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GEZONDHEID EN VOEDSELVEILIGHEID 

1. Wat zullen volgens u de grootste uitdagingen op het gebied van 
gezondheid en voedselveiligheid zijn in de aanstaande vijf jaar in de Europese 
Unie? Wat zou u doen als commissaris om deze problemen aan te pakken en te 
zorgen voor zichtbare resultaten tegen het einde van uw mandaat, rekening 
houdend met de verdeling van bevoegdheden tussen de EU en de lidstaten? 

Gezondheid is een mensenrecht. Het is mijn belangrijkste taak dat recht in de gehele Unie te 
versterken en dat in een wereld waarin de gevaren reëel zijn en onze middelen niet onbeperkt. 

Meer gezonde levensjaren voor allen moet een permanent doel van de Unie zijn, niet in de laatste 
plaats wegens de ongelijkheid in de gezondheidssituatie binnen de lidstaten en tussen de lidstaten 
onderling. 

Voor een concurrerende economie is gezondheid op de lange duur een winstpunt en geen 
kostenpost. Het Europees optreden op het gebied van de gezondheid moet ten goede komen aan 
het individu en daarmee aan de welvaart in Europa. Ik zou ervoor willen zorgen dat dit punt zijn 
rechtmatige plaats in het Lissabon-proces inneemt. Gezondheid moet tenslotte geïntegreerd 
worden in alle communautaire beleidsterreinen. 

Bij het streven naar gezonde levensjaren zijn het eten en drinken van verkeerde dingen (of 
verkeerde hoeveelheden) en het roken belangrijke hinderpalen. Ik ben van plan bijzondere 
aandacht te schenken aan de bescherming van Europa's jeugd tegen roken, alcoholmisbruik en 
obesitas. 
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Andere problemen zijn de toename van chronische ziekten, de ouder wordende bevolking en het 
toenemende beroep dat de burger doet op gezondheidsinformatie en gezondheidszorg. Ook 
besmettelijke ziektes zijn een grote bedreiging, zo vormt  het toenemend aantal gevallen van 
HIV/AIDS in de Unie en haar buren in het oosten een belangrijke reden tot zorg. Wij moeten 
tevens waakzaam zijn op het punt van nieuwe en in omvang toenemende dreigingen en ziektes. 
SARS in 2003 en de gevolgen van de vogelgriep voor de mens in 2004 laten zien dat wij op dat 
punt niet laks mogen zijn. Aanvallen op de gezondheid, of deze nu een natuurlijke oorzaak 
hebben of door de mens worden veroorzaakt, vereisen samenwerking op Europees niveau en een 
belangrijke rol voor de Unie bij de capaciteitsopbouw. Ik denk hier bijvoorbeeld aan resistente 
ziekenhuisinfecties en tuberculosestammen. 
 

Communautair optreden moet gericht zijn op terreinen waar het mogelijk is waarde toe te 
voegen. De lidstaten zijn vanzelfsprekend verantwoordelijk voor organisatie en aanbod van 
gezondheidsdiensten en medische zorg. Maar ik ben van mening dat de Unie aanzienlijke 
toegevoegde waarde kan genereren door de lidstaten te helpen met activiteiten die beter op 
communautair niveau kunnen worden verricht, bijvoorbeeld het delen van de beste praktijk en 
het bundelen van middelen voor de evaluatie van gezondheidstechnologie of kenniscentra, via 
het stimuleren van netwerken van Europese deskundigheid op het gebied van de gezondheid, met 
name door het Europees Centrum voor ziektepreventie en controle dat in mei 2005 zijn 
werkzaamheden in Stockholm begint. Dit gebeurt ook door middel van het communautair 
volksgezondheidsprogramma. Ons optreden zal synergie en partnerschap tussen de lidstaten 
onderling en tussen overheden en maatschappij stimuleren. 

Het nieuwe Europese stelsel voor voedselveiligheid rust op drie hoofdpijlers: 

ten eerste: de voedselveiligheidswetgeving in haar geheel - de voltooiing daarvan komt steeds 
dichterbij. 

ten tweede: de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid - is haar werkzaamheden begonnen en 
verhuist binnenkort naar Parma. 

ten derde: een nieuwe aanpak van voedingsmiddelen - en voedselcontroles. 

De nadruk verschuift nu van strategische planning naar feitelijke uitvoering van het 
voedselveiligheidsbeleid. Er moeten concrete maatregelen worden genomen om controle op en 
uitvoering van het communautair voedselveiligheidsacquis te waarborgen en de activiteiten van 
de lidstaten te coördineren. 

Wij moeten bij de burgers vertrouwen wekken inzake de veiligheid van Europese 
voedingsmiddelen, maar de grootste uitdaging is niet veilige maar gezonde voeding. 
Essentieel daarvoor zijn: 
 

• voltooiing van het Witboek voor het actieplan voedselveiligheid 
• doeltreffende implementatie van communautaire wetgeving op het terrein van 

voedselveiligheid, welzijn van dieren en gewasbescherming in alle lidstaten 
• een hoog niveau van controle op Europese verordeningen inzake voedselveiligheid  bij 

voedingsmiddelen die uit derde landen worden ingevoerd, middels scholing van officiële 
communautaire en niet-communautaire inspecteurs. 
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• betere informatie-uitwisseling voor een hoog niveau van voedselveiligheid in de hele 
wereld via de uitbreiding tot derde landen van het snelle waarschuwingssysteem voor 
levensmiddelen en voeding. 

• permanente aanpassing van bepaalde bepalingen in het licht van zich ontwikkelende 
wetenschappelijke en technische omstandigheden, bijvoorbeeld inzake besmettelijke 
spongiforme encephalopathie, smetstoffen, microbiologische criteria, dieetvoeding. 

• herziening van het kader voor de toelating van pesticiden 
 
2. Volgens het Verdrag wordt "bij de bepaling en de uitvoering van elk beleid en 
elk optreden van de Gemeenschap […] een hoog niveau van bescherming van de 
menselijke gezondheid verzekerd" . Hoe zou u ervoor zorgen dat dit beginsel 
naar behoren in praktijk wordt omgezet op het gebied van gezondheid en 
voedselveiligheid en in het kader van de wetgeving inzake de interne markt? 
 
Hoe gaat u ervoor zorgen dat de Commissie aandacht schenkt aan de problemen 
van geestelijke gezondheid, wetende dat deze een groeiend deel vormen van de 
algemene gezondheidslasten? Welke vooruitgang denkt u te boeken met de 
invoering van gezondheidseffectrapportages? 
  
Gezondheid is in het Verdrag een prioritair doel. 
 
Ik ben er trots op verantwoordelijkheid te dragen voor kwesties die centraal staan bij het 
gezamenlijk nadenken over Europees beleid. Ik vat mijn rol om er bij mijn collega's op aan te 
dringen bij de vaststelling en uitvoering van alle soorten beleid doelstellingen op te nemen die 
zowel betrekking hebben op de consument als op de gezondheid, ernstig op. Ik neem mij voor 
om daarbij gebruik te maken van het werk dat momenteel wordt verricht inzake de techniek van 
de effectrapportage, en zal voorts de effectrapportage zeer streng toepassen bij 
wetgevingsvoorstellen die op het terrein van mijn eigen verantwoordelijkheid liggen. 
 
Verbetering van de gezondheid van de burger kan alleen worden bereikt door maatregelen die 
een groot aantal beleidsterreinen omvatten, omdat gezondheid beïnvloed wordt door 
economische, sociale en milieufactoren. Het communautair optreden op het gebied van de 
gezondheid gaat uit van drie kernbeginselen: integratie, duurzaamheid en streven naar Europese 
toegevoegde waarde. Dit heeft geleid tot een alomvattende benadering op communautair niveau 
van werkzaamheden op het terrein van de gezondheid, waardoor beleidsterreinen die een 
gezondheidselement bevatten samenwerken om gezondheidsdoelstellingen te bereiken. 
 
Het bereiken van een hoog niveau van voedselveiligheid is het kernpunt van de algemene 
Europese voedingsmiddelenwetgeving (Verordening (EG) nr. 178/2002). 
 
Het internationaal recht staat de Unie toe een behoorlijk beschermingsniveau vast te stellen, 
waaraan het zich wil houden, met dien verstande dat onze risico-analyse gebaseerd is op de 
beschikbare wetenschappelijke bewijzen en onze risico-evaluatie wordt verricht op een 
onafhankelijke, objectieve en doorzichtige wijze. Ik ben ervan overtuigd dat wij er, met de hulp 
van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid in zullen slagen een krachtig en betrouwbaar 
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wetenschappelijk kader voor communautair beleid en optreden op het terrein van de 
voedselveiligheid in stand te houden. 
 
Wanneer onzekerheid blijft bestaan op wetenschappelijk terrein, kunnen we terugvallen op het 
voorzorgsbeginsel, op voorwaarde dat de genomen maatregelen consistent zijn, evenredig en niet 
restrictiever voor de handel dan noodzakelijk, en van tijd tot tijd worden getoetst. 
 
De maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de mens moeten verenigbaar zijn met 
andere doelstellingen van de EU, bijvoorbeeld het vrij verkeer van goederen en de soepele 
werking van de interne markt. Een belangrijk middel om de juiste balans te vinden is het voeren 
van een open en transparant overleg tijdens voorbereiding, evaluatie en herziening van 
wetgeving. Ik ben van plan voort te borduren op de bestaande praktijk van tijdig en effectief 
overleg van belanghebbende partijen voordat beleid wordt uitgestippeld en besluiten genomen 
worden. De uitkomst moet echter altijd zijn dat de gezondheid allerhoogste prioriteit heeft in het 
communautair beleid. 
 
Geestelijke gezondheid vormt inderdaad een groeiend segment van de ziektelast. Ik ben 
vastbesloten mij te baseren op de toezeggingen op langere termijn die op dit gebied in het 
volksgezondheidsprogramma van de Unie zijn gedaan. 
 
Een kwart van de Europeanen worden tijdens hun leven geconfronteerd met een mentaal 
probleem. Er is behoefte aan meer politieke steun bij het bestrijden van vooroordelen, het 
bevorderen van het besef bij kinderen en adolescenten wat geestelijke gezondheid inhoudt en het 
verspreiden van de beste praktijk ter voorkoming van zelfdoding en depressie. Bij de 
voorbereidingen voor de grote conferentie over dit onderwerp die in januari 2005 in Helsinki 
wordt gehouden zal ik mij inzetten voor samenwerking met de lidstaten en de 
Wereldgezondheidsorganisatie. Daarna moeten lidstaten en Commissie het eens worden over de 
opstelling van een helder actieplan. 
 
Wat betreft de gezondheidseffectrapportage hebben het huidige en de vroegere communautaire  
gezondheidsprogramma's diverse projecten mede-gefinancierd. Deze projecten waren gericht op 
ontwikkeling van erkende methodes om het gezondheidseffect van bepaalde maatregelen te 
evalueren en deden daarvoor een beroep op de ervaring die is opgedaan in lidstaten waar 
dergelijke rapportages gemeengoed zijn. 
 
Ik wil graag beklemtonen dat effectrapportages tegenwoordig een integraal onderdeel van de 
beleidsvorming bij de Commissie uitmaken en dat voordat tot omvangrijke nieuwe activiteiten 
wordt besloten,  een effectrapportage moet worden uitgevoerd. Dit maakt het mogelijk om alle 
beleidsvoorstellen op andere terreinen te beoordelen op hun potentiële gevolgen voor de 
gezondheid van de bevolking. In dat verband zal ik streven naar een vroegere toepassing van de 
gezondheidseffectrapportages zodat overwegingen van volksgezondheid niet pas aan het einde 
van de procedure een rol spelen, maar al naar behoren in de planning en de concipiëring van 
communautaire maatregelen kunnen worden opgenomen; dit geldt eveneens bij het uitstippelen 
of heroverwegen van belangrijk communautair beleid. 
 

Begroting en uitvoering 
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3. Denkt u dat voor het optreden van de Unie op het gebied van volksgezondheid 
en voedselveiligheid voldoende geld en personeel ter beschikking worden 
gesteld? Worden de communautaire maatregelen volgens u naar behoren 
geïmplementeerd en geëvalueerd? 
 
Kan u verzekeren dat het Europees Centrum voor ziektepreventie en controle, 
het Europees Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling en de Europese 
Autoriteit voor voedselveiligheid hun taken kunnen vervullen met de subsidies 
die zij momenteel krijgen? 

Wat gaat u ondernemen om de capaciteit en de doeltreffendheid van het Voedsel- 
en Veterinair Bureau te verbeteren? 

Ik ben het eens met de Commissie die, in het kader van het debat over de nieuwe Financiële 
Vooruitzichten een regelmatige en aanzienlijke verhoging van middelen voor de 
volksgezondheid en de voedselveiligheid heeft voorgesteld. Dit voorstel komt tegemoet aan de 
naar verwachting stijgende behoefte aan middelen van de Europese Autoriteit voor 
Voedselveiligheid (EFSA) en het Europees Centrum voor ziektepreventie en controle (ECDC). 
Gezien de evaluatie van de lopende activiteiten, sta ik volkomen achter deze moderne 
managementtechniek. Het Voedsel- en Veterinair Bureau (FVO) moet kunnen delen in de 
toekomstige groei van de werkzaamheden van het Directoraat-Generaal. 

De lopende algemene begroting beloopt € 354 miljoen voor de zes jaren van het programma voor 
de volksgezondheid. Voor de € 50 miljoen die voor het jaar 2003 beschikbaar waren, werden de 
Commissie meer dan 400 projecten voorgesteld, waarbij de Gemeenschap om steun ter waarde 
van € 500 miljoen werd verzocht; het ging vaak om hoogwaardige en nuttige projecten. Uit deze 
cijfers blijkt duidelijk dat op het gebied van de volksgezondheid veel meer zinvolle financiering 
kan plaatsvinden. Op verzoek van het Europees Parlement en de Raad is bij de Commissie een 
uitvoerend bureau in oprichting (standplaats Luxemburg) dat een zinvol beheer van het 
volksgezondheidsprogramma moet garanderen. 

De lopende algemene begroting voor de voedselveiligheidssector bedraagt voor het jaar 2005 € 
270 miljoen. Het lopende voedselveiligheidsprogramma is bijzonder ambitieus en omvangrijk en 
omvat zeer belangrijke zaken als de voltooiing van het Witboek voor voedselveiligheid, 
doeltreffende implementatie, een hoog controleniveau, verbeterde informatie-uitwisseling. enz. 

De structuurfondsen van de EU zouden een grotere rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van de 
gezondheidsinfrastructuur en het personeelsbestand in de sector in de nieuwe lidstaten, met name 
ter vergroting van hun vermogen om gezondheidsbedreigingen het hoofd te bieden. Op het 
gebied van de gezondheid hebben de structuurfondsen belangrijke activiteiten ondersteund maar 
die steun zou een meer uitgesproken voorrangsgebied kunnen worden in de toepassings- en 
financieringscriteria. Besluiten zouden afhankelijk kunnen worden gesteld van een rapportage 
over hun gevolgen voor de gezondheid. 
 
Het nieuwe Europees Centrum voor Ziektepreventie en controle zal een krachtige bouwsteen 
voor de capaciteit van de Unie vormen en een omvangrijk netwerk van deskundigen. Het zal 
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technische en wetenschappelijke kennis genereren en ons in staat stellen deze kennis beter toe te 
passen. 
 
De directeur van het ECDC begint aan het eind van het eerste kwartaal van 2005 met zijn 
werkzaamheden. Met de activiteiten van het centrum zal in het tijdvak 2005 - 2007 geleidelijk 
worden begonnen. De opbouw van het werk hangt af van vele factoren zoals de beschikbaarheid 
van deskundigen. 
 
De begroting van het Centrum die door de Commissie in haar voorstel in 2003 werd 
gesuggereerd heeft betrekking op de uitgaven tot 2007. Tegen die tijd moet het 
personeelsbestand van het Centrum 70 mensen omvatten en zal de totale jaarlijkse begroting de € 
29 miljoen naderen. Voor de beginfase van het Centrum zijn deze middelen voldoende. 
 
De vestiging van het Centrum in Zweden echter zal van invloed zijn op de kosten, aangezien de 
exploitatiekosten daar hoger zijn dan de standaardramingen waarvan in het voorstel is uitgegaan. 
Dit kan vooral van invloed zijn op het personeelsbestand. Het feitelijke kostenplaatje wordt 
momenteel geëvalueerd en de Commissie zal streven naar een passende correctie op toekomstige 
begrotingen van het Centrum via de gebruikelijke begrotingsprocedures. 
 
Op langere termijn moet in de Financiële Vooruitzichten van de Unie rekening worden gehouden 
met de toetsing van de opdracht van het Centrum in 2007-2008. Als deze wordt herzien, moet 
ook de begroting worden aangepast. 
 
Ik draag geen verantwoordelijkheid voor het Europees bureau voor geneesmiddelenbeoordeling, 
dat onder de Commissaris voor ondernemingen en industrie ressorteert. Derhalve kan ik u geen 
uitgebreid antwoord geven over de wijze waarop dit bureau binnen het bestaande 
begrotingskader zijn taak verricht. Er bestond echter tussen mijn voorganger, Commissaris 
Byrne, en zijn collega, Commissaris Liikanen, een overeenkomst om op deze punten samen te 
werken en ik ben van plan met mijn nieuwe collega in die geest voort te gaan. 
 
Het Voedsel- en Veterinair bureau dient, als onderdeel van het DG gezondheid en 
consumentenbescherming een verzoek in om aanvullende middelen tijdens de regelmatige 
toetsing van de personeelsbehoefte, laatstelijk gebeurde dit in verband met aanvullende 
hulpmiddelen voor de uitbreiding. Het zal vanzelfsprekend samenwerken met de DG die onder 
mijn bevoegdheid valt om ervoor te zorgen dat de beperkte middelen naar behoren worden 
toegewezen, ook aan het Voedsel- en Veterinair bureau. Ten aanzien van de doeltreffendheid van 
het Bureau moet de grootste verbetering in de komende vijf jaren worden gevonden in de al 
geïnitieerde overgang naar een beter gestructureerde, op controle berustende aanpak van de 
voedselketen. 
 
Met zijn huidige hulpmiddelen voert het Voedsel- en Veterinair bureau jaarlijks ongeveer 250 
inspecties uit. In het jaarlijks inspectieprogramma worden de inspecties al naar gelang hun 
prioriteit opgenomen. Afzonderlijke inspecties vereisen uitgebreide planning vooraf,  een bezoek 
ter plekke van één of twee weken, een uitgebreid verslag en een follow-up-fase. Met de 
inwerkingtreding van de nieuwe verordening inzake controle op voedingsmiddelen en de 
bepalingen daarin dat de lidstaten enerzijds geïntegreerde controleprogramma's moeten 
ontwikkelen en anderzijds een controlestelsel dat voldoende onafhankelijk is, zal de 
doeltreffendheid van de voedselveiligheidscontroles toenemen. Dit biedt meer zekerheid dat de 
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communautaire wetgeving in de lidstaten werkelijk wordt toegepast. Het Voedsel- en Veterinair 
bureau kan zijn inspanningen en middelen dan richten op terreinen die minder goed worden 
gecontroleerd. 
 
4. Op milieugebied is de gewoonte ingesteld om 
"implementatievergaderingen" te houden, waarin de vragen van de leden over 
de implementatie van bepaalde wetgevende handelingen worden beantwoord 
door een vertegenwoordiger van de Commissie. Zou u het nuttig vinden deze 
praktijk uit te breiden naar het gebied van gezondheid en voedselveiligheid? 
 

Uit de informatie waarover ik beschik, blijkt dat wat betreft de implementatie op andere 
manieren succesvol wordt tegemoet gekomen aan zorgen of interesses van de leden. Maar ik sta 
open voor suggesties. Het kan zijn dat omvangrijke implementatieprocessen  zoals bij voedings- 
en voedselcontrole of hygiëne zouden profiteren van vrij toegankelijke hoorzittingen van het 
Parlement waar alle belangstellenden hun inbreng kunnen hebben. 
 
Gezondheid en voedselveíligheid zijn voor de burger belangrijke onderwerpen. Zij verwachten 
van de beleidsmakers doorzichtigheid op dit terrein dat hun dagelijks leven rechtstreeks raakt. In 
het algemeen bestaat er behoefte aan partnerschap en samenwerking met alle belanghebbenden. 
 
Doorzichtigheid vormt ook een element van behoorlijk bestuur. In dit opzicht, om maar één 
voorbeeld te noemen, speelt het gezondheidsforum een grote rol. Het dient als voorlichtings- en 
overlegmechanisme en moet waarborgen dat de doelstellingen van de communautaire 
gezondheidsstrategie duidelijk worden gemaakt aan het publiek en inspeelt op zijn zorgen. Het 
biedt mogelijkheden voor representatieve patiëntenverenigingen, werknemers in de 
gezondheidssector en andere belanghebbenden om bijdragen te leveren aan de ontwikkeling van 
het gezondheidsbeleid, de implementatie en het vaststellen van prioriteiten. De oprichting van 
een communautair volksgezondheidsportal is gericht op verbetering van de beschikbaarheid, 
zichtbaarheid en doorzichtigheid van voorlichting over de gezondheidssector op EU-niveau voor 
burgers, professionals, nationale en regionale autoriteiten. Grote aandacht zal worden 
geschonken aan verbindingen met de daarvoor in aanmerking komende nationale 
informatiebronnen. 
 
Betrekkingen met gespecialiseerde Agentschappen 
 
5. De afgelopen jaren worden steeds meer gespecialiseerde Agentschappen 
opgericht, mede op het gebied van voedselveiligheid en gezondheid. Wat is uw 
oordeel over deze ontwikkeling en wat moet de aard zijn van de relatie tussen de 
Commissie en deze Agentschappen?  
 
Ik ben van mening dat het beleid dat gericht is op de oprichting van gespecialiseerde 
Agentschappen voortdurend tegen het licht moet worden gehouden. 
 
Agentschappen vormen zeker geen oplossing voor alle problemen al weet ik dat bijvoorbeeld  de 
Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid al een stevige reputatie heeft opgebouwd. Ik zal de 
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Agentschappen die onder mijn verantwoordelijkheid vallen aan een zorgvuldige evaluatie 
onderwerpen. Ik wil mijzelf ervan overtuigen dat de kosten van het creëren van Agentschappen 
opwegen tegen de bijdrage die zij leveren, dat hun oprichting de beste keuze is voor de aanpak 
van specifieke beleidsbehoeften en voorts dat er geen sprake is van overlapping tussen de 
werkzaamheden van het Agentschap en die van de Commissie of de lidstaten. 
 
Ieder communautair Agentschap is enig in haar soort en vervult een individuele taak die bij de 
oprichting is vastgesteld. Ik zal nauwe relaties onderhouden met drie communautaire 
Agentschappen, namelijk de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA), het Europees 
Centrum voor ziektepreventie en controle (ECDC) en het communautair Bureau voor 
planterassen (CPVO). Voorts is het van groot belang om samen te werken met het Europees 
Agentschap voor de geneesmiddelenbeoordeling (EMEA) en het Europees milieu-agentschap 
(EEA), voorzover hun werkzaamheden betrekking hebben op mijn verantwoordelijkheden.  
 
De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) werd in 2002 opgericht als een 
onafhankelijk orgaan dat zich bezighoudt met de risico-evaluatie in de voedselketen terwijl de 
communicatie hierover een verantwoordelijkheid is die de Commissie deelt met de lidstaten. 
EFSA heeft geen rol bij regulering en risicobeheersing; deze aspecten blijven vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de Europese instellingen, dat wil zeggen, al naar gelang de aard, 
Commissie, Parlement de Raad. EFSA heeft echter zonder twijfel al het vermogen ontwikkeld 
om invloed uit te oefenen op het debat, aangezien haar mandaat uitgebreid is en betrekking heeft 
op alle kwesties die de risico-evaluatie betreffen en direct of indirect van invloed zijn op de 
veiligheid van de voedselketen, alsmede op gezondheid en welzijn van dieren, 
gewasbescherming, voeding en genetisch gemanipuleerde organismen, behalve wanneer ze 
betrekking hebben op geneesmiddelen.  
 
In verband met de functionele scheiding van risico-evaluatie en risicobeheer is een efficiënte 
wisselwerking vereist tussen Commissie en EFSA, zonder dat de onafhankelijkheid van het 
risico-evaluatieproces geweld wordt aangedaan. Het risico-evaluatieproces en het risicobeheer 
zowel als de rol van de deelnemers moeten dan ook duidelijk worden vastgelegd, waarbij een 
permanent, interactief proces van dialoog en wederzijds begrip tussen de betrokkenen als 
uitgangspunt dient.   
 
Op het punt van de gezondheid is het van groot belang dat het uitstippelen van beleid stoelt op 
een gezonde wetenschappelijke basis van expertise en op gegevens van betrouwbare kwaliteit. 
Onafhankelijk wetenschappelijk advies speelt een toenemende rol in het institutionele 
besluitvormingsproces. 
 
Het is van doorslaggevend belang dat de Unie de bewakings-, alarm- en reactiecapaciteit 
uitbreidt om een doeltreffende coördinatie van nationale inspanningen te kunnen waarborgen. 
Het Europees Centrum voor ziektepreventie en controle, dat in 2005 met zijn werkzaamheden 
moet beginnen, zal een belangrijke rol spelen in de capaciteit van de Unie op dit terrein. Tot de 
taken van het Centrum behoren onder andere epidemiologische bewaking en het vormen van 
netwerken tussen laboratoria, het produceren van wetenschappelijke adviezen, het beheren van 
een snel alarm- en reactiesysteem, het verstrekken van technische bijstand en het optreden in 
noodgevallen. Het Centrum betekent voorts een versterking van de internationale rol van de Unie 
bij het beheersen van besmettelijke ziektes. In 2007 zal opdracht worden gegeven voor een 
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externe evaluatie van de prestaties van het Centrum en een eventuele uitbreiding van de 
werkzaamheden.  
 
Volgens de beginselen van goed bestuur zou de Commissie minder betrokken moeten zijn bij het 
beheer van investeringsprogramma's. Uitvoerende organen moeten de praktische bestuurlijke 
taken van de Commissie verlichten. De Commissie is bezig een dergelijke structuur op te zetten; 
die moet begin 2005 operationeel worden en de Commissiediensten ondersteunen bij de 
implementatie van volksgezondheidsprogramma. Tijdens de onderhandelingen over dit nieuwe 
programma in 2002 hebben de Raad en het Europees Parlement verzocht om aanzienlijke 
versterking van de technische en financiële expertise voor het beheer ervan. Het uitvoerend 
orgaan zal de Commissie in staat stellen haar optreden te richten op strategische taken en het 
ontwikkelen van prioriteiten en toekomstgerichte activiteiten op peil te houden. De Commissie 
blijft volledig verantwoordelijk voor het orgaan en zal dan ook de nodige controles en evaluaties 
uitvoeren. 
 
Gezondheid 

6. De Europese Unie heeft bevoegdheden op het gebied van de bevordering 
van de gezondheid. Zij kan het nationaal beleid aanvullen en samenwerking 
tussen de lidstaten aanmoedigen, maar de organisatie en het verstrekken van 
gezondheidsdiensten zijn een exclusieve bevoegdheid van de lidstaten. Toch 
kennen vele lidstaten dezelfde problemen en verschillende aspecten van de 
verstrekking van gezondheidsdiensten houden verband met het communautair 
beleid. Zou volgens u bij ontstentenis van meer wetgevende bevoegdheden, op 
het gebied van volksgezondheid de methode van open coördinatie moeten worden 
geïntroduceerd, met inbegrip van een vergelijkende analyse van de nationale 
gezondheidssystemen van de lidstaten en de verspreiding van beste praktijken? 
 
Hoewel ik het ermee eens ben dat de open coördinatie voor het moment het juiste instrument is,  
ambieer ik persoonlijk na vijf jaar een bredere consensus te hebben bereikt zodat op het terrein 
van het gezondheidsbeleid in de Unie meer gemeenschappelijk kan worden gedaan. Ik ben van 
mening dat voor deze werkzaamheden een deugdelijk fundament al aanwezig is.  
 
Het Verdrag roept de Gemeenschap op samenwerking tussen de lidstaten aan te moedigen; zij 
dienen  hun beleid en programma's op het terrein van de gezondheid te coördineren. Aangezien 
de reikwijdte van de wetgeving beperkt is, valt er veel te zeggen voor 
partnerschapsovereenkomsten tussen meerdere actoren, van lidstaten tot niet-gouvernementele 
organisaties en ondernemers. Partnerschappen zijn al tot stand gekomen binnen het 
gezondheidsforum en vele projecten en netwerken die in het kader van het 
volksgezondheidsprogramma zijn gefinancierd.  
 
De Commissie heeft overeenstemming bereikt over een reflectieproces op hoog niveau inzake 
patiëntenmobiliteit en de ontwikkeling van de gezondheidszorg in de Unie, zodat een forum 
ontstaat voor het ontwikkelen van een gemeenschappelijke Europese opvatting op dit terrein met 
inachtneming van de nationale verantwoordelijkheid voor de gezondheidssystemen. 
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In deze context zijn we al begonnen met de toepassing van de beginselen van "open coördinatie". 
Op het terrein van de gezondheidszorg is deze methode van bijzonder nut, aangezien zoals in de 
vraag fijntjes wordt beklemtoond, de eerste verantwoordelijkheid bij de lidstaten ligt. Volgens 
deze methode is de Unie geen forum voor de harmonisatie van nationaal beleid maar voor het 
delen van nationale opvattingen, problemen, beste praktijken en toekomstwensen. Dit wordt niet 
geïnspireerd door een academische wens tot vergelijken maar door de gemeenschappelijke wens 
om concrete resultaten te behalen bij het verbeteren van de gezondheidszorg voor de Europese 
burger.  
 
De ontwikkeling van een dergelijke samenwerking tussen gezondheidssystemen is een proces 
van lange adem dat een sleutelrol zal spelen bij het totstandkomen van één Europa van 
gezondheid. Europese samenwerking zal niet alleen bijdragen aan de verbetering van de 
levenskwaliteit van de burger door hulp aan gezondheidsstelsels in heel Europa bij het bereiken 
van hun doelstellingen. Zij zal ook een bijdrage leveren aan economische groei en duurzame 
ontwikkeling in de Unie doordat de middelen die in de gezondheidsstelsels worden ingezet, beter 
worden benut.  
   
Onafhankelijkheid van de leden van wetenschappelijke comités 

7. De recente benoeming van prof. Ragnar Rylander op een post bij het 
nieuwe wetenschappelijk comité inzake gezondheids- en milieurisico's - ondanks 
het feit hij in hoger beroep door de Zwitserse strafrechtbank in december 2003 
schuldig is bevonden aan het achterhouden van de waarheid over geheime 
banden met de tabaksindustrie en persoonlijk financieel gewin boven de 
belangen van volksgezondheid en de wetenschap heeft geplaatst - heeft vragen 
opgeroepen over de integriteit van het gehele systeem van benoemingen in de 
wetenschappelijke comités voor volksgezondheid, milieu- en consumentenzaken 
van de EU, met name met betrekking tot hun onafhankelijkheid en de kwaliteit 
van de adviezen. Welke stappen zult u ondernemen om het vertrouwen van het 
grote publiek en de wetenschapswereld in de onafhankelijkheid en 
wetenschappelijke deskundigheid van deze comités te herstellen? Zou u ermee 
instemmen om de benoeming van prof. Ragnar Rylander aan een nieuw 
onderzoek te onderwerpen? Hoe wilt u voorkomen dat deze situatie zich 
herhaalt? 
 
Ik heb begrepen dat het huidige college een nieuw onderzoek heeft geopend met het ook op het 
annuleren van de benoeming van betrokkene. Daarom acht ik het niet juist om in dit stadium 
commentaar te leveren op dit specifieke geval. 
 
Geen enkel systeem zal ooit volledig bestand zijn tegen misleidende sollicitaties, maar het feit 
dat dit geval is opgespoord en afgehandeld voordat het comité bijeen kon komen, is 
bemoedigend. Ik ben van opvatting dat de bestaande procedures moeten worden getoetst en 
zonodig versterkt, zodat een sollicitant beter wordt doorgelicht en er duidelijke sancties worden 
ingesteld zoals - maar niet uitsluitend - het ongeldig verklaren van sollicitaties en het annuleren 
van contracten in gevallen waarin de verstrekte informatie onvolledig blijkt te zijn.  
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Eminent wetenschappelijk advies is alleen van waarde voor de Unie indien belanghebbenden 
vertrouwen stellen in de integriteit van de comités. De selectie van kandidaten wier 
wetenschappelijke status hen geschikt maakt voor een benoeming in wetenschappelijk comités is 
volledig gebaseerd op de door de sollicitanten verstrekte informatie, die wordt beoordeeld in 
overeenstemming met de selectiecriteria die worden gepubliceerd in de oproep tot indiening van 
blijken van belangstelling. Deze procedure eerbiedigt het beginsel van de gelijke behandeling 
van sollicitanten. De Commissie benoemt de leden uit de gegadigden die op de lijst voorkomen, 
waarbij in de eerste plaats rekening wordt gehouden met de behoefte aan wetenschappelijke 
deskundigheid en consistent hiermee met een brede geografische spreiding binnen de Unie. De 
selectieprocedure verloopt in overeenstemming met het wetenschappelijk kader van collegiale 
toetsing, ethische integriteit en doorzichtigheid en gaat uit van de veronderstelling dat de 
sollicitanten te goeder trouw zijn. 
 
 
Tabak 

8. Uit een binnenkort te publiceren verslag dat deskundigen namens de 
Commissie hebben opgesteld, blijkt dat tabak in de EU thans verantwoordelijk is 
voor 660.000 doden per jaar en dat de economische verliezen voor de 
Gemeenschap hierdoor 100 miljard euro ofwel 1% van haar BBP bedragen. 
Bent u van mening dat de Gemeenschap momenteel genoeg onderneemt om deze 
plaag aan te pakken? Welke stappen zult u ondernemen om deze verliezen te 
verminderen? Zal u nu, na de succesvolle implementatie van de richtlijn inzake 
een verbod op advertenties en het sponsoren door de tabaksindustrie en van de 
richtlijn inzake het produceren en etiketteren van tabaksproducten, een begin 
maken met de volgende fase van de strijd tegen het roken: wetgeving om het 
roken in openbare gelegenheden en/of op de werkplek (met inbegrip van 
restaurants en bars) aan banden te leggen? 

 
Ik ben mij er zeer van bewust dat de cijfers dramatisch zijn. De tragiek is dat zowel jong als oud 
de kosten moeten dragen. 
 
De Unie heeft al veel gedaan in relatie tot de bevoegdheden die zij heeft en de middelen 
waarover zij beschikt. De maatregelen die de gemeenschap en de lidstaten de afgelopen twintig 
jaar hebben genomen, hebben aanzienlijke resultaten opgeleverd. In de meeste landen is het 
roken, met name onder jonge mannen fors gedaald. 
 
Kunnen we meer doen? Het antwoord is een duidelijk: ja. Er zijn bewijzen dat achter het 
algemene succes van het minder roken enkele zorgwekkende tendensen schuilgaan. In een aantal 
landen gaan vrouwen meer roken en kinderen beginnen vroeger. Het intomen van het gebruik 
van tabak is, na het ontmoedigen ervan tijdens de jeugd,  de effectiefste bestedingswijze voor 
financiële middelen in de gezondheidszorg. Nu de kosten van de volksgezondheid in heel Europa 
stijgen, is het naar mijn opvatting cruciaal dat het tabaksmisbruik met hernieuwde kracht wordt 
aangepakt. 
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Op communautair niveau bijvoorbeeld dient een internationale actie tegen tabaksgebruik op gang 
te worden gebracht via ratificatie van de kaderovereenkomst voor het terugdringen van het 
roken. Ik hoop dat alle landen dit spoedig zullen doen. Het deskundigenverslag over het 
terugdringen van het roken wijst met name op het belang van het communautaire niveau als een 
forum voor het opdoen van ideeën en het mobiliseren van nationale activiteiten, met name op het 
punt van het onderzoek van tabak en het harmoniseren van het verzamelen van gegevens over de 
omvang van het tabaksgebruik. Vanuit wetgevingsperspectief worden een aantal manieren 
genoemd waarop het aan banden leggen van de sigaret zelf zou kunnen worden verbeterd. Dit 
advies dient nu zorgvuldig te worden bestudeerd. 
 
Een zeer belangrijke en effectieve stap is de invoering van rookverboden op de werkplek en 
meer in het algemeen op alle openbare plaatsen. Ik put veel hoop uit wat er nationaal gebeurt, 
bijvoorbeeld in Ierland, op Malta en in Zweden. Dergelijke maatregelen zijn volgens mij de 
volgende grote stap voorwaarts die Europa moet nemen. Mijn persoonlijk doel is ervoor te 
zorgen dat het voorbeeld van Ierland, Malta en Zweden aan het einde van mijn mandaat door de 
gehele Unie is gevolgd, dankzij samenwerking op zowel communautair als nationaal niveau. 
 
Ik ben mij er zeer wel van bewust dat de Unie maar beperkte bevoegdheden heeft om wetgeving 
in te voeren inzake alle aspecten van het terugdringen van het roken, maar ik ben er zeker van 
dat als we een grotere beleidsconsensus kunnen ontwikkelen om te handelen,  we resultaten 
kunnen boeken. 
 
Tot slot wil ik in het bijzonder de nadruk leggen op en voorrang geven aan de bestrijding van het  
roken door jonge mensen. Hier ligt onze grootste kans maar ook ons zwaarste taak.  
 
Chemische producten 

9. Het nieuwe beleid inzake chemische producten, REACH genaamd, wordt 
over het algemeen beschouwd als de grootste uitdaging die de Commissie ooit 
heeft gekend als het om de verwezenlijking van duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen gaat. Dit beleid zal hoogstwaarschijnlijk ook 
belangrijke gevolgen voor de volksgezondheid hebben. Margot Wallstroem 
beschouwde REACH als een "baanbrekend voorstel" dat "voor de industrie, 
werknemers en burgers en ons ecosysteem een win-winsituatie zal scheppen". 
Desalniettemin heeft David Byrne, voormalig lid van de Commissie voor 
volksgezondheid, nauwelijks met een woord over REACH gerept. Deelt u de 
mening van Margot Wallstroem over REACH? Hoe sterk bent u erop gebeten 
dat REACH werkelijkheid wordt? Bent u ook bereid om DG SANCO meer bij 
deze kwestie te betrekken omdat REACH van belang is voor een betere 
bescherming van de volksgezondheid? 
 
Ik ben van mening dan REACH een fair, evenwichtig en werkbaar voorstel is dat niet alleen zal 
zorgen voor een hoog beschermingsniveau van de gezondheid van de consument en het milieu, 
maar ook zal bijdragen aan het concurrentievermogen van de chemische industrie in Europa. 
Kortom, ik deel de opvatting van Commissaris Wallstroem in deze zaak volkomen. 
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Ik heb vernomen dat de gezondheidsdiensten van de Commissie intens betrokken zijn geweest 
bij de ontwikkeling van REACH, in het bijzonder bij kwesties als de zorgplicht, chemische 
stoffen in gebruiksartikelen, de risico-analyse van chemische stoffen (verslagen over chemische 
veiligheid), het stelsel van toelating van uiterst gevaarlijke chemische stoffen en de 
informatievoorziening van de consument. Ik ben er ook van op de hoogte dat het Directoraat-
Generaal gezondheid en consumentenbescherming  in samenwerking met het gemeenschappelijk 
onderzoekscentrum een aantal activiteiten heeft ondernomen om beter inzicht te krijgen in de 
mate waarin de consument is blootgesteld aan chemische stoffen die in gebruiksartikelen worden 
toegepast en hulp biedt ter ondersteuning van de desbetreffende bepalingen van REACH. 
 
Ik ben zeker van plan deze werkzaamheden voort te zetten en zonodig onze betrokkenheid bij 
REACH te intensiveren. 
 
Milieu en volksgezondheid  

10. In juni heeft de Wereldgezondheidsorganisatie een belangrijk onderzoek 
gepubliceerd waaruit blijkt dat het milieu voor de gezondheid van kinderen in 
Europa in hoge mate schadelijk is. De Europese ministers van Volksgezondheid 
en Milieu hebben een actieplan goedgekeurd om deze risico's in te dammen. In 
plaats van voorstellen voor duidelijke wetgevende maatregelen in te dienen heeft 
de Commissie in een vergadering van de WHO een actieplan ingediend dat 
volledig geconcentreerd is op onderzoek. Het schijnt dat het gebrek aan acties 
voornamelijk te wijten is aan het gebrek aan politieke wil in de Commissie en 
gebrekkige coördinatie tussen de verschillende DG's. Zult u voorrang verlenen 
aan de herziening van de huidige EU-wetgeving en haar tenuitvoerlegging om 
voor gepaste normen te zorgen om de gezondheid van kinderen en andere 
kwetsbare groepen te beschermen? Hoe zal u de bijzondere problemen 
aanpakken van industriële en postindustriële gebieden met een zeer sterke 
vervuiling, die grote gevolgen heeft voor de gezondheid van de plaatselijke 
bevolking? 

        
Ik ben voorstander van optreden dat gebaseerd is op geleverde bewijzen en op de onverkorte 
toepassing van het voorzorgsbeginsel. Wat betreft kwesties op het terrein van milieu en 
gezondheid die zodanig worden beoordeeld dat onmiddellijk optreden mogelijk is, bijvoorbeeld 
het terugdringen van pesticiden of voor de omgeving schadelijk tabaksgebruik, worden al 
maatregelen getroffen. In andere kwesties echter bestaat nog dringende behoefte aan gegevens, 
niet als doel op zich maar als een instrument voor het ondernemen van actie. Slechts als ze 
gebaseerd zijn op betrouwbare gegevens kunnen voorstellen tegenstand overwinnen en het 
Publicatieblad halen. 
 
Milieufactoren vormen ongetwijfeld één van de belangrijkste factoren van de volksgezondheid. 
Ik maak mij er grote zorgen over dat zij een negatieve invloed kunnen hebben op de gezondheid 
van kinderen. 
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Het actieplan voor milieu en gezondheid van de Commissie legt sterk de nadruk op het bundelen 
van controle en onderzoeksactiviteiten voor het vergroten van ons begrip hoe milieufactoren de 
gezondheidstoestand beïnvloeden. Het verzamelen van meer kennis is een noodzakelijke stap die 
de Commissie de gelegenheid biedt inzicht te verschaffen ter voorbereiding en toetsing van 
nieuw beleid.  
 
Het actieplan sluit geheel aan bij de mededeling over een Europese milieu- en 
gezondheidsstrategie die in 2003 werd gepresenteerd. De belangrijkste doelstelling van de 
mededeling is de uitbreiding van de capaciteit van de Unie voor beleidsvoering door het 
overbruggen van de kloof tussen milieu en gezondheid met het oog op een meer gecoördineerde 
aanpak. In deze mededeling wordt een strategie geschetst die wordt uitgevoerd in cycli  en 
bekend staat als het SCALE-initiatief (Science, Children, Awareness, Legal instruments, 
Evaluation). De strategie richt zich op kwetsbare groepen; het is bekend dat kinderen ernstiger 
bedreigt worden dan volwassenen. 
 
Het actieplan dat tijdens de conferentie in Boedapest werd gepresenteerd is niet volledig 
gebaseerd op onderzoek maar omvat initiatieven om een beter inzicht te krijgen in het verband 
tussen milieu en gezondheid en vast te stellen hoe blootstelling aan het milieu kan leiden tot 
epidemiologische effecten. Voorrang zal worden verleend aan de beoordeling van de bestaande 
wetgeving en de doeltreffendheid ervan bij het terugdringen van gezondheidsrisico's. 
 
De mededeling over gezondheid en milieu van 2003 en het daaropvolgende actieplan zijn beide 
het product van nauwe samenwerking en coördinatie tussen alle relevante Commissiediensten 
die bij dit proces zijn betrokken (Volkgezondheid, Milieu en Onderzoek); het onderwerp heeft 
altijd hoog op de politieke agenda van de Commissie gestaan en is altijd beschouwd als een 
prioriteit. Ik heb er dus alle vertrouwen in dat wat de Commissie betreft zowel de politieke wil 
als de vereiste coördinatie een feit is, met name in de implementatiefase, zodat deze belangrijke 
kwestie op de juiste wijze kan worden aangepakt.  
 
Zoals gezegd is het actieplan gericht op het onderzoek van onopgeloste vragen over de invloed 
van het milieu op de gezondheid van kwetsbare groepen. Het voornaamste doel van de operatie 
is de opsporing van gezondheidsrisico's die verband houden met het milieu. Dit zal ons in staat 
stellen op doeltreffende wijze voorrang te geven aan het toetsen van bestaand beleid en zijn 
implementatie, zodat tekortkomingen kunnen worden opgeheven en kinderen en andere 
kwetsbare groepen naar behoren kunnen worden beschermd.  
 
U stelt de bijzondere problemen van gebieden met een industrieel of een post-industrieel karakter 
aan de orde. Ik ben van mening dat het actieplan een solide basis vormt voor verder optreden op 
dat terrein. Het hoofdprobleem is het verkrijgen van inzicht over de weg die de diverse 
verontreinigende stoffen gaan, de beoordeling van de wijze waarop zij op elkaar reageren en 
daaruit de eventuele gezondheidseffecten op de plaatselijke bevolking te distilleren. 
 
Laag geprijsde levensreddende geneesmiddelen 

11. Welke stappen gaat u ondernemen om te voorkomen dat laag geprijsde 
levensreddende geneesmiddelen die gebruikt worden om ziektes zoals Aids te 
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genezen, in groten getale uit Oost-Europa worden gehaald om in de rest van 
Europa te worden aangewend? 
  

De Commissie ontwikkelt op het ogenblik een aanpak ter bestrijding van HIV/AIDS in de 
Europese Unie en haar buurlanden, samen met een aantal andere Commissiediensten. Het 
concrete resultaat van deze werkzaamheden is een werkdocument van de Commissie inzake 
gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van de bestrijding van HIV/AIDS in de Europese Unie 
en haar buurlanden, voor de ministersconferentie die op 16/17 september in Vilnius werd 
gehouden. De toegang tot een betaalbare antiretrovirale behandeling wordt beschouwd als een 
belangrijk element in de strategie ter bestrijding van deze ziekte. 

Momenteel zijn antiretrovirale behandelingen in heel Europa ruimschoots voorhanden. In een 
aantal nieuwe lidstaten van de Unie en hun buurlanden bestaat echter enige vrees over de 
gevolgen van de kosten van de behandeling op de begrotingen  voor de volksgezondheid, gezien 
het toenemend aantal infecties en de stijgende prijzen voor geneesmiddelen in de Unie. 

Ik ben voornemens om de diensten van DG Gezondheid en consumentenbescherming opdracht 
te geven de coördinatie met de research-industrie te verbeteren zodat dit aspect van de 
alomvattende HIV/AIDS-strategie tot ieders tevredenheid kan worden geregeld. We moeten 
binnen de bepalingen van het gemeenschapsrecht rekening houden met de rechten van de 
patiënten op toegang tot de geneesmiddelen die zij nodig hebben.   

VOEDSELVEILIGHEID 

12. Het wetgevingsprogramma dat voortvloeit uit het Witboek inzake 
voedselveiligheid is thans nagenoeg voltooid. Bent u het ermee eens dat de EU, 
afgezien van de verbetering van de voedselveiligheid, de kwaliteit van voedsel en 
gezonde voeding moet bevorderen? Welke maatregelen stelt u voor om deze 
doelstellingen te bereiken? Wat zou u als lid van de Commissie doen om ervoor 
te zorgen dat deze wetgeving gehandhaafd wordt? 

Welke maatregelen zult u treffen om erop toe te zien dat er met het oog op een 
hoog niveau van bescherming strenger gecontroleerd wordt aan de nieuwe 
buitengrenzen van de EU? Heeft u daarvoor voldoende personeel? 

 
Mijn doel is voedselveiligheid maar ook een gezond voedselpakket. In sommige lidstaten wordt 
5-10% van de kosten van de gezondheidszorg veroorzaakt door obesitas; het is tragisch dat dit 
levensbedreigend fenomeen jonge mensen ieder jaar ernstiger treft: in een aantal Zuideuropese 
lidstaten lijdt 35 % van de jeugd aan overgewicht.  
 
Er bestaat geen eenvoudige oplossing voor dit ernstige gezondheidsprobleem. 
Voedingsvoorlichting en lichaamsbeweging moeten in het middelpunt van onze overwegingen 
staan: opleiders, voedselproducenten verwerkers, winkeliers, media en regelgevers moeten allen 
hun bijdrage leveren. De ontwikkeling van een strategie en de totstandkoming van een coalitie 
om dit probleem aan te pakken zijn voor mij persoonlijk hoofdprioriteiten. 
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Het is van cruciaal belang dat de wettelijke hervormingen die het gevolg zijn van het Witboek 
voor voedselveiligheid op de juiste wijze wordt geïmplementeerd. 
 
Het is in dit verband van bijzonder belang om spoedig te beginnen met de 
uitvoeringsmaatregelen van het nieuwe stelsel van officiële voedingsmiddelen- en 
voedselcontroles en een nieuwe aanpak te ontwikkelen om de activiteiten van de lidstaten te 
controleren. De controle op voedingsmiddelen, voedsel en levende dieren zal hoofdzakelijk een 
taak voor de lidstaten zijn. De invoering van een geharmoniseerde EU-brede aanpak voor het 
ontwerpen en ontwikkelen van controlestelsels zal een impuls betekenen voor de controle op de 
naleving van de wetgeving inzake voedingsmiddelen en voedsel en de regels voor de gezondheid 
en het welzijn van dieren in alle stadia van productie, verwerking en distributie. 
 
Ik ben voorts van plan gebruik te maken van de nieuwe instrumenten die het nieuwe stelsel van 
voedingsmiddelen- en voedselcontroles biedt, met het oog op de verhoging van de efficiëntie en 
de effectiviteit van de controles die worden uitgevoerd door het Voedsel- en Veterinair bureau, 
dat algemene zal controles zal houden op de correcte uitvoering van de nationale 
controleprogramma's. Dit heeft betrekking op lidstaten, derde landen en op de procedures in onze 
inspectieposten aan de grens (BIP's). 
 
Tenslotte ben ik van mening dat een doeltreffende en geharmoniseerde aanpak van officiële 
controles uiteindelijk afhankelijk is van een adequate opleiding van het betrokken personeel. Dat 
bestaat uit nationale ambtenaren. Het is onze taak ervoor te zorgen dat de gehele lengte van de 
grens van de Unie wordt beheerd door een reeks van diensten uit de lidstaten die kunnen bogen 
op eenzelfde niveau van doeltreffendheid. Als één van de prioriteiten van mijn werk beschouw ik 
de totstandkoming, tijdens mijn mandaat, van een Europese opleiding voor voedselveiligheid. 
Dit zou leiden tot een doeltreffende en alomvattende scholing van aanvankelijk  300 
personeelsleden van de bevoegde instanties in de lidstaten en tot een bestand van tussen 2000 en 
3000 in 2008; zij zal ook openstaan voor deelnemers uit derde landen, met name 
ontwikkelingslanden.  
 
Voedseletikettering 

13. De consument moet een weloverwogen keuze kunnen maken wanneer hij 
voedingsmiddelen koopt. Bij deze keuze vormt de EU-wetgeving inzake 
voedseletikettering een doorslaggevende rol, met name bij het etiketteren van 
voedingsmiddelen, gezondheidsclaims, etikettering van voedselkwaliteit en 
productieprocessen, zoals het gebruik van GMO's. Welke maatregelen zou u 
treffen om de consument op de juiste wijze voor te lichten en misleidende 
reclame, met name jegens kinderen, tegen te gaan? 

 
De bestaande algemene voedseletiketteringswetgeving dateert van 1978. Ze dient te worden 
herzien en gemoderniseerd, omdat de consument van vandaag beter geïnformeerd wil zijn. 
Voedseletiketten zijn vaak ingewikkeld en onduidelijk, wat in strijd is met het gewenste doel en 
extra problemen oplevert bij de toepassing van en de controle op de desbetreffende bepalingen. 
Teneinde de huidige bepalingen inzake voedseletikettering aan een nader onderzoek te kunnen 
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onderwerpen, is dan ook begonnen met een evaluatie. Dit zal de basis vormen voor een 
diepgaande discussie met alle belanghebbenden.  
 
De centrale kwesties op dit punt zijn de ontwikkeling van een kader voor etiketten met een 
duidelijke boodschap, die correct is en voor de burger begrijpelijk en bescherming biedt tegen 
misbruik en misleidende beweringen. We dienen een benadering te vinden waarin de nadruk ligt 
op enkele kernpunten zodat de consument niet overspoeld wordt met een keur aan minder 
belangrijke en vaak verwarrende informatie die afbreuk doet aan een weloverwogen keuze. 
 
 
CONSUMENTENBESCHERMING 

1. In hoeverre bent u van mening dat volledige harmonisatie op het terrein 
van de consumentenbescherming gerechtvaardigd wordt door de noodzaak om 
het functioneren van de interne markt te waarborgen?    
 
Het is mijn strategisch doel een regelgevend kader tot stand te brengen dat vertrouwen wekt. Dit 
gaat verder dan het oude debat over een volledige of een minimale harmonisatie. Burgers moeten 
erop kunnen vertrouwen dat een redelijke mate van veiligheid wordt gewaarborgd door 
intelligente en zakelijke regelgeving, en moeten zich niet laten leiden door onwetendheid, angst, 
crises of slechte voorlichting wat betreft de geldende regels. 
 
Om profijt te kunnen trekken van de interne markt moeten consumenten erop kunnen vertrouwen 
dat ze in de gehele Unie eerlijk worden behandeld en dat hun rechten overal even goed worden 
beschermd. Indien over zaken die voor de Europese consument van groot belang zijn, verschillen 
blijven bestaan tussen de diverse beschermingsniveaus in de nationale regelgeving, wordt 
onzekerheid geschapen die leidt tot ondermijning van vertrouwen. Indien de bestaande 
fragmentering van de consumentenbescherming voortduurt, zal de consument terughoudendheid 
aan de dag blijven leggen om buiten zijn eigen land inkopen te doen, zelfs als hij daar voordeel 
bij zou hebben. 
 
Er is ruimschoots bewijs voorhanden dat onzekerheid over de rechten van de consument en de 
mogelijkheid om verhaal te halen mocht er iets misgaan bij een aankoop, een belangrijke factor 
is bij het ontmoedigen van de consument om te profiteren van de voordelen van de interne markt. 
Vijftig jaar na de oprichting van de Europese Gemeenschap is 45% van de Europese 
consumenten minder zeker bij het kopen van goederen of het inhuren van diensten bij 
leveranciers uit andere lidstaten. Van de 55% van de consumenten die beweren vertrouwen te 
hebben bij het kopen in andere lidstaten, heeft slechts 12,4% ook daadwerkelijk iets in een ander 
land gekocht, behalve hotel- en vervoersdiensten. Het is niet verbazingwekkend dat maar net 1/5 
van de Europeanen (20,3%) denkt dat het beschermingsniveau waarop ze in hun eigen land 
kunnen rekenen ook voor hen geldt in andere lidstaten; in feite bevat het grootste deel van het 
bestaande acquis op het terrein van consumentenbescherming slechts minimumeisen en loopt het 
concrete beschermingsniveau tussen de lidstaten fors uiteen. 
 
Van vitaal belang zijn ook informatiestromen binnen en tussen de lidstaten, aangezien de burger 
op de hoogte moet zijn van eventuele risico's of mogelijkheden van de interne markt. 
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Voorlichting is een absolute voorwaarde om consumenten werkelijk in staat te stellen een 
weloverwogen keuze te maken. 
 
Teneinde deze reserves te overwinnen en het consumentenvertrouwen in de interne markt te 
versterken, is een eensgezinde aanpak nodig, zodat de consument er zeker van kan zijn dat hij 
overal in de interne markt waar hij inkoopt op dezelfde veiligheid kan rekenen. Voorts kan door 
het terugdringen van de fragmentatie in de wetgeving en een volledig geharmoniseerde aanpak 
een bijdrage worden geleverd aan eerlijke concurrentieverhoudingen voor het bedrijfsleven. Het 
zou dan voor ondernemingen eenvoudiger zijn grensoverschrijdend te verkopen en in meer dan 
één lidstaat een voet aan de grond te krijgen. 
 
Een kader waarin deze kerngebieden volledig geharmoniseerd zijn, maakt de weg vrij voor 
wederzijdse erkenning die in de geharmoniseerde sector een aanvaardbare en haalbare optie 
wordt. 
 
2. Wat zijn uw standpunten inzake volledige versus minimumharmonisatie? 
In welke sectoren zou volgens u het één passender zijn dan het ander?    
 
Een volledige harmonisatie in zaken die voor de Europese consument van centraal belang zijn, is 
één van de sleutels tot een werkelijk gemeenschappelijke kleinhandelsmarkt. 
Minimumharmonisatie was een nuttige eerste stap waarmee de belangrijkste problemen voor de 
consument werden aangepakt, maar het is nu wel duidelijk dat consumenten en economische 
actoren streven naar een uniform model voor de relatie tussen bedrijf en consument in de Unie. 
Dit model moet gebaseerd zijn op een samenhangend en permanent aantal parameters, waarin de 
Unie moet voorzien. 
 
In het geval van productveiligheidseisen is een minimumharmonisatie duidelijk geen optie. De 
interne markt functioneert niet volkomen efficiënt indien in de lidstaten uiteenlopende 
veiligheidsspecificaties gelden voor producten als kinderspeelgoed of toegestane 
maximumniveaus van chemische residuen in verse groenten. Bovendien is het onlogisch dat er in 
de EU uiteenlopende niveaus voor productveiligheid worden gehanteerd. 
 
3. Gaat u ermee akkoord dat toegang tot de rechter voor bij voorbeeld 
consumenten en NGO's de doeltreffendheid van de EU-wetgeving verbetert en 
deze relevant maakt voor de burgers? Welke initiatieven bent u voornemens op 
dit terrein te nemen?   
 
De efficiënte en doeltreffende toepassing van de communautaire wetgeving inzake 
consumentenbescherming in de praktijk is van vitaal belang voor haar betekenis voor de 
Europese burger. De meeste consumentenklachten zijn te herleiden tot onjuiste toepassing van de 
wet door het bedrijfsleven. Ik zal er alles aan doen om tijdens de komende zittingsperiode het 
handhaven van bestaande wetgeving hoog op de agenda te plaatsen. Nu het merendeel van de 
relevante wetgeving in het Publicatieblad is verschenen, moet vooral de nadruk worden gelegd 
op het permanent naleven en handhaven van de consumentenrechten in de gehele Unie. 
 
De consument zelf speelt een sleutelrol en het voortborduren op het tot dusverre verrichte werk 
inzake consumentenvoorlichting en -educatie is van groot belang. Dit omvat onder meer de 
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verdere ontwikkeling van de twee bestaande netwerken voor steun aan consumenten (de 
Europese consumentencentra en het Europees buitengerechtelijk netwerk), die helpen bij de 
advisering van burgers die hetzij rechtstreeks bij een bedrijf hetzij via een alternatief 
geschillenbeslechtingsorgaan verhaal proberen te halen. Het zal voorts de verdere ontwikkeling 
omvatten van initiatieven ter bevordering van consumenteneducatie. 
 
We moeten echter niet de ogen sluiten voor het feit dat er duidelijke grenzen zijn aan wat 
consumenten en NGO's kunnen bereiken. Onscrupuleuze handelaren zijn alleen gevoelig voor 
overheidsingrijpen. De implementatie van de binnenkort goed te keuren verordening inzake 
samenwerking op het terrein van de consumentenbescherming zal het functioneren van de 
interne markt versterken. Samenwerking met de Commissaris voor justitie, vrijheid en veiligheid 
bij procedures voor  kleine vorderingen is van belang voor de verbetering van de toegang tot het 
de rechtspraak. 
 
4. Stemt u ermee in dat de consumentenbescherming geconcentreerd zou 
moeten worden op de grensoverschrijdende risico's voor de consument in plaats 
van op de algehele harmonisatie van de consumentwetgeving?  
 
Voor het goed functioneren van de markt voor consumenten en bedrijven moet het 
consumentenvertrouwen worden vergroot en de fragmentatie in de regelgeving worden 
teruggedrongen. Dit kunnen we niet alleen bereiken door ons te richten op grensoverschrijdende 
transacties van de consument, want dit zou noch de barrières slechten voor ondernemingen die 
zich in andere landen willen vestigen, noch het permanent niveau van consumentenbescherming 
opleveren dat nodig is om het consumentenvertrouwen te doen stijgen. Het zou voorts de 
concurrentieverhoudingen tussen binnenlandse en grensoverschrijdende transacties verstoren. In 
artikel 95 van het Verdrag wordt trouwens geen onderscheid gemaakt tussen binnenlandse en 
grensoverschrijdende consumententransacties. 
 
Dat wil niet zeggen dat er geen specifieke problemen zijn bij de praktische toepassing van 
consumentenwetgeving over de grens; die doen zich waarschijnlijk niet voor bij binnenlandse 
transacties indien nationale stelsels verder ontwikkeld zijn. De toekomstige verordening 
betreffende samenwerking op het terrein van de consumentenbescherming is hiervan een goed 
voorbeeld omdat die gericht is op grensoverschrijdende gevallen waar de handhaving te wensen 
overliet. 
 
5. Zijn er terreinen waarop naar uw mening de EU-
consumentenbeschermingswetgeving tekortschiet en deze overdreven, onnodig of 
onevenredig is?  
 
Het bestaande consumentenacquis is een lappendeken die door de jaren heen is ontstaan om 
tegemoet te komen aan specifieke consumentenproblemen. De tendens om een meer strategische 
aanpak te ontwikkelen is van recenter datum. Van de kant van de consument en het bedrijfsleven 
wordt aangevoerd dat de wetgeving problemen oplevert, met name de implementatie op 
nationaal niveau. Momenteel wordt een diepgaande evaluatie ondernomen van de omzetting en 
het effect van het consumentenacquis; ik ben van plan hiermee voort te gaan. Dit betekent het 
stelselmatig verzamelen en analyseren van feiten waarop we onze conclusies moeten baseren. Ik 
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ben voorstander van het stimuleren van betere regulering, bijvoorbeeld in de zin van bondiger, 
meer resultaat-gerichte kaderwetgeving. 
 
Het regelgevend kader voor consumentenveiligheid is over het algemeen toereikend. Onze eerste 
prioriteit is een doeltreffende handhaving. Er lopen momenteel echter belangrijke initiatieven 
voor herziening en completering van de wetgeving. Een prominent voorbeeld is REACH, de 
nieuwe wetgeving voor chemische stoffen. 
 
Ik ben mij er zeer wel van bewust dat consumentenbescherming onvermijdelijk spanningen 
oproept tussen beleidspunten van de Unie als concurrentievermogen en open markten enerzijds 
en strenge controle op veiligheids- en kwaliteitsnormen, het "juiste" niveau van risicobegrenzing, 
evenredigheid, subsidiariteit, kosten, enz. anderzijds. 
 
Ik heb begrip voor de gevolgen van deze restricties. Ik ben echter vastbesloten om het profiel van 
het communautair beleid op het gebied van consumentenbescherming te handhaven, zonder de 
gerechtvaardigde zorgen van de andere betrokkenen uit het oog te verliezen. Ik zou dan ook 
bijzonder graag horen welke opvattingen over deze kwesties bij het Parlement leven. 
 
6. Welke rol speelt de consumentenbescherming in het proces van Lissabon 
ter versterking van het concurrentievermogen? 
 
Een verstandig consumentenbeleid op communautair niveau is van vitaal belang voor het 
behoorlijk functioneren van de interne markt en het vergroten van het concurrentievermogen van 
de Europese economie.  
 
Een werkelijk concurrerende markt vergt een optimale verdeling van hulpbronnen, via beloning 
van de meest efficiënte marktpartijen. Voor goede marktwerking is het een voorwaarde dat de 
vraagzijde goed geïnformeerd is en in een positie verkeert om het beste aanbod te kiezen. 
 
De aarzelende ontwikkeling van grensoverschrijdend winkelen betekent dat de interne markt nog 
een lange weg heeft te gaan voordat alle beloften zijn waargemaakt. Consumenten profiteren niet 
van lagere prijzen en een ruimere keuze die de interne markt in zijn geheel kan bieden, maar 
opereren op de nationale markt waar zij zich beter beschermd voelen. Dit betekent dat op de 
Europese kleinhandelsmarkt de wind van de concurrentie nog niet stevig genoeg waait. 
 
Tegelijkertijd zijn ondernemingen nog terughoudend om klandizie te zoeken van consumenten 
uit andere lidstaten wegens onzekerheid op het terrein van de regelgeving. Het gevolg is dat de 
markten meestal beperkt blijven tot het nationale grondgebied en er grote prijsverschillen tussen 
de diverse landen blijven bestaan; detailhandelsprijzen kunnen 40% boven of onder het Europese 
gemiddelde liggen, waarbij het gemiddeld prijsverschil ongeveer 30% bedraagt. Deze situatie 
leidt tot uiteenlopende productiekosten in de Unie, aangezien een gefragmenteerde markt 
gezonde concurrentie in de weg staan met negatieve gevolgen voor de industriële productie en de 
consument. 
 
Kortom: 
 
• Consumenten moeten het gevoel hebben dat zij producten en diensten die ze nodig hebben, 

kunnen aanschaffen waar die voor hen het goedkoopst zijn, ongeacht de locatie. 
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• Ondernemingen moeten hun producten overal in de Unie net zo gemakkelijk op de markt 
kunnen aanbieden en verkopen als thuis. 

 
Het consumentenbeleid van de Unie draagt bij tot het opheffen van marktdistorsie door zowel de 
vraag- als de aanbodzijde van het probleem aan te pakken. De belangrijkste voorbeelden zijn in 
dit verband de voorstellen over samenwerking op het terrein van de handhaving en de bestrijding 
van oneerlijke handelspraktijken. 
 
7. Hoe dienen de verschillen in nationale smaak en gewoonten te worden 
weerspiegeld in de vereisten voor de consumentenbescherming? 
  
Er bestaat weinig wrijving tussen zaken die smaak en goede zeden betreffen en het 
consumentenbeschermingsbeleid, dat de economische rechten van de burger, alsmede hun 
gezondheid en veiligheid,  beschermt. Deze zaken hebben een tamelijk universele waarde. De 
Europeanen hebben in de loop der jaren een gemeenschappelijk waardenpakket ontwikkeld, dat  
nu deel uitmaakt van een grensoverschrijdende nationale identiteit. 
 
Er bestaan natuurlijke duidelijke nationale cultuurverschillen op het gebied van smaak en goede 
zeden, bijvoorbeeld bij reclame-uitingen. De behandeling van deze kwesties valt buiten het 
terrein van de consumentenbescherming, omdat ze andere publieke belangen betreffen. In het 
Commissievoorstel voor een richtlijn inzake oneerlijke handelspraktijken wordt er in alle talen 
over gezwegen. Ik ben vastbesloten mij volledig te houden aan het subsidiariteitsbeginsel bij 
mijn initiatieven of activiteiten op dit terrein. 
 
8. De vorige Commissie heeft een duidelijke strategie goedgekeurd ter 
vereenvoudiging en verbetering van het EU-regelgevingskader, met inbegrip van 
de toepassing van uitgebreide effectevaluaties en raadplegingsprocedures. De 
Commissie is tevens medeondertekenaar van het Interinstitutioneel Akkoord 
(IIA) inzake betere regelgevingsprocedures met het Parlement en de Raad. Kan 
de commissaris derhalve bevestigen: 

 
• zijn volledige steun te geven aan de doelstelling van verbetering van het 

EU-regelgevingskader, de door de Commissie goedgekeurde strategie en 
het IIA; 

• dat de desbetreffende diensten het IIA volledig zullen respecteren en zullen 
samenwerken met de commissies van het Parlement bij de organisatie van 
hoorzittingen ter voorbereiding van de wetgeving voor een kritische 
beoordeling van voorstellen van de Commissie; 

• dat bij de evaluatie van de prestaties van het personeel van de diensten een 
tijdig en doeltreffend functioneren van betere wetgevingsprocedures een 
belangrijk element ter verkrijging van een hoge score zal zijn?     

 
Ja, ik sta volkomen achter de doelstelling om het regelgevingskader van de Unie verder te 
verbeteren en te vereenvoudigen. Betere regelgeving is van bijzonder belang voor het 
consumentenbeleid dat tastbare voordelen voor de burger in zijn dagelijks leven moet opleveren. 
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Het is dan ook cruciaal belanghebbenden in de maatschappij als geheel, zoals 
consumentenorganisatie, te betrekken bij de beleidsvormingsprocedures en de mogelijke 
gevolgen van onze belangrijkste initiatieven in te schatten. 
 
Teneinde een betere regulering van het consumentenbeleid te bereiken, in gevallen waarin 
wetgeving voor consumentenbescherming noodzakelijk wordt geacht, ben ik voorstander van 
een kaderbenadering - resultaatgericht en met minder voorschriften. Mijn voorganger heeft deze 
aanpak toegepast op terreinen als productveiligheid en oneerlijke handelspraktijken. In de nabije 
toekomst zal ik de consumentenwetgeving toetsen met het doel deze voor de consument 
consistenter te maken, zodat hij kan rekenen op een voorspelbaarder rechtsklimaat. 
 
Betere regelgeving vereist ook naleving en handhaving van consumentenrechten in alle lidstaten. 
Dit is een belangrijke opdracht voor de komende jaren  als we streven naar versterking van de 
samenwerking tussen de lidstaten en ondersteuning van netwerken die consumenten bijstaan en 
adviseren over hun rechten en plichten. 
 
Zonder het recht van initiatief van de Commissie aan te tasten zullen ikzelf, mijn kabinet en mijn 
DG in de pre-wetgevingsfase volledige samenwerking nastreven met de relevante parlementaire 
commissies en met andere belanghebbenden, teneinde het inzicht van de Commissie in de ter 
discussie staande kwesties te verdiepen. Ik kan het Parlement verzekeren dat de 
Commissiediensten grote waarde hechten aan een nauwgezette naleving van de desbetreffende 
bepalingen in de kaderovereenkomst over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de 
Commissie en die in de interinstitutionele overeenkomst inzake betere wetgeving. 
 
Voorts kan ik garaderen dat voor mijzelf en het DG en medewerkers de efficiënte toepassing van 
betere regelgevingsprocedures een leidend beginsel is. 
 
9. Wat kan er volgens u ondernomen worden om het wetgevend optreden van 
de EU en het zogenaamd "regelgevend kader" van interne markt en 
consumentenbescherming verder te verbeteren?  
 
Een goede wetgeving vloeit voort uit een gezond begrip voor wat er op het spel staat en op het 
efficiënt stellen van prioriteiten. We dienen beslist onze kennisbasis op het punt van het 
consumentenbeleid te verstevigen. Dit beleid moet worden ondersteund door nuttige informatie 
en gegevens zodat prioriteiten kunnen worden gesteld en activiteiten op de beste manier 
geëvalueerd en aangepast kunnen worden. Ik sta volledig achter de nadruk die hierop al wordt 
gelegd en ben van plan voort te borduren op het werk dat thans wordt verricht om nuttige 
gegevens te verzamelen over klachten van consumenten; over prijsgegevens van goederen en 
diensten, consumententevredenheidsindicatoren, de opvattingen van consumenten over diensten 
van algemeen belang en grensoverschrijdend winkelen.  
 
Ik ben voornemens dit werk te intensiveren en samen te werken met lidstaten en 
consumentenorganisaties bij de ontwikkeling van betere indicatoren van door consumenten 
geleden schade en wetenschappelijke risicobeoordeling op het terrein van productveiligheid. Ik 
wil tevens ons inzicht in de behoeften en verwachtingen van de consument verdiepen en daarbij 
de nodige aandacht schenken aan bijzondere behoeften die er wellicht in de nieuwe lidstaten 
bestaan. Dit cruciale werk voor een "kennisbasis" is van essentieel belang voor het produceren 
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van "betere wetgeving" en het stellen van de juiste prioriteiten in het communautaire 
consumentenbeleid.  
 
De andere sleutel tot het verbeteren van het regelgevingsklimaat is een scherpere handhaving van 
de communautaire wetgeving, zowel nationaal als in grensoverschrijdende gevallen. In dit 
verband is de doeltreffendheid van de implementatie van de regelgeving inzake samenwerking 
bij consumentenbescherming van doorslaggevend belang. De lidstaten dienen de nodige 
maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de regelgeving in de praktijk vruchten afwerpt. Ik 
zal samen met de lidstaten krachtig streven naar de juiste toepassing van de regelgeving en 
ontwikkeling en verspreiding van beste praktijken stimuleren. 
 
Wat betreft de wetgevende kant van de zaak, dient de voorgenomen toetsing van het bestaande 
consumentenacquis kansen te bieden om wetgeving op dit terrein te verbeteren. Werkzaamheden 
betreffende instrumenten als het gemeenschappelijk referentiekader voor het Europees 
verbintenissenrecht, waarin gemeenschappelijke definities en standaardregels zullen worden 
opgenomen die gebaseerd zijn op de analyse van het bestaande verbintenissenrecht, moeten ertoe 
bijdragen dat alle voorstellen voor wijziging of invoering van wetgeving de kwaliteit en de 
samenhang van het regelgevingsklimaat verbeteren.  
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