dzīvību glābjoši medikamenti par zemām cenām 
 
11.  Kā Jūs rīkosieties, lai apturētu lētu dzīvību glābjošu medikamentu, ko 
izmanto tādu slimību kā HIV/AIDS ārstēšanai, aizplūšanu no Austrumeiropas 
uz pārējo Eiropu? 
 
Komisija kopā ar vairākiem tās dienestiem izstrādā jaunu pieeju HIV/AIDS apkarošanai Eiropas 
Savienībā un tās kaimiņvalstīs. Šī darba praktisks rezultāts ir Komisijas darba dokuments ar 
nosaukumu “Saskaņota un integrēta pieeja HIV/AIDS apkarošanai Eiropas Savienībā un tās 
kaimiņvalstīs” izskatīšanai 16.–17. septembra Viļņas Ministru konferencē. Par šīs slimības 
apkarošanas stratēģijas svarīgu daļu uzskata pieeju antiretrovīrusa terapijai par cenu, ko pacienti 
var atļauties maksāt.  
 
Šobrīd antiretrovīrusa terapija ir plaši pieejama visā Eiropā. Tomēr dažās jaunajās ES 
dalībvalstīs un kaimiņvalstīs pastāv bažas par ārstēšanas izmaksu ietekmi uz veselības aprūpes 
budžetiem, ņemot vērā pieaugošo inficēšanās skaitu un zāļu cenu paaugstināšanos ES.  
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Mans nodoms ir Veselības un patērētāju aizsardzības ģenerāldirektorāta dienestiem uzdot, lai 
panāk un stiprina saskaņošanu ar pētniecības nozari, lai šo plašākas HIV/AIDS stratēģijas 
aspektu varētu risināt, apmierinot visas puses. Mums jāņem vērā pacientu tiesības uz pieeju 
vajadzīgajiem medikamentiem saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem. 
 
 
Pārtikas nekaitīgums 
 
12.  Likumdošanas programma, ko izveidoja saskaņā ar Balto grāmatu par 
pārtikas nekaitīgumu, ir gandrīz pabeigta. Vai Jūs piekrītat, ka papildus pārtikas 
nekaitīguma nodrošināšanai ES būtu jāveicina pārtikas kvalitāte un veselīgs 
uzturs? Kādus pasākumus Jūs ieteiktu šo mērķu sasniegšanai? Ko Jūs kā 
komisārs darītu, lai nodrošinātu šo tiesību aktu piemērošanu? 
 
Kādus pasākumus Jūs veiktu, lai nodrošinātu augstu aizsardzības līmeni ar 
mērķi pastiprināt kontroli uz jaunajām ES ārējām robežām? Vai Jums ir 
piemērots personāls? 
 
Mans mērķis ir nekaitīga pārtika, kā arī veselīgs uzturs. Dažās dalībvalstīs aptaukošanās veido 
apmēram 5–10 % no kopējām veselības aprūpes izmaksām; ir traģiski, ka šī šausminošā parādība 
ar katru gadu aizvien vairāk skar jauniešus, un dažās Eiropas Savienības dienvidu valstīs 
aptaukošanās ir izplatīta 35 % bērnu. 
 
Nav vienas īsas atbildes, kā risināt šo smago veselības problēmu. Mūsu domāšanas pamatā jābūt 
uztura zināšanām un fiziskām nodarbībām, un gan skolotājiem, gan pārtikas apstrādātājiem, 
mazumtirgotājiem, plašsaziņas līdzekļiem un likumdevējiem ir jāpiedalās tās risināšanā. Mana 
galvenā prioritāte būs visu ES aptverošas stratēģijas un koalīcijas izveide, lai risinātu šo problēmu. 
 
Ir tiešām ļoti būtiski, lai no Baltās grāmatas par pārtikas nekaitīgumu izrietošās tiesiskās reformas 
tiktu pareizi īstenotas.  
 
Šajā sakarā ir ļoti svarīgi ātri pārcelt jaunās oficiālo pārtikas un barības pārbaužu sistēmas 
īstenošanas pasākumus un izstrādāt jaunu pieeju dalībvalstu darbības pārbaudīšanai. Pārtikas, 
barības un dzīvu dzīvnieku pārbaudīšana arī turpmāk būs galvenokārt dalībvalstu uzdevums. 
Saskaņotas, visu ES aptverošas pieejas ieviešana pārbaužu sistēmas veidošanā un izstrādē 
pastiprinās pārtikas un barības tiesību aktu un dzīvnieku veselības un labturības noteikumu 
ievērošanas pārbaudi visos ražošanas, apstrādes un piegādes posmos.  

Es arī plānoju izmantot jaunos mehānismus, ko paredz jaunā oficiālo pārtikas un barības pārbaužu 
sistēma, lai palielinātu to pārbaužu efektivitāti un iedarbīgumu, kuras veic Pārtikas un veterinārais 
birojs, kas veiks arī valstu pārbaužu plānu vispārēju kontroli, lai pārliecinātos par pareizu 
īstenošanu. Šī sistēma aptvers dalībvalstis, ārpuskopienas valstis, kā arī procedūras robežkontroles 
punktos. 
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Visbeidzot es uzskatu, ka efektīva un saskaņota pieeja oficiālajām pārbaudēm galu galā ir 
atkarīga no pienācīgas iesaistīto darbinieku apmācības. Šie darbinieki ir valsts civildienesta 
ierēdņi. Mūsu uzdevums ir nodrošināt, lai visu ES robežu daudzie dalībvalstu dienesti apkalpo 
vienādi efektīvi. Kā mūsu darba galveno prioritāti es paredzu Eiropas pārtikas nekaitīguma 
apmācību programmas izveidošanu sava pilnvaru termiņa laikā. Tās rezultātā sākotnēji efektīvi 
un pilnīgi gadā apmācītu apmēram 300 darbinieku no dalībvalstu kompetentajām iestādēm, līdz 
2008. gadam apmācot 2000–3000 darbinieku, un šajā programmā varēs piedalīties arī 
ārpuskopienas, īpaši jaunattīstības valstu, pārstāvji. 
 
 
Pārtikas marķēšana 
 

13.  Patērētājiem jādod iespēja izdarīt apzinātu izvēli, pērkot pārtikas 
produktus. Nozīmīga loma šīs izvēles izdarīšanā ir Kopienas tiesību aktiem 
pārtikas produktu marķējuma jomā, it īpaši attiecībā uz uzturvērtību, 
veselīgumu, pārtikas kvalitātes un ražošanas procesu marķējumu, piemēram, 
ĢMO izmantošanu. Kādus pasākumus Jūs veiksiet, lai piemērotā veidā 
informētu patērētājus un novērstu maldinošu reklāmu, īpaši, ja tā vēršas pie 
bērniem? 
 
Pašreizējo vispārējo pārtikas marķēšanas tiesību aktu kopumu sākotnēji izstrādāja 1978. gadā. 
Tas ir jāpārskata un jāatjauno, jo šodien patērētāji vēlas vairāk informācijas. Pārtikas marķējumi 
parasti ir sarežģīti un neskaidri, kas ir pretrunā vēlamajam mērķim un rada papildu grūtības 
attiecīgo noteikumu piemērošanā un pārbaudē. Ir sākta izvērtēšana, lai pārskatītu līdzšinējos 
pārtikas marķēšanas noteikumus. Tādējādi būs pamats izsmeļošai diskusijai ar visām 
ieinteresētajām pusēm.  

Manuprāt, galvenās problēmas šajā sakarā ir izstrādāt tiesisko pamatu marķējumam skaidrā 
valodā, kas ir precīzs un saprotams patērētājam, un arī stingrus drošības pasākumus pret 
noteikumu pārkāpšanu un maldinošiem uzrakstiem. Mums jāstrādā, lai atrastu pieeju, kas uzsver 
galveno datu nepieciešamību, lai patērētājus neapbērtu ar nesvarīgas un bieži vien neskaidras 
informācijas gūzmu, kas ietekmē viņu apzinātu lēmumu. 
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PATĒRĒTĀJU AIZSARDZĪBA 
 
 
1. Pēc Jūsu domām, kādā mērā pilnīga saskaņošana patērētāju aizsardzības 
jomā ir attaisnojama ar vajadzību nodrošināt iekšējā tirgus funkcionēšanu? 
 
Mans stratēģiskais mērķis ir tādu reglamentējošo noteikumu izstrāde, kas rada pārliecību. Tas ir 
sarežģītāk nekā parastās debates par “pilnīgu vai minimālu saskaņošanu”. Pilsoņiem jābūt 
pārliecinātiem, ka pamatoti un samērīgi noteikumi sniedz atbilstīgu drošību, un viņus nevar 
ietekmēt nezināšana, bailes, krīzes vai dezinformācija attiecībā uz šiem noteikumiem. 
  
Lai patērētāji varētu izmantot iekšējo tirgu, viņiem jājūtas pārliecinātiem, ka pret viņiem 
izturēsies godīgi un viņu tiesības vienādi labi aizsargās visā ES. Jautājumos, kas ES patērētājiem 
ir īpaši svarīgi, ilgstošās atšķirības starp dažādām aizsardzības pakāpēm dalībvalstīs rada 
nedrošību patērētājos, tādējādi samazinot paļāvību. Ja pašreizējā patērētāju aizsardzības 
sadrumstalotība turpināsies, tad nemainīsies arī tas, ka patērētāji nelabprāt iepērkas ārpus savas 
valsts tirgus, pat ja citur piedāvājums ir viņiem izdevīgāks.  
 
Ir daudz pierādījumu, ka neskaidrība par patērētāju tiesībām un iespēju saņemt kompensāciju, ja 
ar darījumu kaut kas nav kārtībā, ir nozīmīgs faktors, kas patērētājiem neļauj sava labā izmantot 
iespējamos iekšējā tirgus labumus. Piecdesmit gadus pēc Eiropas Savienības izveidošanas 45 % 
ES patērētāju nejūt paļāvību, pērkot preces un pakalpojumus no piegādātāja kādā citā dalībvalstī, 
kas nav viņu valsts. Tikai 12,4 % patērētāju no tiem 55 %, kas apgalvo, ka jūtas droši, 
iepērkoties citā dalībvalstī, reāli ir iegādājušies arī ko citu, nevis tikai viesnīcu un ceļojumu 
pakalpojumus. Nav nekāds pārsteigums, ka tikai viena piektdaļa eiropiešu (20,3 %) uzskata, ka 
tāds aizsardzības līmenis, kāds ir viņu pašu valstī, viņiem pienākas arī citās dalībvalstīs, ņemot 
vērā, ka lielākā daļa esošo patērētāju tiesību aktu nosaka tikai minimālās prasības un ka 
faktiskais aizsardzības līmenis dažādās dalībvalstīs ievērojami atšķiras. 
 
Informācijas apmaiņa dalībvalstīs un starp tām arī ir ļoti būtiska, jo pilsoņiem jāzina par visiem 
iespējamiem riskiem vai iespējām iekšējā tirgū. Informācija ir priekšnoteikums tam, lai patērētāji 
būtu pilntiesīgi un izdarītu apzinātu izvēli. 
 
Lai pārvarētu neuzticēšanos un nostiprinātu patērētāju paļāvību iekšējam tirgum, ir nepieciešama 
saskaņota reakcija, lai patērētāji varētu būt pārliecināti, ka viņiem ir vienāda drošība, iepērkoties 
visā iekšējā tirgū. Samazinot tiesību aktu sadrumstalotību, pilnīgi saskaņota pieeja turklāt 
nodrošina vienādus konkurences apstākļus uzņēmumiem. Tādējādi uzņēmumiem ir vieglāk gan 
īstenot pārrobežu tirdzniecību, gan reģistrēties vairāk nekā vienā dalībvalstī.  
 
Pamats, kas pilnīgi saskaņotu šīs galvenās jomas, radītu nosacījumus, lai abpusēja atzīšana 
saskaņotajā nozarē būtu pieņemama un reāla iespēja.  
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2. Kāds ir Jūsu viedoklis par pilnīgu saskaņošanu pretstatā minimālai? 
Jūsuprāt, kurās jomās viens no šiem variantiem būtu piemērotāks nekā otrs?  
 
Pilnīga to jautājumu saskaņošana, kas ir ļoti svarīgi ES patērētājiem, ir viens veids, kā radīt 
tiešām kopēju mazumtirdzniecību. Minimāla saskaņošana bija lietderīgs pirmais solis visasāko 
patērētāju problēmu saskaņošanā, taču tagad ir skaidrs, ka patērētāji un uzņēmēji mēģina veidot 
vienotu uzņēmēju un patērētāju attiecību modeli ES tirgum. Šis modelis jābalsta saskaņotā un 
stabilā rādītāju kopumā, ko nodrošina ES. 
 
Minimāla saskaņošana acīmredzot nav risinājums izstrādājumu nekaitīguma prasību gadījumā. 
Iekšējais tirgus nepavisam nevar darboties pilnīgi efektīvi, ja dalībvalstīs piemēro atšķirīgas 
drošības prasības tādiem izstrādājumiem kā bērnu rotaļlietas vai arī atšķirīgas prasības 
pieļaujamo ķīmisko atlikumvielu maksimālajam līmenim svaigos dārzeņos. Turklāt patēriņa 
produktu nekaitīguma atšķirīgajiem līmeņiem ES nav attaisnojuma.  
 
 
3. Vai Jūs piekrītat, ka tiesas pieejamība, piemēram, patērētājiem un NVO 
padara ES tiesību aktus efektīvākus un pilsoņiem atbilstīgākus?  Kādas darbības 
Jūs plānojat veikt šajā jomā?  
 
ES patērētāju aizsardzības tiesību aktu efektīva un iedarbīga piemērošana praksē ir būtiska ES 
pilsoņiem.  Lielākā daļa patērētāju sūdzību izriet no tā, ka uzņēmumi šīs tiesības nepareizi 
piemēro. Esmu nopietni apņēmies spēkā esošo tiesību aktu īstenošanu ierindot kā ļoti svarīgu 
savā darba kārtībā nākamās Komisijas pilnvaru laikā. Tagad, kad attiecīgo tiesību aktu lielais 
vairums jau ir iekļauts ES tiesībās, īpaša uzmanība jāvelta patērētāju tiesību konsekventai 
ievērošanai un īstenošanai visās dalībvalstīs. 
 
Patērētājiem pašiem ir galvenā nozīme, un darbs, kas līdz šim izdarīts patērētāju informēšanā un 
izglītošanā, būs svarīgs. Šis darbs ietvers divu esošo patērētāju atbalsta tīklu (Eiropas Patērētāju 
centru un Eiropas Ārpustiesas sadarbības tīkla) tālāku attīstīšanu, kuri attiecīgi palīdzēs konsultēt 
patērētājus, kas mēģina saņemt kompensāciju vai nu tieši no uzņēmuma, vai arī citādā strīda 
izšķiršanas kārtībā. Šis darbs ietvers arī iniciatīvu turpmāku pilnveidošanu, lai sekmētu 
patērētāju izglītošanu.  
 
Tomēr mums jāņem vērā arī, ka pastāv noteiktas robežas, ko patērētāji un NVO var panākt. Daži 
blēdīgi tirgotāji reaģē tikai uz valsts iestāžu sankcijām. Ja īstenos drīz pieņemamo regulu par 
sadarbību patērētāju tiesību aizsardzībā, būs vairāk pamata iekšējā tirgus darbībai. Sadarbība ar 
tiesiskuma, brīvības un drošības komisāru mazāk būtisku prasību procedūrās būs nozīmīga, lai 
uzlabotu tiesu pieejamību. 
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4. Vai Jūs piekrītat, ka patērētāju aizsardzībā vairāk uzmanības būtu 
jāpievērš pārrobežu riskiem, kas apdraud patērētājus, nevis vispārējai patērētāju 
aizsardzības likumu saskaņošanai? 
 
Lai tirgus darbotos pareizi gan patērētāju, gan uzņēmumu labā, mums jāpaaugstina patērētāju 
paļāvība un jāsamazina dārgā tiesību aktu sadrumstalotība. To nevar panākt, vienkārši ņemot 
vērā patērētāju pārrobežu darījumus, jo tas ne novērsīs šķēršļus uzņēmumiem, kas vēlas 
reģistrēties citās valstīs, ne arī nodrošinās konsekventu patērētāju tiesību aizsardzības līmeni, kas 
nepieciešams patērētāju paļāvības paaugstināšanai. Ciestu arī konkurence starp vietējiem un 
pārrobežu darījumiem. Turklāt Līguma 95. pants nenosaka atšķirību starp vietējiem un pārrobežu 
patērētāju darījumiem.  
 
Neskatoties uz iepriekš minēto, patērētāju tiesību praktiskā pārrobežu piemērošanā pastāv 
sevišķas problēmas, kas var nerasties sakarā ar vietējiem darījumiem, jo šajā ziņā valstu sistēmas 
ir attīstītākas. Drīz pieņemamā regula par sadarbību patērētāju tiesību aizsardzībā ir labs piemērs, 
jo tajā uzsvērti pārrobežu gadījumi, kad īstenošana vēl nebija pilnīga. 
 
 
5. Vai, Jūsuprāt, ir jomas, kurās ES patērētāju aizsardzības likumi ir 
nepietiekami, un vai ir jomas, kurās tie ir pārmērīgi, nevajadzīgi vai nesamērīgi? 
 
Pašreizējais patērētāju aizsardzības tiesību aktu kopums ir kā lāpījums, kas tapis laika gaitā, 
reaģējot uz noteiktām patērētāju problēmām. Nesen parādījusies tendence izstrādāt stratēģiskāku 
pieeju. No patērētājiem un uzņēmumiem ir saņemti pierādījumi, kas norāda uz problēmām 
tiesību aktos un īpaši to īstenošanā valstu līmenī. Pašlaik notiek patērētāju aizsardzības tiesību 
aktu transponēšanas un ietekmes pamatīga izvērtēšana, kuru es turpināšu. Šī darba turpināšana 
ietvers to pierādījumu sistemātisku vākšanu un analīzi, uz kuriem balstīt secinājumus. Es atbalstu 
labāka regulējuma veicināšanu, piemēram, veidojot vienkāršākus, rezultatīvākus pamata tiesību 
aktus.  
 
Patērētāju tiesību aizsardzības reglamentējošie noteikumi visumā ir atbilstīgi. Mūsu galvenā 
prioritāte ir efektīva īstenošana. Tomēr notiek arī nozīmīgs darbs tiesību aktu pārskatīšanai un 
pilnveidošanai. Viens no redzamākajiem piemēriem ir REACH — ierosinātie jaunie tiesību akti 
ķīmikāliju jomā.  
 
Es ļoti labi apzinos, ka patērētāju aizsardzība rada neizbēgamu spriedzi starp tādām ES politikas 
kategorijām kā konkurētspēja un brīvais tirgus no vienas puses un stingras drošības un kvalitātes 
pārbaudes, to, cik lielā mērā ir “pareizi” ES izvairīties no riska, proporcionalitātes, 
subsidiaritātes un izmaksu jautājumiem no otras puses. 
 
Es varu saprast šādu ierobežojumu spēcīgo ietekmi. Esmu apņēmies saglabāt ES rīcības profilu 
patērētāju tiesību aizsardzībā, tajā pašā laikā cenšoties izlīdzināt visu ieinteresēto pušu pamatotās 
bažas. Savā darbā es īpaši novērtētu Parlamenta viedokli šajos jautājumos. 
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6. Kāda ir patērētāju aizsardzības loma Lisabonas procesā konkurētspējas 
veicināšanai?  
 
Pamatota patērētāju aizsardzības politika Eiropas Savienības līmenī ir būtiska iekšējā tirgus 
pareizas funkcionēšanas nodrošināšanā, lai paaugstinātu ES tautsaimniecības konkurētspēju.  
  
Pilnīgi konkurētspējīgam tirgum nepieciešama optimāla resursu sadale, atbalstot efektīvākos 
uzņēmumus. Lai tas tā notiktu, pircējam ir jābūt labi informētam, lai varētu izraudzīt vislabāko 
piedāvājumu. 
 
Pašreizējais lēnais pārrobežu tirdzniecības pieaugums nozīmē, ka iekšējā tirgus potenciāls vēl ne 
tuvu nav izsmelts. Patērētāji savā labā neizmanto izdevīgākas cenas un izvēli, kas var būt 
pieejama iekšējā tirgū kopumā, bet turpina izvēlēties savas valsts tirgu, kurā viņi jūtas 
aizsargātāki. Tas nozīmē, ka pilnīga konkurence iekšējā mazumtirdzniecībā nav izteikta tik ļoti, 
kā vajadzētu. 
 
Tajā pašā laikā uzņēmumus no preču realizācijas patērētājiem visā ES attur reglamentējošo 
noteikumu neskaidrība. Rezultātā tirgi lielā mērā saglabājas sadrumstaloti katras valsts robežās, 
un arī cenu starpība valstīs ir ļoti liela: mazumtirdzniecības cenas ES patiešām var būt līdz 40 % 
augstākas vai zemākas par vidējo rādītāju Eiropas Savienībā, un vidējā cenu starpība ir apmēram 
30 %. Tāda pati situācija ir ar ražošanas izmaksu atšķirībām visā ES, jo sadrumstaloti tirgi 
deformē konkurenci, radot negatīvas sekas gan rūpnieciskajai ražošanai, gan patērētājiem. 
 
Rezumējums: 

• patērētājiem jājūt, ka viņi var iegādāties nepieciešamos produktus un pakalpojumus no tā 
uzņēmuma, kas tos piedāvā visizdevīgāk, neatkarīgi no tā atrašanās vietas;  

• uzņēmumiem jāvar produkciju reklamēt tirgū un pārdot jebkurā ES dalībvalstī tikpat 
vienkārši kā reģistrācijas valstī. 

 
ES patērētāju aizsardzības politika veicina šo tirgus trūkumu novēršanu, risinot šo problēmu gan 
no piedāvājuma, gan pieprasījuma puses. Galvenie piemēri šajā sakarā ir priekšlikumi stiprināt 
sadarbību un priekšlikumi cīņai pret negodīgu tirdzniecības praksi. 
 
 
7. Kā dažādu valstu atšķirīgajām gaumēm un paražām būtu jāatspoguļojas 
patērētāju aizsardzības prasībās? 
 
Gaumes un paražu jautājumam un patērētāju tiesību aizsardzības politikai ir maz sakara.  
Patērētāju tiesību aizsardzības politikas mērķis ir aizsargāt pilsoņu ekonomiskās tiesības, viņu 
veselību un drošību. Šie jautājumi ir ļoti vispārīgi. Gadu gaitā eiropieši ir izveidojuši vienotu 
vērtību kopumu, kas tagad ir nacionālo identitāšu daļa visās dalībvalstīs. 
 
Tomēr nacionālajās kultūrās ir skaidras gaumes un paražu atšķirības citās jomās, piemēram, 
reklāmā. Šo jautājumu risināšana vairs neattiecas uz patērētāju aizsardzību, jo tie atspoguļo citas 
sabiedrības intereses. Komisijas priekšlikums direktīvai par cīņu pret negodīgu tirdzniecības 
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praksi nerada nekādu saikni ar šiem jautājumiem. Es esmu apņēmies pilnīgi ievērot 
subsidiaritātes principu, izvirzot iniciatīvu vai uzņemoties darbību šajā jomā. 
 
 
8. Iepriekšējā Komisija pieņēma skaidru stratēģiju ES normatīvās vides 
vienkāršošanai un uzlabošanai, tajā ietverot plašāka ietekmes novērtējuma un 
apspriešanas procedūras izmantošanu. Komisija kopā ar Parlamentu un Padomi 
ir arī parakstījusi Iestāžu nolīgumu (IN) par labākām likumdošanas 
procedūrām. Ņemot to vērā, vai Jūs kā komisāra amata kandidāts varat 
apliecināt: 
 

• pilnīgu atbalstu mērķim uzlabot ES normatīvo vidi, Komisijas pieņemtajai 
stratēģijai un IN; 

• ka Jūsu dienesti pilnībā ievēros IN un sadarbosies ar Parlamenta 
komitejām, organizējot uzklausīšanu pirms tiesību aktu pieņemšanas, lai 
sīki izskatītu Komisijas priekšlikumus; 

• ka Jūsu dienestos strādājošo darbības rezultātu izvērtējumā nozīmīgs 
faktors augsta novērtējuma iegūšanai būs savlaicīga un efektīva darbība 
labāku likumdošanas procedūru nodrošināšanai. 

 
Jā, es pilnīgi atbalstu mērķi tālāk uzlabot un vienkāršot ES normatīvo vidi. Labāki normatīvie 
akti ir īpaši svarīgi patērētāju aizsardzības politikas jomā, kurai jādod reāls labums iedzīvotājiem 
ikdienas dzīvē. Tādēļ politikas veidošanas procesā un mūsu galveno iniciatīvu iespējamās 
ietekmes novērtēšanā ir būtiski iesaistīt ieinteresētās puses no pilsoniskās sabiedrības, proti, 
patērētāju organizācijas. 
 
Lai panāktu patērētāju tiesību aizsardzības politikas labāku normatīvo regulējumu gadījumos, 
kad patērētāju aizsardzības tiesību akti ir nepieciešami, es atbalstu pamatpieeju, t.i., mazāk 
didaktisku, bet vairāk vērstu uz rezultātiem. Mans priekštecis šo pieeju izmantoja produktu 
nekaitīguma un negodīgas tirdzniecības prakses apkarošanas jautājumos. Tuvākā nākotnē es 
plānoju pārskatīt patērētāju aizsardzības tiesību aktus, lai uzlabotu to konsekvenci un 
patērētājiem būtu ieguvums no paredzamākas normatīvās vides. 
 
Labākai normatīvai videi arī nepieciešama patērētāju tiesību ievērošana un īstenošana visās 
dalībvalstīs. Tas ir galvenais uzdevums turpmākajiem gadiem, un mūsu mērķis ir veicināt 
sadarbību starp dalībvalstīm un atbalstīt tīklus, kas palīdz patērētājiem un viņus konsultē par 
tiesībām un pienākumiem. 
 
Neskarot Komisijas iniciatīvas tiesības, es, mans kabinets un ģenerāldirektorāts 
pirmslikumdošanas posmā pilnīgi sadarbosies ar attiecīgajām Parlamenta komitejām, kā arī 
ieinteresētajām pusēm, lai paplašinātu Komisijas izpratni par aktuālajiem jautājumiem. Es varu 
Parlamentam apliecināt, ka Komisijas dienesti centīsies stingri ievērot attiecīgos noteikumus 
pamatregulā par Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām un iestāžu nolīgumā par uzlabotu 
likumdošanu. 
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Es varu arī apliecināt, ka es, ģenerāldirektorāts un tā darbinieki savos pasākumos ievērosim 
principu par labāku normatīvā regulējuma procedūru efektīvāku piemērošanu. 
 
 

9. Ko, Jūsuprāt, iespējams darīt, lai vēl vairāk uzlabotu likumdošanas 
procesu ES un noteikumu kopumu, kas reglamentē iekšējo tirgu un patērētāju 
aizsardzību? 
 
Laba likumdošana izriet no pareizas izpratnes par aktuālajiem jautājumiem un efektīvas 
prioritāšu noteikšanas. Mums noteikti jāuzlabo zināšanas par patērētāju tiesību aizsardzības 
politiku. Patērētāju tiesību aizsardzības politikai jābalstās pareizā informācijā un datos, lai 
vislietderīgākajā veidā noteiktu rīcības prioritātes, izvērtētu un koriģētu pasākumus. Es pilnīgi 
apliecinu to, ka šie jautājumi jau tiek uzsvērti un plānoju turpināt jau notiekošo darbu, lai iegūtu 
pilnīgus datus par patērētāju sūdzībām, datus par preču un pakalpojumu cenām, patērētāju 
apmierinātības rādītājiem, patērētāju uzskatiem par sabiedriskajiem pakalpojumiem un pārrobežu 
iepirkšanos. Es plānoju pastiprināt šo darbu un sadarboties ar dalībvalstīm un patērētāju 
organizācijām, lai iegūtu uzlabotus rādītājus par kaitējumu patērētājiem un attīstītu risku 
zinātnisku novērtēšanu produktu nekaitīguma jomā. Es arī gribētu padziļināt mūsu izpratni par 
patērētāju vēlmēm un pieņēmumiem, pienācīgu uzmanību veltot īpašajām vajadzībām jaunajās 
dalībvalstīs, ja tajās šādas vajadzības ir. Šis izšķirīgais zināšanu papildināšanas darbs ir būtisks, 
lai izstrādātu labākus tiesību aktus un nodrošinātu, ka ES patērētāju tiesību aizsardzības politika 
ir vērsta uz pareizajām prioritātēm. 
 
Labāka ES tiesību aktus īstenošana gan valstu, gan pārrobežu gadījumos arī ir svarīga 
normatīvās vides uzlabošanai. Šajā sakarā būs būtiski efektīvi īstenot regulu par sadarbību 
patērētāju tiesību aizsardzības jomā. Dalībvalstīm jāveic vajadzīgie pasākumi, lai faktiski 
īstenotu šīs regulas darbību. Es plānoju kopā ar dalībvalstīm darīt visu iespējamo, lai šo regulu 
pareizi piemērotu un veicinātu paraugprakses attīstību un apmaiņu.  
 
Attiecībā uz likumdošanu plānotajai spēkā esošo patērētāju aizsardzības tiesību aktu 
pārskatīšanai vajadzētu atklāt iespējas tiesību aktu uzlabošanai šajā jomā. Savukārt darbam ar 
tādiem instrumentiem kā Kopējā norāžu sistēma par Eiropas līgumtiesībām, kura paredzēs 
vispārējas definīcijas un paraugnoteikumus, pamatojoties uz spēkā esošo līgumtiesību analīzi, 
jāpalīdz nodrošināt, ka jebkurš priekšlikums mainīt vai ieviest tiesību aktus uzlabo normatīvās 
vides kvalitāti un saskaņotību. 
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