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Część B – Pytania szczegółowe 
 

 
ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI 
 
1. Jakie są, Pana zdaniem, największe wyzwania dla Unii Europejskiej w 
dziedzinie polityki zdrowia i bezpieczeństwa żywności na najbliższe pięć lat? 
Jakie kroki podjąłby Pan jako Komisarz, aby stawić im czoła i zapewnić 
widoczną poprawę, uwzględniając podział kompetencji między UE a Państwa 
Członkowskie? 
 
Zdrowie jest prawem człowieka. Moim największym wyzwaniem jest podniesienie rangi tego 
prawa poprzez Unię na świecie, w sytuacji gdy zagrożenia są rzeczywiste a nasze środki nie 
są nieograniczone. 

Zdrowsze życie dla wszystkich musi być strukturalnym celem Unii, bynajmniej ze względu 
na nierówności zdrowotne w Państwach Członkowskich i pomiędzy nimi. 

Zdrowie jest nie kosztem a długoterminowym zyskiem dla konkurencyjnej gospodarki.  
Europa musi dążyć do działań w dziedzinie zdrowia, które zapewniają korzyści dla człowieka 
i tym samym dobrobyt UE. Zamierzam zagwarantować, aby ta kwestia zajęła należne jej 
miejsce w procesie lizbońskim. W końcu ochrona zdrowia musi być zapewniona w realizacji 
wszystkich polityk wspólnotowych. 

Jeżeli zdrowe życie jest celem, to przeciwdziałanie jedzeniu i piciu niewłaściwych rzeczy (lub 
w niewłaściwych ilościach) oraz paleniu tytoniu jest największym wyzwaniem. Mam zamiar 
zwrócić szczególną uwagę na ochronę europejskiej młodzieży przed plagami tytoniu, 
nadużywania alkoholu oraz otyłości. 

Inne wyzwania obejmują walkę ze wzrostem liczby przewlekłych chorób, starzenie się 
populacji oraz rosnące oczekiwania obywateli w zakresie informacji dotyczących zdrowia i 
świadczeń zdrowotnych. Choroby zakaźne również stanowią poważne zagrożenie, na 
przykład rosnące wskaźniki zarażeń HIV/AIDS w UE oraz u wschodnich sąsiadów są 
przyczyną poważnych obaw. Musimy również być czujni wobec nowych i pojawiających się 
zagrożeń oraz chorób. Zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej (SARS) w 2003 roku 
oraz skutki dla ludności ptasiej grypy w roku 2004 pokazują, że nie ma miejsca na popadanie 
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w samozadowolenie. Reagowanie na zagrożenia dla zdrowia, naturalne lub wytworzone przez 
człowieka, wymaga ściślejszej współpracy na poziomie europejskim oraz przewodniej roli 
UE w tworzeniu zdolności reagowania. Mam tu na myśli na przykład odporne na leki infekcje 
w szpitalach i odporne na leki szczepy gruźlicy.      

Działania na poziomie europejskim muszą koncentrować się na dziedzinach, w których 
możemy wnieść wartość dodaną. Państwa Członkowskie są oczywiście odpowiedzialne za 
organizację i świadczenie usług zdrowotnych i opieki medycznej. Wierzę jednak, że 
Wspólnota może wnieść znaczącą wartość dodaną w pomaganie Państwom Członkowskim w 
prowadzeniu działań, które mogą być lepiej realizowane na poziomie wspólnotowym - 
poprzez dzielenie się najlepszymi praktykami lub gromadzenie środków na ocenę technologii 
zdrowotnych lub ośrodki referencyjne oraz poprzez wzmacnianie budowania w Europie sieci 
fachowej wiedzy w dziedzinie zdrowia, w szczególności wraz z rozpoczęciem działalności w 
maju 2005 roku Europejskiego Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom w 
Sztokholmie. Nasze działania pomogą wzmocnić synergię i partnerstwo pomiędzy Państwami 
Członkowskimi oraz pomiędzy rządami a społeczeństwem obywatelskim. 
 
Co do kwestii bezpieczeństwa żywności, to nowy europejski system bezpieczeństwa 
żywności opiera się na trzech podstawowych filarach:  
 
Pierwszy: pełny zakres przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności – osiągnięcie tego 
wydaje się coraz bliższe. 
Drugi: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności – utworzony i działający. Wkrótce ma 
zostać przeniesiony do Parmy. 
Trzeci: nowe podejście do urzędowych kontroli żywności i pasz. 
 
Akcenty przenoszą się obecnie ze strategicznego planowania na rzeczywistą realizację 
polityki bezpieczeństwa żywności. Niezbędne będzie wprowadzenie konkretnych środków 
mających na celu zapewnienie kontroli i implementacji dorobku unijnego w zakresie 
bezpieczeństwa żywności na poziomie UE, jak również koordynację działań Państw 
Członkowskich.  

Musimy zbudować zaufanie obywateli do bezpieczeństwa europejskiej żywności, lecz 
głównym wyzwaniem jest nie tylko bezpieczna żywność, ale i zdrowa żywność. Głównymi 
środkami są: 

• ukończenie Białej Księgi dotyczącej planu działań w zakresie bezpieczeństwa 
żywności. 

• Skuteczna implementacja we wszystkich Państwach Członkowskich przepisów UE w 
zakresie bezpieczeństwa żywności, zdrowia zwierząt, dobrostanu zwierząt oraz 
zdrowia roślin. 

• Zapewnienie, poprzez szkolenie urzędowych inspektorów UE i spoza UE, wysokiego 
poziomu kontroli przewidzianych w uregulowaniach UE dotyczących bezpieczeństwa 
żywności oraz kontroli bezpieczeństwa żywności przywożonej z państw trzecich. 

• Ulepszoną wymianę informacji mającą na celu umocnienie wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa żywności na świecie poprzez rozszerzenie Systemu Wczesnego 
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Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia 
Zwierząt na państwa trzecie. 

• Ciągłe uaktualnianie niektórych przepisów w świetle zmieniającej się rzeczywistości 
naukowo - technicznej np. TSE (zakaźne encefalopatie gąbczaste), zanieczyszczenia, 
kryteria mikrobiologiczne, żywność dietetyczna. 

• Przegląd ram dotyczących zatwierdzania pestycydów. 
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2.  Zgodnie z Traktatem „przy określaniu i urzeczywistnianiu wszystkich 
polityk i działań Wspólnoty zapewnia się wysoki poziom ochrony zdrowia 
ludzkiego”. Jak zapewniłby Pan właściwe wprowadzenie w życie tej zasady w 
dziedzinie zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności oraz w powiązaniu z 
przepisami regulującymi funkcjonowanie Rynku Wewnętrznego? 
 
W jaki sposób upewni się Pan, że Komisja poświęci dziedzinie zdrowia 
psychicznego uwagę należytą i proporcjonalną do stopnia wpływu na ogólny 
stan zdrowotny populacji? Jakiego rodzaju postępu życzyłby Pan sobie w 
zakresie ocen wpływu na zdrowie (HIA)? 
 
Zdrowie samo w sobie jest podstawowym celem Traktatu. 
 
Jestem zaszczycony móc odpowiadać za kwestie, które są istotne dla zapewnienia wspólnego 
myślenia o polityce UE. Traktuję bardzo poważnie zadanie inspirowania wszystkich, całego 
zespołu, do zintegrowania zarówno celów ochrony konsumentów jak i ochrony zdrowia w 
ramach określania i realizowania wszystkich polityk. Zamierzam w tym celu korzystać z 
prowadzonych prac dotyczących technik oceny wpływu, jak również stosować ocenę wpływu 
bardzo rygorystycznie do propozycji legislacyjnych w zakresie moich kompetencji. 
 
Poprawa zdrowia ludności może być osiągnięta jedynie dzięki podejmowaniu działań w 
różnych obszarach polityki, ponieważ na zdrowie mają wpływ czynniki gospodarcze, 
społeczne oraz środowiskowe.  
Działania UE dotyczące zdrowia opierają się na trzech podstawowych zasadach: integracji, 
odpowiedniości oraz skoncentrowaniu się na europejskiej wartości dodanej. To prowadzi do 
zintegrowanego podejścia do prac związanych z ochroną zdrowia na poziomie 
wspólnotowym, powodując, że obszary polityki związane z ochroną zdrowia współpracują w 
celu osiągnięcia celów ochrony zdrowia.  
 
Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa żywności jest podstawowym celem ogólnych 
zasad europejskiego prawa żywnościowego (rozporządzenie (WE) nr 178/2002). 
 
Prawo międzynarodowe umożliwia Wspólnocie określenie właściwego poziomu ochrony, jaki 
chce ona utrzymać, w zakresie, w jakim nasza analiza ryzyka opiera się na dostępnych 
dowodach naukowych, a ocena ryzyka jest przeprowadzona w niezależny, obiektywny i 
przejrzysty sposób. Jestem przekonany, że z pomocą Europejskiego Urzędu ds. 
Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), zachowamy silne i solidne ramy wspólnotowej polityki i 
działań w dziedzinie bezpieczeństwa żywności. 
 
Tam gdzie utrzymuje się naukowa niepewność, możemy odwołać się do zasady ostrożności, 
pod warunkiem, że przyjęte środki są spójne, proporcjonalne oraz nie bardziej restrykcyjne w 
stosunku do handlu niż jest to konieczne, a także są one poddawane przeglądom. 
 
Środki mające na celu ochronę zdrowia ludzkiego powinny być zgodne z innymi celami UE, na 
przykład swobodnym przepływem towarów oraz sprawnym funkcjonowaniem rynku 
wewnętrznego. Ważnym sposobem zapewnienia, aby taka równowaga została osiągnięta jest 
prowadzenie otwartych i przejrzystych konsultacji publicznych w trakcie przygotowywania, 
oceny i zmiany przepisów. Zamierzam opierać się na istniejącej praktyce w celu rozwijania 
podjętych w odpowiednim czasie i skutecznych konsultacji z zainteresowanymi stronami przed 
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planowaniem polityki i podjęciem decyzji. Jakkolwiek, w ostatecznym rozrachunku, zdrowie 
powinno być głównym priorytetem polityk wspólnotowych. 
 
Zdrowie psychiczne z całą pewnością podlega rosnącym zagrożeniom chorobami. Jestem 
zdeterminowany do stworzenia długofalowego Programu Zdrowia Publicznego UE w tej 
dziedzinie. 
 
Jedna czwarta Europejczyków cierpi w trakcie swojego życia na zaburzenia umysłowe. 
Potrzeba więcej politycznego wsparcia do zmazania tego piętna, promowania świadomości 
zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży oraz rozprzestrzenienia najlepszych praktyk 
w zapobieganiu samobójstwom i depresji. Uczynię priorytetem współpracę z Państwami 
Członkowskimi i Światową Organizacją Zdrowia w ramach przygotowań do dużej 
konferencji poświęconej tej kwestii, która jest przygotowywana na styczeń 2005 roku w 
Helsinkach. Z tego względu, Państwa Członkowskie i Komisja powinny uzgodnić i 
przedstawić jasny plan działań.  
 
Przechodząc teraz do kwestii oceny wpływu na zdrowie, chcę zauważyć, że dawne oraz 
obecne Programy Zdrowia Publicznego zapewniały współfinansowanie kilku projektów w tej 
dziedzinie. Projekty te miały na celu opracowanie uzgodnionych metodologii oceny wpływu 
na zdrowie określonych środków oraz wykorzystywały w tym celu doświadczenie zdobyte w 
niektórych Państwach Członkowskich, w których takie oceny są powszechną praktyką. 
 
Pozwolę sobie również podkreślić, że ocena wpływu stanowi obecnie integralną część 
tworzenia polityki w Komisji oraz że nowe działania na większą skalę wymagają przed ich 
przyjęciem oceny wpływu. Daje to możliwość oceny wszystkich propozycji polityk w innych 
dziedzinach pod kątem ich potencjalnych skutków dla zdrowia ludności. W tym kontekście 
będę opowiadał się za uprzednim stosowaniem oceny wpływu na zdrowie tak, aby kwestie 
związane ze zdrowiem publicznym nie były rozważane jedynie pod koniec procesu, ale były 
właściwie uwzględniane w ramach planowania i projektowania środków wspólnotowych w 
trakcie inicjowania i poprawiania głównych polityk UE. 
 
 
Budżet i implementacja 
 
3 Czy uważa Pan, że działania unijne w dziedzinie zdrowia publicznego i 
bezpieczeństwa żywności są odpowiednio finansowane a personel 
wystarczająco liczny? Czy w Pana mniemaniu działania te są odpowiednio 
wprowadzane w życie i ewaluowane?  
 

Czy może Pan zapewnić, że Europejskie Centrum Zwalczania i 
Zapobiegania Chorobom, Europejska Agencja ds. Oceny Produktów 
Medycznych oraz Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności są w 
stanie sprostać nałożonym na nie zadaniom przy obecnym poziomie 
przyznanego finansowania?  
 
Jakie kroki podejmie Pan w celu wzmocnienia wydolności i wydajności 
Biura ds. Żywności i Weterynarii? 
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Sądzę, że Komisja miała rację proponując, w ramach toczącej się obecnie debaty nad nową 
perspektywą finansową, stały i znaczący wzrost środków przeznaczonych na zdrowie 
publiczne oraz bezpieczeństwo żywności. Wniosek ten pokryłby możliwy do przewidzenia 
wzrost środków potrzebnych dla Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności 
(EFSA) oraz Europejskiego Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom (ECDC). 
Odnośnie do oceny bieżących działań, w pełni je popieram, jako przykład nowoczesnej 
techniki zarządzania. Biuro ds. Żywności i Weterynarii (FVO), jak wszystkie dyrekcje 
Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia  i Ochrony Konsumentów, powinny uczestniczyć w 
przyszłym rozwoju działalności Dyrekcji Generalnej. 

Bieżący budżet całkowity wynosi €354 milionów na sześć lat realizacji programu zdrowia 
publicznego. Na €50 milionów dostępnych w 2003 roku, zostało zgłoszonych do Komisji 
ponad 400 projektów, ubiegających się o pomoc wspólnotową w wysokości €500 milionów. 
Wiele z nich stanowiły projekty wysokiej jakości i stosowności. Liczby te dają jasny obraz, że 
dużo więcej projektów w dziedzinie zdrowia publicznego mogłoby być z pożytkiem 
finansowanych. Komisja tworzy, zgodnie z wnioskiem Parlamentu Europejskiego i Rady, 
agencje wykonawczą w Luksemburgu w celu zapewnienia należytego zarządzania 
programem zdrowia publicznego. 

Bieżący budżet całkowity dla sektora bezpieczeństwa żywności wynosi €270 milionów na rok 
2005. Obecny program bezpieczeństwa żywności jest w dalszym ciągu bardzo ambitny, 
obejmujący bardzo istotne kwestie, takie jak ukończenie Białej Księgi dotyczącej 
bezpieczeństwa żywności, skuteczna implementacja, wysoki poziom kontroli, ulepszona 
wymiana informacji, itd. 

Fundusze strukturalne UE mogłyby odgrywać bardziej znaczącą rolę w rozwijaniu 
infrastruktury zdrowotnej oraz siły roboczej sektora ochrony zdrowia w nowych Państwach 
Członkowskich, w szczególności w celu zwiększenia ich zdolności reagowania na zagrożenia 
dla zdrowia. Fundusze strukturalne wspierały istotne prace w zakresie zdrowia ale mógłby to 
być obszar wyraźniej uprzywilejowany w odniesieniu do ubiegania się o te fundusze i 
kryteriów finansowania. Decyzje mogłyby być również uzależnione od oceny wpływu na 
zdrowie. 

Nowe Europejskie Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom będzie głównym 
fundamentem zdolności reagowania UE oraz zapewni również silną sieć ekspertów. Centrum 
zapewni również środki techniczne i naukowe oraz pomoże nam efektywniej skupić te 
zasoby. 

Dyrektor ECDC rozpocznie prace z końcem pierwszego kwartału 2005 roku. Działania 
Centrum będą stopniowo realizowane w latach 2005-2007. Rozszerzanie działalności będzie 
uzależnione od wielu czynników, łącznie z dostępnością ekspertów do pracy w Centrum.  

 
Budżet dla Centrum zaproponowany przez Komisję w jej wniosku z roku 2003 pokrywa 
wydatki do 2007 roku. Do tego czasu liczba pracowników Centrum powinna wynosić 70 a 
całkowity budżet roczny wynosić blisko €29 milionów. Są to środki odpowiednie dla 
wstępnej fazy działań Centrum. 
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Jednak, lokalizacja Centrum w Szwecji będzie miała wpływ na wydatki, jako że koszty 
działalności są tam wyższe niż standardowe szacunki przyjęte we wniosku. To może mieć 
wpływ zwłaszcza na poziom zatrudnienia. Rzeczywisty wpływ na koszty jest obecnie 
szacowany i Komisja będzie dążyć, w ramach zwykłych procedur budżetowych, do 
dokonania stosownych korekt w przyszłych budżetach Centrum.  
 
Po dłuższym okresie, nowa perspektywa finansowa UE będzie musiała uwzględnić przegląd 
misji Centrum w latach 2007-2008. Jeżeli misja Centrum zostanie zmieniona, wtedy również 
budżetowanie musi być w odpowiedni sposób dostosowane. 
 
Nie jestem odpowiedzialny za Europejską Agencję ds. Oceny Produktów Medycznych, która 
podlega kompetencji Komisarza ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu. Nie mogę zatem obszernie 
odpowiedzieć, w jaki sposób Europejska Agencja ds. Oceny Produktów Medycznych 
wypełnia swoje zadania w obowiązujących ramach budżetowych. Jakkolwiek, istniało 
porozumienie pomiędzy Komisarzem Byrne - moim poprzednikiem, a jego kolegą - 
Komisarzem Liikanenem o współpracy w tych sprawach. Zamierzam działać w tym samym 
duchu porozumienia z moim nowym kolegą. 
 
FVO, jako część Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów, w okresowych 
przeglądach swojego zapotrzebowania w zakresie zatrudnienia podkreśla potrzebę 
dodatkowych środków, ostatnio w kontekście dodatkowych środków niezbędnych ze względu 
na rozszerzenie UE. Będę oczywiście pracował z podlegającą mi Dyrekcją Generalną w celu 
zapewnienia, aby ograniczone środki były właściwie rozdzielane, także na rzecz FVO. W 
zakresie w jakim chodzi o efektywność FVO, największa poprawa w następnych pięciu latach 
powinna wyniknąć z już podjętych posunięć, mających na celu lepiej uporządkowane 
podejście do kontroli łańcucha pokarmowego, oparte na audycie.  
 
Z posiadanymi obecnie środkami FVO przeprowadza około 250 inspekcji rocznie. 
Przeprowadzane inspekcje są uważnie klasyfikowane pod względem ważności oraz określane 
w rocznym programie inspekcji. Poszczególne inspekcje wymagają uprzedniego planowania 
o szerokim zakresie, misji przebywających na miejscu od jednego tygodnia do dwóch oraz 
obszernej sprawozdawczości a także dalszej fazy.  Wraz z wejściem w życie nowego 
rozporządzenia dotyczącego urzędowych kontroli pasz i żywności oraz jego wymogów, aby 
Państwa Członkowskie opracowały jednolite, zintegrowane plany kontroli z jednej strony, 
oraz wystarczająco niezależny system audytu z drugiej, efektywność kontroli bezpieczeństwa 
żywności wzrośnie. Da to większą pewność, że prawodawstwo UE jest stosowane w 
Państwach Członkowskich. FVO z kolei będzie w stanie skoncentrować swoje wysiłki i 
zasoby na dziedzinach mniej dokładnie kontrolowanych. 
 
 
4. W dziedzinie środowiska naturalnego przyjęła się praktyka 
przeprowadzania „sesji implementacyjnych”, podczas których na pytania 
posłów na temat wdrożenia określonych części przepisów odpowiadają 
przedstawiciele Komisji. Czy uważa Pan, że zwyczaj ten warto rozszerzyć także 
na dziedziny zdrowia i bezpieczeństwa żywności? 
 
Wedle mojej wiedzy wszelka troska lub zainteresowanie ze strony posłów, odnoszące się do 
implementacji są przyjmowane z zadowoleniem. Jestem otwarty na sugestie. Może główne 
procesy wdrożeniowe, takie jak kontrole lub higiena pasz i żywności, rzeczywiście 
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czerpałyby korzyści z otwartych przesłuchań w Parlamencie Europejskim, stanowiących 
wkład wszystkich zainteresowanych. 
 
Zdrowie i bezpieczeństwo żywności stanowią główną troskę obywateli. Oczekują oni od 
decydentów politycznych zachowania przejrzystości w dziedzinie, która ma bezpośrednie 
odniesienie do ich codziennego życia. Mówiąc bardziej ogólnie, istnieje potrzeba partnerstwa 
i współpracy między wszystkimi zainteresowanymi podmiotami. 
 
Przejrzystość stanowi również element dobrego rządzenia. W tym zakresie, na przykład 
Forum Zdrowia odgrywa główną rolę. Służy ono jako mechanizm informowania i konsultacji, 
aby zapewnić że cele strategii zdrowotnej Wspólnoty są jasne dla opinii publicznej i 
odpowiadają na ich potrzeby. Forum to daje możliwość dla organizacji reprezentujących 
pacjentów, osób działających zawodowo w branży zdrowotnej oraz innych zainteresowanych 
uczestniczenia w opracowywaniu polityki zdrowotnej, jej wdrażaniu oraz określaniu 
priorytetowych działań. Stworzenie portalu internetowego zdrowia publicznego UE będzie 
miało na celu zwiększanie na poziomie UE dostępności, zauważalności oraz przejrzystości 
informacji związanych ze zdrowiem dla obywateli, profesjonalnych odbiorców oraz władz 
krajowych i regionalnych. Linki do odpowiednich krajowych źródeł informacji będą 
podkreślone.  
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Stosunki z wyspecjalizowanymi agencjami 
 
5.  W ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby wyspecjalizowanych 
agencji, działających także w sferze zdrowia i bezpieczeństwa żywności. Co 
sądzi Pan na temat rozwoju tych agencji oraz jak powinny wyglądać stosunki 
między nimi a Komisją? 
 
Uważam, że polityka tworzenia wyspecjalizowanych agencji powinna stale podlegać ocenie. 
 
Agencje na pewno nie są panaceum, jednak jestem świadom szacunku jakim już cieszy się na 
przykład Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności. Będę chciał dokładnie ocenić 
podlegające mi agencje. Chciałbym mieć pewność, że koszty tworzenia każdej agencji są 
uzasadnione wkładem jaki one wnoszą, że ich ustanowienie jest najlepszą sposobem na 
sprostanie określonym potrzebom polityki, a także że nie ma miejsca nakładanie się 
kompetencji i dublowanie się zadań agencji z tym co Komisja lub Państwa Członkowskie 
nadal mają do zrobienia. 
 
Każda wspólnotowa agencja jest jedyna w swoim rodzaju i pełni szczególną funkcję 
określoną w chwili jej tworzenia. Będę utrzymywał uprzywilejowane stosunki z trzema 
agencjami UE: Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), Europejskim 
Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom (ECDC) oraz Wspólnotowym Urzędem 
Odmian Roślin (CPVO).  Ponadto, istotne będzie zapewnienie współpracy z  Europejską 
Agencją ds. Oceny Produktów Medycznych (EMEA), Europejskim Centrum Monitorowania 
Narkotyków i Narkomanii (EMCCDA) oraz Europejską Agencją Ochrony Środowiska 
(EEA), w zakresie w jakim ich działalność wiąże się z moimi kompetencjami. 
 
W kwestii bezpieczeństwa żywności, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) 
został utworzony w 2002 roku jako niezależny organ odpowiedzialny za ocenę ryzyka w 
odniesieniu do łańcucha pokarmowego, podczas gdy powiadamianie o zagrożeniach stanowi 
wspólną kompetencję Komisji i Państw Członkowskich. EFSA nie ma zadań regulacyjnych 
lub związanych z zarządzaniem ryzykiem, jako że aspekty te pozostają w kompetencji 
instytucji europejskich, tj. odpowiednio Komisji, Parlamentu i Rady. Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności rozwinął jednak niekwestionowany zwyczaj wywierania wpływu 
na debatę, ponieważ jego uprawnienia są szerokie i obejmują wszystkie kwestie oceny 
ryzyka, bezpośrednio lub pośrednio wpływające na bezpieczeństwo łańcucha pokarmowego, 
jak również zdrowia zwierząt i ich dobrostanu, zdrowia zwierząt, żywienia oraz genetycznie 
zmodyfikowanych organizmów, z wyłączeniem kwestii związanych z produktami 
medycznymi. 
 
Przy funkcjonalnym rozdzieleniu oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem, wymagana jest 
skuteczne współdziałanie między Komisją a EFSA, bez naruszania niezależności procesu 
oceny ryzyka. To wymaga, aby procesy oceny ryzyka oraz zarządzania ryzykiem oraz role 
uczestników były jasno określone, włącznie z interaktywnym oraz trwającym procesem 
wymagającym dialogu i porozumienia między zaangażowanymi podmiotami. Komisja 
stworzyła szczególną jednostkę w celu zapewnienia skutecznej łączności z Europejskim 
Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności. 
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Tak dalece jak dotyczy to zdrowia, istotne jest, aby kreowanie polityki oparte było na 
rzetelnych podstawach naukowych oraz wiedzy fachowej, jak również na wiarygodnych 
danych. Niezależne doradztwo naukowe odgrywa coraz ważniejszą rolę w instytucjonalnym 
procesie decyzyjnym. 
 
Niezwykle ważne jest, aby UE wzmocniła nadzór, zdolności ostrzegania i reagowania tak, 
aby zapewnić koordynację krajowych wysiłków. Europejskie Centrum Zwalczania i 
Zapobiegania Chorobom, które powinno rozpocząć działalność w 2005 roku, będzie 
odgrywało główną rolę w tworzeniu tej zdolności UE. Zadania Centrum obejmują nadzór 
epidemiologiczny oraz tworzenie sieci laboratoriów, wydawanie naukowych opinii, wczesne 
ostrzeganie i reagowanie, zapewnianie pomocy technicznej oraz działanie w nagłych 
wypadkach. Centrum umocni również międzynarodową rolę UE w zakresie zwalczania 
chorób zakaźnych. W 2007 roku zostanie dokonana niezależna, zewnętrzna ocena osiągnięć 
Centrum oraz nastąpi ewentualne rozszerzenie zakresu jej misji. 
 
Stosując zasady dobrego rządzenia, Komisja powinna mniej angażować się w zarządzanie 
programami wydatków. Agencje wykonawcze mają na celu odciążenie Komisji z zadań 
praktycznej administracji. Komisja tworzy taką strukturę - ma zacząć funkcjonować na 
początku 2005 roku - w celu wsparcia służb Komisji we wdrażaniu programu zdrowia 
publicznego. Żądaniem Rady i Parlamentu Europejskiego podczas negocjowania nowego 
programu w 2002 roku było również znaczące wzmocnienie technicznej i finansowej wiedzy 
fachowej potrzebnej do zarządzania tym programem. Agencja wykonawcza umożliwi 
Komisji skoncentrowanie się na zadaniach strategicznych, nadążaniu za zmieniającymi się 
priorytetami oraz przyszłościowych działaniach. Komisja pozostanie w pełni odpowiedzialna 
za działalność agencji i będzie przeprowadzać niezbędne kontrole i oceny agencji.  
 
 
Zdrowie 
 
6. Zakres kompetencji UE obejmuje również dziedzinę promocji zdrowia. 
Możliwe jest wprowadzanie działań uzupełniających politykę krajową i 
zachęcających Państwa Członkowskie do współpracy, jednakże organizacja i 
zapewnienie dostępu do usług zdrowotnych leży wyłącznie w gestii Państw 
Członkowskich. Wiele z napotykanych problemów dotyczy jednak wszystkich 
państw, a niektóre aspekty działań z zakresu usług medycznych związane są z 
polityką prowadzoną przez Wspólnotę. Czy według Pana, w kontekście braku 
dalszych uprawnień legislacyjnych, w dziedzinie zdrowia publicznego powinna 
zostać wprowadzona metoda otwartej koordynacji, obejmująca także analizę 
porównawczą systemów opieki zdrowotnej Państw Członkowskich oraz 
pozwalająca na szersze stosowanie najlepszych praktyk? 
 

Chociaż zgadzam się, że metoda otwartej koordynacji jest właściwym instrumentem w chwili 
obecnej, to moim osobistym celem do końca następnych pięciu lat jest zbudowanie 
szerokiego konsensusu, w kwestii tego że więcej działań powinno być realizowanych 
wspólnie w Unii w całej dziedzinie polityki zdrowotnej. Myślę, że już mamy solidne 
fundamenty dla takiej pracy.  
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Traktat obliguje Wspólnotę do zachęcania i popierania współpracy pomiędzy Państwami 
Członkowskimi, które muszą koordynować swoje polityki i programy w dziedzinie zdrowia. 
Ze względu na to, że zakres działań legislacyjnych jest ograniczony, istnieje silna potrzeba 
porozumień partnerskich pomiędzy licznymi podmiotami, począwszy od Państw 
Członkowskich poprzez organizacje pozarządowe a skończywszy na podmiotach 
gospodarczych. Partnerstwo zostało rozwinięte w ramach Forum Zdrowia oraz wielu 
projektów i sieci finansowanych na podstawie programu zdrowia publicznego. 

Komisja uruchomiła na wysokim szczeblu proces dzielenia się opiniami na temat mobilności 
pacjentów oraz rozwoju opieki zdrowotnej w UE, w celu stworzenia forum dla 
opracowywania wspólnej europejskiej wizji w tej dziedzinie, przy jednoczesnym 
przestrzeganiu zasady odpowiedzialności poszczególnych państw za systemy ochrony 
zdrowia.  

W tym kontekście, zaczęliśmy już stosować zasady “metody otwartej koordynacji”. W 
obszarze ochrony zdrowia metoda ta jest szczególnie odpowiednia, ponieważ, jak słusznie 
zostało to zaznaczone w niniejszym pytaniu, podstawowe kompetencje należą do Państw 
Członkowskich. W ramach wspomnianej wyżej metody, UE nie jest forum harmonizacji 
polityk krajowych lecz forum dzielenia się krajowymi wizjami, pytaniami, najlepszymi 
praktykami i zamierzeniami. Taki mechanizm wymiany opinii nie jest powodowany chęcią 
dokonywania naukowych porównań ale wspólnym pragnieniem uzyskania konkretnych 
rezultatów w postaci poprawy opieki zdrowotnej na rzecz obywateli UE. 

Rozwijanie tego rodzaju współpracy pomiędzy systemami ochrony zdrowia będzie 
długotrwałym procesem, który stanowi główny element całościowego europejskiego systemu 
ochrony zdrowia. Współpraca europejska nie tylko pomoże poprawić jakość życia obywateli, 
przez co pomoże systemom zdrowotnym w całej Unii osiągnąć ich cele lecz również, dzięki 
lepszemu wykorzystaniu środków zainwestowanych w systemy ochrony zdrowia, przyczyni 
się do wzrostu gospodarczego i stałego rozwoju Unii.  

 
 
Niezależność członków komitetów naukowych 
 
7. Niedawne mianowanie Prof. Ragnara Rylandera na stanowisko członka 
nowego Komitetu Naukowego ds. Zagrożeń dla Zdrowia i Środowiska - 
pomimo uznania go, w grudniu 2003 r., przez Wydział Karny Szwajcarskiego 
Sądu Apelacyjnego za winnego podawania nieprawdziwych informacji na 
temat tajnych powiązań z przemysłem tytoniowym oraz  przedkładania 
prywatnych korzyści majątkowych nad interes zdrowia publicznego i 
pozytywny wymiar nauki - przywołało kwestię spójności całego systemu 
mianowania członków naukowych komitetów ds. zdrowia, ochrony środowiska 
i spraw konsumentów, w szczególności z uwagi na niezależność i wartość roli 
doradczej takich osób. Jakie kroki podjąłby Pan w celu odzyskania 
publicznego i zawodowego zaufania w dziedzinie niezależności i jakości 
naukowej tych komitetów? Czy wyraziłby Pan zgodę na rewizję mianowania 
Prof. Ragnara Rylandera? W jaki sposób zapewni Pan, że tego typu sytuacja 
więcej się nie powtórzy? 
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Rozumiem, że w przedmiotowej kwestii, zespół ten dokonuje ponownej oceny w celu 
cofnięcia nominacji osoby, której to dotyczy. Dlatego nie byłoby dla mnie właściwe 
wypowiadanie się, na tym etapie, na ten temat.    
 
Żaden system nie będzie nigdy odporny na oszustwa w postaci wprowadzających w błąd 
wniosków ale sam fakt, że ta sprawa została ujawniona i załatwiona zanim komitet zdążył 
odbyć posiedzenie jest obiecujący. Według mnie potrzebujemy dokonywać przeglądu 
obowiązujących procedur i, jeżeli jest to konieczne, wzmacniać je tak, aby możliwe było 
wnikliwsze lustrowanie wniosków oraz anulowanie kontraktów w przypadkach gdy podane 
informacje były niepełne. 
 
Jakość doradztwa naukowego ma wysoką wartość dla Wspólnoty jedynie, jeżeli 
zainteresowane podmioty zachowują wiarę w uczciwość komitetów. Selekcja kandydatów, 
których znakomitość naukowa czyni odpowiednimi do mianowania ich na stanowiska 
członków komitetów naukowych, opiera się wyłącznie na informacjach przez nich 
przekazanych, informacjach, które później są ocenianie według kryteriów selekcji 
opublikowanych w zaproszeniu do zgłoszenia zainteresowania współpracą. Procedura ta jest 
zgodna z zasadą jednolitego traktowania wnioskodawców. Komisja wyznacza członków z 
listy, uwzględniając przede wszystkim zapotrzebowanie na naukową wiedzę oraz, zgodnie z 
tym, szeroki zasięg geograficzny wewnątrz UE. Ten proces selekcji funkcjonuje w zgodzie z 
naukowymi ramami rzetelnej analizy, uczciwości etycznej i przejrzystości oraz opiera się na 
założeniu, że wnioski zostały przygotowane w dobrej wierze.  
 
 
Tytoń 
 
8.  Najnowszy raport ekspercki przygotowany w imieniu Komisji podaje, iż 
660 tysięcy zgonów rejestrowanych rocznie na terenie UE powodowanych jest 
paleniem tytoniu i szacuje związane z tym straty finansowe Wspólnoty na 100 
miliardów euro, czyli 1% jej PKB. Czy uważa Pan, że Wspólnota podejmuje 
aktualnie wystarczające kroki w celu przeciwdziałania epidemii tytoniowej? W 
jaki sposób zamierza Pan ograniczać wspomniane straty? Czy obecnie, po 
udanym wprowadzeniu w życie dyrektywy w sprawie zakazu reklamy i 
sponsorowania oraz dyrektywy w sprawie produkcji i etykietowania, zainicjuje 
Pan kolejny etap wspomnianej polityki, tj. wprowadzanie uregulowań 
dotyczących palenia tytoniu w miejscach publicznych i/lub zakładach pracy (w 
tym również w restauracjach i barach)? 
 
Jestem w pełni świadom tych niepokojących liczb. Tragedią jest to, że koszty te dotyczą 
zarówno młodych jak i starych.  
 
Wspólnota dokonała do tej pory wielkich osiągnięć, biorąc pod uwagę posiadane przez nią 
kompetencje oraz dostępne środki finansowe. Działania Wspólnoty i Państw Członkowskich 
w ciągu ostatnich dwudziestu lat dały znaczące wyniki. Stopień rozprzestrzenienia się palenia 
w większości państw, szczególnie pośród mężczyzn znacząco zmalał. 
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Ale czy możemy zrobić więcej? Odpowiedź brzmi: zdecydowanie tak. Istnieją dowody, że 
ogólny sukces związany ze spadkiem stopnia liczby palących kryje w sobie niepokojące 
trendy. Takie jak to, że rozpowszechnienie palenia wśród kobiet zwiększa się w szeregu 
krajów oraz że dzieci mogą zaczynać palenie w młodszym wieku. Dowody te wskazują także, 
że zwalczanie palenia jest drugim, po szczepieniu dzieci, pod względem efektywności 
kosztowej sposobem na wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na opiekę 
zdrowotną. Moim zdaniem,  przy rosnących w całej Europie kosztach opieki zdrowotnej, 
istotne jest, aby szczególna uwaga została poświęcona epidemii tytoniowej.  
 
Na przykład na poziomie wspólnotowym istnieje potrzeba zmobilizowania działań 
międzynarodowych w zakresie zwalczania palenia poprzez ratyfikację Konwencji ramowej w 
sprawie zwalczanie palenia tytoniu. Mam nadzieję, że wszystkie państwa wkrótce to uczynią. 
Raport ekspercki dotyczący zwalczanie palenia podkreśla znaczenie poziomu wspólnotowego 
jako forum dzielenia się pomysłami i mobilizacji działań krajowych, zwłaszcza w dziedzinach 
badań dotyczących tytoniu oraz harmonizacji gromadzenia danych odnoszących się do 
rozprzestrzenienia się palenia. Z punktu widzenia prawa, raport wskazuje szereg sposobów na 
poprawę uregulowania kwestii dotyczących papierosów samych w sobie. Musimy teraz 
dokładnie rozważyć te sugestie. 
 
Bardzo ważnym i skutecznym sposobem jest wprowadzenie zakazów palenia w zakładach 
pracy oraz, mówiąc bardziej ogólnie, w miejscach publicznych. Obiecujące są działania 
podejmowane w tym zakresie na poziomie krajowym, obserwowane na przykładzie Irlandii, 
Malty i Szwecji. Środki takie są, w mojej ocenie, kolejnym dużym krokiem do przodu, który 
musi zrobić Europa. Moim osobistym celem do końca mojej kadencji będzie zapewnienie, 
aby przykład Irlandii, Malty i Szwecji był naśladowany w całej UE, dzięki współpracy na 
poziomie zarówno UE jak krajowym. 
 
Jestem również świadom, że UE brakuje pełni uprawnień do uregulowania wszystkich 
aspektów kontroli tytoniu. Wierzę jednak, że jeżeli osiągniemy ściślejszy konsensus 
polityczny co do podjęcia działań, ruszymy do przodu.  
 
Wreszcie, zamierzam położyć szczególny nacisk oraz przyznać pierwszeństwo zapobieganiu 
paleniu przez młodych ludzi. Wiążą się z tym najprawdopodobniej największe oczekiwania 
lecz również wielkie wyzwania. 
 
 
Substancje chemiczne 
 
9.  Nowa polityka zarządzania chemikaliami, tzw. polityka REACH, jest 
dość powszechnie uważana za „największe wyzwanie dla Komisji na drodze ku 
realizacji wyznaczonych celów rozwoju zrównoważonego”. Polityka ta może w 
znaczący sposób wpłynąć na zdrowie publiczne. Była Komisarz ds. 
Środowiska, Margot Wallstroem, uznawała REACH za „propozycję 
przełomową”, która doprowadzi do „wygranej zarówno przemysłu oraz 
pracowników, jak i obywateli oraz ekosystemu”. Jednakże były Komisarz ds. 
Zdrowia, David Byrne, nie wypowiadał się szerzej w sprawie tejże polityki. Czy 
podziela Pan pogląd Margot Wallstroem na temat REACH? Jak dalece jest 
Pan oddany tej polityce? Czy biorąc po uwagę znaczenie, jakie REACH winna 
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mieć dla zdrowia publicznego jest Pan przygotowany do doprowadzenia do 
większego zaangażowania ze strony DG ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów? 
 
Sądzę, że REACH jest sensowną, rozsądną i możliwą do zrealizowania propozycją, która nie 
tylko zapewni wysoki poziom ochrony zdrowia konsumentów i ochrony środowiska ale 
również wzmocni konkurencyjność branży substancji chemicznych. Mówiąc krótko -  w pełni 
podzielam pogląd Komisarz Wallstroem na ten temat. 
 
Wiadome mi jest, że służby ochrony zdrowia Komisji są w coraz większym stopniu 
zaangażowane w rozwój REACH, szczególnie w kwestie takie jak należyta staranność, 
substancje chemiczne w towarach, ocena ryzyka związanego z chemikaliami (sprawozdania 
dotyczące bezpieczeństwa substancji chemicznych), system zatwierdzania chemikaliów o 
wysokim znaczeniu oraz dostępność informacji dla konsumentów. Wiem również, że DG ds. 
Zdrowia i Ochrony Konsumentów we współpracy ze Wspólnym Centrum Badawczym, 
prowadzi szereg działań mających na celu lepsze zrozumienie narażenia konsumentów na 
działanie substancji chemicznych, znajdujących się w towarach oraz pomoc w utrzymaniu 
stosownych postanowień REACH. 
 
Z pewnością będę kontynuował te prace oraz wzmacniał, zależnie od konieczności, nasze 
zaangażowanie w REACH. 
 
 
Środowisko naturalne i zdrowie 
 
10.  Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała w czerwcu wyniki 
szczegółowych badań wskazujących, iż na zdrowie dzieci w Europie bardzo 
negatywnie wpływa środowisko naturalne. Europejscy ministrowie Zdrowia i 
Ochrony Środowiska przyjęli plan działań mający na celu zmniejszenie 
istniejącego zagrożenia. Plan przedstawiony przez Komisję w trakcie obrad 
WHO w całości skupia się na badaniach i nie podaje jasnych propozycji 
uregulowań. Wydaje się, że głównym powodem braku działań, jest brak woli 
politycznej w Komisji, a także nieodpowiednia koordynacja między 
poszczególnymi Dyrekcjami Generalnymi. Czy uzna Pan za priorytet przegląd 
unijnych uregulowań obowiązujących w tym zakresie, a także ich 
implementację tak, by wprowadzone zostać mogły adekwatne standardy 
ochrony zdrowia dzieci i innych szczególnie wrażliwych grup? W jaki sposób 
zamierza Pan podejść do problemu obszarów przemysłowych i 
poprzemysłowych, których ogólny stan zanieczyszczenia jest bardzo wysoki, co 
ma poważne konsekwencje dla zdrowia lokalnych mieszkańców? 
 
Jestem przekonany do działań opartych na dowodach oraz opartych na pełnym zastosowaniu 
zasad ostrożności. Tam, gdzie kwestie będące na styku zdrowia i środowiska naturalnego są 
rozumiane w sposób umożliwiający podjęcie natychmiastowych działań, na przykład kontrola 
pestycydów lub narażenie na pasywne palenie, działania zostały już podjęte. W innych 
kwestiach, zbieranie dane jest pilną potrzebą, nie jako działanie końcowe ale jako narzędzie 
służące działaniu. Jedynie gdy dysponuje się odpowiednimi danymi, można pokonać opory 
przeciw propozycjom i doprowadzić do ich przyjęcia. 



DV/539152  PE 348.084 – 15 –

 
Czynniki środowiskowe są oczywiście jednymi z podstawowych wyznaczników zdrowia 
ludności. Jestem głęboko przekonany, że dane wskazują ich negatywny wpływ na zdrowie 
dzieci. 
 
Plan działań Komisji dotyczący środowiska i zdrowia kładzie nacisk na połączenie działań w 
zakresie monitoringu i badań w celu poprawy poziomu naszej wiedzy na temat tego, w jaki 
sposób czynniki środowiskowe wpływają na stan zdrowia. Uzyskanie dokładniejszej wiedzy 
jest krokiem koniecznym, który da Komisji szerszy obraz przy przygotowywaniu i 
dokonywaniu przeglądu kierunków polityki.  
 
Plan działań jest całkowicie zgodny z komunikatem w sprawie europejskiej strategii w 
dziedzinie ochrony środowiska naturalnego i zdrowia przedstawionego w 2003 roku. 
Głównym celem komunikatu jest wzmocnienie zdolności UE do kreowania polityki poprzez 
zbliżenie ochrony środowiska i zdrowia, w celu przyjęcia bardziej skoordynowanego 
podejścia. Komunikat ten przewiduje strategię, która ma być wdrożona w ramach kolejnych 
cykli, zwaną inicjatywą SCALE (Nauka, Dzieci, Uświadomienie, Instrumenty Prawne, 
Ocena). Strategia skoncentrowana jest na wrażliwych grupach, a jak wiemy szczególnie 
dzieci są bardziej narażone niż dorośli.  
 
Plan działań zaprezentowany podczas Konferencji w Budapeszcie nie jest oparty wyłącznie 
na badaniach, lecz obejmuje też pomysły jak lepiej zrozumieć związek między ochroną 
środowiska naturalnego a zdrowiem oraz określa, w jaki sposób narażenie środowiska na 
zanieczyszczenie prowadzi do skutków w postaci epidemii. Priorytetem będzie ocena 
obowiązujących uregulowań i ich skuteczności w zmniejszaniu zagrożeń dla zdrowia.  
  
Oba dokumenty – komunikat w sprawie zdrowia i ochrony środowiska z 2003 roku oraz plan 
działań powstały w wyniku ścisłej współpracy i koordynacji wszystkich właściwych służb 
Komisji zaangażowanych w ten proces (do spraw zdrowia publicznego, ochrony środowiska 
naturalnego i badań). Również ta kwestia była bardzo ważnym punktem politycznego 
programu Komisji i zawsze była postrzegana jako priorytet. Tak więc wierzę, iż ze strony 
Komisji zarówno wola polityczna, jak i właściwa koordynacja będzie istnieć także na etapie 
implementacji w celu prawidłowego uporania się z tym istotnym problemem. 
 
Jak już powiedziałem, plan działań jest nakierowany na ocenę nie załatwionych kwestii 
związanych ze zdrowiem i ochroną środowiska we wrażliwych grupach. Podstawowym celem 
realizacji tego zadania jest wypunktowanie zagrożeń dla zdrowia związanych ze 
środowiskiem. Umożliwi to nam przyznanie pierwszeństwa przeglądowi bieżącej polityki i jej 
realizacji w niezwykle skuteczny sposób w celu zapewnienia, aby luki zostały usunięte a 
dzieci i inne wrażliwe grupy były należycie chronione. 
 
Przywołali Państwo określone problemy obszarów przemysłowych i poprzemysłowych. 
Sądzę, że plan działań stanowi solidną podstawę dalszych prac w tej dziedzinie. Głównymi 
wyzwaniami są: zrozumienie dróg różnych zanieczyszczeń, dokonanie oceny ich wzajemnego 
oddziaływania oraz analiza wniosków dotyczących ewentualnego ich wpływu na zdrowie 
lokalnej ludności.  
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Tanie leki ratujące życie 
 
11.  Jakie działania zamierza Pan podjąć w celu zatrzymania napływu tanich 
leków ratujących życie, wykorzystywanych w leczeniu chorób takich jak HIV – 
AIDS, z Europy Wschodniej do pozostałej części Europy?  
 
Komisja opracowuje wspólnie z szeregiem innych służb Komisji podejście do walki z 
HIV/AIDS w Unii Europejskiej i krajach sąsiadujących. Konkretnym wynikiem tych prac jest 
Zeszyt Roboczy zatytułowany “Skoordynowane i zintegrowane podejście do walki z 
HIV/AIDS w Unii Europejskiej i krajach sąsiadujących” przygotowany do celów Konferencji 
Ministerialnej w Wilnie w dniach 16 –17 września. Dostęp do przystępnego i 
antyretrowirusowego leczenia jest uznawany za istotny element strategii walki z tą chorobą.  
 
Obecnie antyretrowirusowe leczenie jest szeroko dostępne w całej Europie. W niektórych 
nowych Państwach Członkowskich UE i państwach sąsiadujących istnieje jednak obawa 
dotycząca wpływu kosztów leczenia na budżety opieki zdrowotnej, uwzględniając rosnącą 
liczbę zarażeń i rosnące ceny lekarstw w UE.  
 
Moim zamierzeniem jest przekazanie wskazówek służbom DG ds. Zdrowia i Ochrony 
Konsumentów nakazujących dokonywanie i dalsze umacnianie koordynacji z branżą 
badawczą tak, aby ten aspekt szerszej strategii walki z HIV/AIDS mógł być realizowany z 
satysfakcją dla każdego. Musimy wziąć pod uwagę prawo pacjentów do dostępu do leków, 
których potrzebują, w ramach parametrów prawa wspólnotowego.  
 
 
Bezpieczeństwo żywności 
 
12.  Plan ustawodawczy z Białej Księgi dotyczącej bezpieczeństwa żywności 
jest już prawie ukończony. Czy zgadza się Pan z tezą, że poza zapewnianiem 
bezpieczeństwa żywności Unia Europejska powinna również promować jakość 
żywności i zdrowy sposób żywienia? Jakie działania zaproponowałby Pan w 
celu spełnienia tych postulatów? Jakie działania podjąłby Pan jako Komisarz, 
aby zapewnić wprowadzanie w życie tych przepisów?  

 
Jakie środki podjąłby Pan w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony 
pozwalającej na wzmocnienie kontroli na nowych zewnętrznych granicach 
UE? Czy dysponuje Pan odpowiednią kadrą? 
 
Moim celem jest zdrowa żywność, ale i zdrowe odżywianie. Szacuje się, że w niektórych 
Państwach Członkowskich leczenie otyłości stanowi 5-10% całkowitych kosztów opieki 
zdrowotnej. I znów - dramatem jest to, że to zabójcze zjawisko uderza w młodych ludzi z roku 
na rok coraz silniej, przy rozprzestrzenieniu nadwagi wśród dzieci sięgającym 35% w 
niektórych Państwach Członkowskich południowej Europy. 
 
Nie ma jednej prostej odpowiedzi na to poważne wyzwanie. Edukacja dotycząca żywienia oraz 
aktywność fizyczna musi być głównym nurtem naszego myślenia: wychowawcy, podmioty 
zajmujące się przetwórstwem, handlarze, media oraz prawodawcy – oni wszyscy mają swoją 
rolę do odegrania. Opracowanie obszernej strategii UE i zbudowanie szerokiej koalicji w celu 
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sprostania temu wyzwaniu będzie dla mnie głównym priorytetem.  
 
Jest bardzo istotne, aby reformy legislacyjne wynikające z Białej Księgi dotyczącej 
bezpieczeństwa żywności zostały właściwie implementowane.  
 
W tym kontekście szczególnie ważne będzie szybkie rozwinięcie środków implementacyjnych 
nowego systemu urzędowych kontroli żywności i pasz oraz opracowanie nowego podejścia do 
audytowania nowej działalności Państw Członkowskich. Wprowadzenie zharmonizowanego 
podejścia UE do planowania i opracowywania systemów kontroli wzmocni weryfikację 
zgodności z przepisami prawa żywnościowego i paszowego oraz regułami dotyczącymi 
zdrowia zwierząt i ich dobrostanu na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji.  

Zamierzam także korzystać z nowych instrumentów przewidzianych w ramach nowego 
systemu urzędowych kontroli żywności i pasz, w celu zwiększenia sprawności i skuteczności 
kontroli realizowanych przez Biuro ds. Żywności i Weterynarii, które przeprowadzać będzie 
ogólne audyty krajowych planów kontroli w celu sprawdzenia właściwej implementacji. Będzie 
to obejmować Państwa Członkowskie, państwa trzecie oraz procedury obowiązujące w naszych 
punktach kontroli granicznej. 

Wreszcie, uważam, że efektywne i zharmonizowane podejście do kontroli urzędowych jest 
ostatecznie uzależnione od odpowiedniego przeszkolenia zaangażowanych pracowników. 
Należą oni do krajowych służb cywilnych. Naszym wyzwaniem jest zapewnienie, aby cała 
granica UE była obsługiwana przez szereg służb Państw Członkowskich o tym samym 
poziomie skuteczności. Podejrzewam, że głównym priorytetem w naszych pracach w tej 
dziedzinie będzie stworzenie, w trakcie mojej kadencji, możliwości szkoleniowych w zakresie 
bezpieczeństwa żywności. To umożliwiłoby efektywne i wyczerpujące szkolenie na początek 
około 300 pracowników właściwych władz Państw Członkowskich rocznie, aż do 2000 - 
3000 w roku 2008. Szkolenia te były również otwarte dla uczestników z państw trzecich, w 
szczególności krajów rozwijających się. 

 
Znakowanie żywności 
 

13.  Konsumentom powinno się umożliwić dokonywanie świadomego 
wyboru przy zakupie produktów żywnościowych. Uregulowania Wspólnoty w 
zakresie znakowania żywności mają istotne znaczenie przy tego typu wyborze, 
szczególnie w przypadku składników pokarmowych, wymagań zdrowotnych, 
jakości żywności oraz procesu produkcyjnego związanego na przykład z 
wykorzystaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Jakie kroki 
podejmie Pan w celu zapewnienia konsumentom dostępu do rzetelnej 
informacji oraz wyeliminowania wprowadzających w błąd treści reklamowych, 
szczególnie tych skierowanych do dzieci? 
 
Obowiązujące obecnie uregulowania ogólne dotyczące znakowania żywności zostały 
pierwotnie zaprojektowane w 1978 roku. Muszą być one poddane przeglądowi i 
zaktualizowane, ponieważ dzisiejsi konsumenci chcą być lepiej informowani. Etykiety na 
produktach żywnościowych są skomplikowane i niejasne, co jest sprzeczne ze stanem 
pożądanym oraz stwarza dodatkowe trudności w stosowaniu przepisów i kontroli ich 
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stosowania. To stanowi podstawę do głębokiej dyskusji ze wszystkimi zainteresowanymi 
stronami. 

Jako główne wyzwania widzę tutaj opracowanie ram dla znakowania przy użyciu jasnego 
języka, który jest odpowiedni i zrozumiały dla obywateli, przy silnej ochronie przed 
podawaniem wymyślonych i wprowadzających w błąd informacji. Musimy pracować nad 
znalezieniem podejścia, które podkreślałoby główne potrzeby informacyjne tak, aby 
konsumenci nie byli przygniatani nadmiarem mniej istotnych i często mylących informacji, 
wpływających na podjęcie przez nich świadomej decyzji. 

 



DV/539152  PE 348.084 – 19 –

OCHRONA KONSUMENTÓW 
 
 
1. W jakiej mierze, Pana zdaniem, konieczność zapewnienia sprawnego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego usprawiedliwia pełną harmonizację w 
zakresie ochrony konsumentów? 
 
Strategicznym celem będzie dla mnie określenie budzących zaufanie ram regulacyjnych. To 
wychodzi poza tradycyjną debatę „pełna harmonizacja kontra minimalna”. Obywatele 
powinni być pewni, że oparte na rzetelnych podstawach i adekwatne reguły gwarantują 
rozsądną ochronę a nie powinni być manipulowani ignorancją, strachem, kryzysami lub 
wprowadzającymi w błąd informacjami w odniesieniu do obowiązujących przepisów. 
  
Aby konsumenci mogli czerpać korzyści z rynku wewnętrznego, muszą mieć pewność, że 
będą traktowani uczciwie a ich prawa będą tak samo chronione w całej UE. W zakresie spraw 
o doniosłym znaczeniu dla konsumentów unijnych, ciągłe wahania pomiędzy różnymi 
poziomami ochrony w ramach systemów krajowych są przyczyną niepewności konsumentów, 
co podkopuje zaufanie. Jeżeli istniejące podziały w przepisach dotyczących ochrony 
konsumentów będą występowały nadal, niechęć konsumentów do dokonywania zakupów 
poza ich rynkiem krajowym, nawet, jeżeli będą w stanie znaleźć lepsze oferty gdzie indziej, 
będzie się utrzymywać. 
 
Istnieje dostatecznie dużo dowodów, aby wykazać, że niepewność co do praw konsumentów 
oraz możliwości uzyskania rekompensaty w sytuacji gdy transakcja była dokonana 
nieprawidłowo jest doniosłym czynnikiem zniechęcającym konsumentów do korzystania z 
potencjalnych korzyści płynących z istnienia rynku wewnętrznego. Pięćdziesiąt lat po 
utworzeniu Unii Europejskiej, 45 % konsumentów w UE czuje się mniej pewnie, gdy nabywa 
towary od dostawcy w Państwie Członkowskim innym niż ich własne. Z 55% konsumentów, 
którzy deklarują, że czują się pewnie robiąc zakupy w innym Państwie Członkowskim, 
jedynie 12,4 % faktycznie zakupiło coś innego niż usługi turystyczne lub hotelarskie. Nie jest 
zaskoczeniem, że zaledwie jedna piąta Europejczyków (20,3%) wierzy, iż poziom ochrony z 
jakiego korzystają w swoim własnym państwie jest stosowany wobec nich w innym Państwie 
Członkowskim, biorąc pod uwagę, że większość z istniejącego dorobku w zakresie ochrony 
konsumentów jedynie określa minimalne wymogi oraz że rzeczywisty poziom ochrony 
znacząco się różni pomiędzy jednym Państwem Członkowskim a innym. 
 
Przepływ informacji zarówno w Państwach Członkowskich jak i pomiędzy nimi jest także 
istotny, jako że obywatele powinni znać wszelkie potencjalne zagrożenia lub możliwości 
występujące na rynku wewnętrznym. Informacja jest warunkiem sine qua non dla istnienia 
prawdziwie kompetentnych konsumentów dokonujących świadomych wyborów. 
 
W celu przezwyciężenia tych uprzedzeń oraz wzmocnienia zaufania klienta do rynku 
wewnętrznego, zharmonizowana reakcja jest konieczna, aby konsumenci mogli być pewni, że 
są równie bezpieczni gdziekolwiek na rynku wewnętrznym dokonywaliby zakupów. Ponadto, 
dzięki ograniczeniu prawnych podziałów, w pełni zharmonizowane podejście przyczyni się 
do powstania równych reguł gry dla przedsiębiorstw. Ułatwi to im zarówno sprzedaż 
transgraniczną jak i tworzenie zakładów w więcej niż jednym Państwie Członkowskim. 
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Ramy, które w pełni harmonizują te kluczowe dziedziny stworzą warunki do uczynienia 
zasady wzajemnego uznawania możliwym do przyjęcia i zrealizowania rozwiązaniem w 
zharmonizowanym sektorze. 
 
 
2. Jaki jest Pana punkt widzenia na temat harmonizacji w ujęciu: pełna 
kontra minimalna? W jakich sektorach uważa Pan pełną harmonizację za 
lepsze rozwiązanie niż minimalną?  
 
Pełna harmonizacja spraw, które mają podstawowe znaczenie dla konsumentów w UE jest 
kluczem do stworzenia prawdziwie wspólnego rynku handlu detalicznego. Minimalna 
harmonizacja były użytecznym pierwszym krokiem w rozwiązywaniu najbardziej dotkliwych 
problemów konsumentów. Jednak teraz widać wyraźnie, iż konsumenci i podmioty 
gospodarcze dążą do zbudowania jednolitego modelu stosunków przedsiębiorstwo – 
konsument na rynku UE. Model ten powinien być oparty na spójnym i stałym zestawie 
parametrów określonych przez UE. 
 
Minimalna harmonizacja nie jest oczywiście rozwiązaniem w przypadku wymogów 
bezpieczeństwa produktu. Rynek wewnętrzny nie funkcjonuje w pełni skutecznie w sytuacji 
gdy w Państwach Członkowskich stosowane są różne specyfikacje dotyczące bezpieczeństwa 
dla produktów takich jak zabawki dla dzieci lub różne dopuszczalne poziomy maksymalne 
pozostałości chemicznych w świeżych owocach. Ponadto, występowanie różnych poziomów 
bezpieczeństwa produktów w ramach UE nie znajdowałoby uzasadnienia.  
 
 
3. Czy zgadza się Pan, że dostęp konsumentów i organizacji 
pozarządowych do wymiaru sprawiedliwości zwiększa skuteczność 
prawodawstwa unijnego i czyni je bardziej adekwatnym dla obywateli? Jakie 
inicjatywy zamierza Pan podjąć w tej dziedzinie?  
 
Sprawne i skuteczne stosowanie prawa unijnego dotyczącego ochrony konsumentów w 
praktyce, jest istotne dla uczynienia go ważnym dla obywateli UE. Większość skarg 
konsumentów wynika z niewłaściwego stosowania prawa przez firmy. Jestem głęboko 
przekonany do nadania wysokiej rangi, w moim planie działań politycznych podczas kadencji 
następnej Komisji, egzekwowania stosowania obowiązujących przepisów. Jako że obecnie 
ogrom odpowiednich przepisów istnieje już w dziennikach urzędowych UE, szczególny 
nacisk powinien być położony na konsekwentne przestrzeganie i egzekwowanie praw 
konsumentów we wszystkich Państwach Członkowskich. 
 
Sami konsumenci mają też znaczącą rolę do odegrania a rozbudowywanie w oparciu o 
wykonaną do tej pory pracę informowania i edukowania konsumentów będzie istotne. Będzie 
to obejmować dalszy rozwój dwóch istniejących sieci wspierania konsumentów (Ośrodki 
Europejskiego Konsumenta oraz Europejska Sieć Pozasądowa), które odpowiednio świadczą 
pomoc w zakresie doradzania konsumentom starającym się uzyskać rekompensatę albo 
bezpośrednio od firmy albo poprzez alternatywne sposoby rozwiązywania sporów. Obejmie 
to także dalszy rozwój inicjatyw mających na celu promowanie edukacji konsumentów.  
 
Nie powinniśmy jednak tracić poczucia, że istnieją wyraźne ograniczenia tego co konsument i 
organizacje pozarządowe mogą osiągnąć. Niektóre zuchwałe podmioty gospodarcze 
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odpowiadają tylko przez władzami publicznymi. Implementacja rozporządzenia w sprawie 
współpracy w dziedzinie ochrony konsumenta, które ma być przyjęte w najbliższym czasie, 
wesprze funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Współpraca z Komisarzem ds. 
Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa w zakresie postępowań w sprawach drobnych 
roszczeń będzie istotna dla w poprawy dostępu do wymiaru sprawiedliwości.  
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4. Czy podziela Pan opinię, iż polityka ochrony konsumenta powinna 
koncentrować się raczej na zapobieganiu ryzyku związanemu z wymianą 
transgraniczną, niż na całkowitej harmonizacji ustawodawstwa w tym 
zakresie? 
 
By sprawić żeby rynek funkcjonował właściwie zarówno dla konsumentów jak i 
przedsiębiorstw musimy zwiększyć zaufanie konsumentów i ograniczyć kosztowne podziały 
w przepisach. Nie można tego osiągnąć poprzez zwykłe przyglądanie się transakcjom 
dokonywanym przez konsumentów, ponieważ to ani nie pozwoliłoby pokonać barier 
istniejących dla przedsiębiorstw chcących utworzyć zakład w innych krajach, ani nie 
zapewniłoby  spójnego poziomu ochrony konsumentów niezbędnego do zwiększenia ich 
zaufania. Ponadto, artykuł 95 Traktatu nie zarysowuje rozróżnienia między krajowymi w 
transgranicznymi transakcjami dokonywanymi przez konsumentów. 
 
To pokazuje, że istnieją określone wyzwania związane z kwestią transgranicznego stosowania  
prawa konsumenckiego w praktyce, które mogłyby nie powstać w przypadku transakcji 
wewnętrznych w sytuacji gdy systemy krajowe byłyby bardziej rozwinięte. To, mające być 
wkrótce przyjęte, rozporządzenie w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów 
jest dobrym tego przykładem, jako że koncentruje się ono na transakcjach transgranicznych, 
gdzie egzekucja jest nierozwinięta.  
 
5. Czy uważa Pan, że unijne akty prawne w niektórych obszarach w 
zakresie ochrony konsumentów są zbyteczne i odnoszą się do problemu w 
sposób nieproporcjonalny i przejaskrawiony, natomiast w innych są 
nieadekwatne do danego problemu? 
 
Obowiązujący dorobek UE w zakresie ochrony konsumentów jest niejednolitą całością, która 
była opracowywana w odpowiedzi na określone problemy konsumentów.  Ostatnio pojawiła 
się tendencja do opracowania bardziej strategicznego podejścia. Istnieją dowody zebrane od 
konsumentów i przedsiębiorstw, które wskazują problemy związane z przepisami prawnymi, 
zwłaszcza ich implementacją na poziomie krajowym. Dokładna ocena transpozycji i skutków 
dorobku wspólnotowego jest obecnie przeprowadzana, co będzie przeze mnie kontynuowane. 
Będzie to obejmować systematyczne zbieranie i analizowanie dowodów na których oprzemy 
swoje wnioski. Jestem za promowaniem lepszych uregulowań, na przykład w znaczeniu 
prostszych, zorientowanych na osiągnięcie pożądanych wyników przepisów ramowych. 
 
Ramy regulacyjne bezpieczeństwa konsumentów są zasadniczo odpowiednie. Naszym 
głównym celem jest skuteczne egzekwowanie przepisów. Ważne inicjatywy są jednak 
przeprowadzane w celu dokonania przeglądu i uzupełnieniu uregulowań. Głośnym 
przykładem jest REACH, proponowane nowe uregulowania z dziedziny chemii. 
 
Jestem świadom tego, że ochrona konsumentów prowadzi nieuchronnie do napięcia pomiędzy 
priorytetami unijnej polityki, takimi jak konkurencyjnością i otwartą gospodarką rynkową a 
rygorystycznym czuwaniem nad przestrzeganiem norm bezpieczeństwa i jakości, zakresem 
„właściwego” poziomu niechęci UE do ryzyka, kwestii proporcjonalności, pomocniczości i 
kosztów. 
 
Mogę zrozumieć siłę tkwiącą w tych ograniczeniach. Jestem zdeterminowany do zachowania 
profilu unijnych działań w zakresie ochrony konsumentów, lecz jednocześnie będę dążył do   
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uwzględnienia uzasadnionych obaw wszystkich zainteresowanych. W tych staraniach 
szczególnie cenne byłoby słuchanie poglądów Parlamentu na te kwestie. 
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6. Jaką rolę w ramach procesu z Lizbony odgrywa polityka ochrony 
konsumenta dla polepszenia konkurencji?  
 
Rozsądna polityka ochrony konsumenta  na szczeblu unijnym jest istotna dla zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego w celu wzmocnienia konkurencyjności 
gospodarki UE.  
  
Prawdziwie konkurencyjny rynek wymaga optymalnego rozdzielania środków za pomocą 
nagradzania najbardziej efektywnych podmiotów gospodarczych. Do celów tych zadań, 
strona napędzająca popyt powinna być dobrze poinformowana i mieć możliwość 
wyszukiwania najlepszych ofert.  
 
Niskie obecnie wskaźniki zakupów transgranicznych oznaczają, że rynek wewnętrzny jest 
nadal daleki od wykorzystywania swojego potencjału. Konsumenci nie korzystają z lepszych 
cen i możliwości wyboru, które mogą być zapewnione przez rynek wewnętrzny jako całość, a 
wolą trzymać się swoich rynków krajowych, na których czują się lepiej chronieni. Oznacza 
to, że całkowita siła konkurencji nie jest odczuwana na rynku wewnętrznym handlu 
detalicznego tak silnie jak być powinna. 
 
Jednocześnie przedsiębiorstwa są, przez niepewność uregulowań, powstrzymywane przed 
wprowadzeniem do sprzedaży swoich produktów w całej Unii. Rezultat jest taki, że rynki 
pozostają w większości podzielone według granic państw a różnice cenowe pozostają nadal 
wysokie: ceny detaliczne w UE mogą różnić się nawet o 40% w stosunku do europejskiej 
średniej, podczas gdy średnia różnica cen wynosi około 30%. Ta sama sytuacja skutkuje 
różnicami w kosztach produkcji w UE, a podzielone rynki zakłócają zdrową konkurencję 
pociągając za sobą negatywne skutki, zarówno dla branży produkcyjnej jak i dla 
konsumentów. 
 
Reasumując: 

• Konsumenci powinni czuć się swobodnie przy nabywaniu potrzebnych produktów i 
usług ze źródła, które jest najkorzystniejsze dla nich, niezależnie od jego położenia. 

• Przedsiębiorstwa powinny mieć możliwość reklamowania na rynku i sprzedawania 
swoich produktów wszędzie z taką swobodą, z jaką czynią to na rynku rodzimym. 

 
Unijna polityka ochrony konsumenta przyczynia się do przeciwdziałania tym błędom poprzez 
rozwiązywanie problemów strony popytu i podaży. Wyraźnym przykładem w tym kontekście 
są propozycje wzmocnienia współpracy i zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych. 
 
 
7. W jaki sposób różnice między krajowymi upodobaniami i zwyczajami 
powinny być odzwierciedlone w wymaganiach w dziedzinie ochrony 
konsumenta? 
 
Upodobania i obyczaje tylko w niewielkim stopniu wiążą się z polityką ochrony konsumenta. 
Polityka ochrony konsumenta ma na celu ochronę praw gospodarczych obywateli oraz ich 
zdrowia i bezpieczeństwa. Kwestie te są dość uniwersalne. Europejczycy przez lata rozwinęli 
wspólny zestaw wartości, który teraz stanowi część tożsamości narodowej Państw 
Członkowskich. 
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W kulturach narodowych istnieją jednak wyraźne różnice w odniesieniu do upodobań i 
obyczajów, w innych dziedzinach, jak na przykład reklama. Podejście do tych kwestii 
wychodzi poza zakres ochrony konsumenta ze względu na to, iż odzwierciedla inne interesy 
publiczne. Projekt dyrektywy w sprawie zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych, 
przygotowany przez Komisję, całkowicie pomija te kwestie. Zamierzam w pełni przestrzegać 
zasadę pomocniczości przy proponowaniu inicjatyw lub podejmowaniu działań w tej 
dziedzinie. 
 

8. Poprzednia Komisja przyjęła przejrzystą strategię mającą na celu 
uproszczenie i udoskonalenie unijnych ram regulacyjnych, między 
innymi poprzez prowadzenie pogłębionej oceny wpływu danych aktów 
prawnych oraz poprzez procedury konsultacji. Komisja jest również 
sygnatariuszem Porozumienia Międzyinstytucjonalnego (IIA) w sprawie 
usprawnienia procedur regulacyjnych z Parlamentem i Radą. Czy 
Komisarz zamierza zatem potwierdzić: 

• Swoje pełne poparcie dla dążeń w kierunku udoskonalenia unijnych ram 
regulacyjnych, strategii przyjętej przez komisję oraz Porozumienia 
Międzyinstytucjonalnego? 

• iż służby Komisji będą w pełni przestrzegać postanowień Porozumienia 
Międzyinstytucjonalnego oraz współpracować z komisjami Parlamentu w 
sprawach związanych z przesłuchaniami dotyczącymi projektów aktów 
legislacyjnych, mającymi na celu rozpatrzenie propozycji Komisji? 

• iż skuteczne i zgodne z harmonogramem wdrażanie udoskonalonych 
procedur regulacyjnych będzie istotnym elementem dla uzyskania 
wysokiej noty przy okresowej ocenie pracowników służb Komisji. 

 
Tak, w pełni popieram kierunek dalszego udoskonalania i upraszczania unijnych ram 
regulacyjnych. Lepsze uregulowania są szczególnie istotne w dziedzinie polityki ochrony 
konsumenta, która powinna przedstawiać konkretne korzyści dla obywateli w ich codziennym 
życiu. Ważne jest zatem, aby zaangażować przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, 
mianowicie organizacje ochrony praw konsumentów w proces kreowania polityki oraz oceny 
przewidywanych skutków naszych głównych inicjatyw. 
 
W celu osiągnięcia lepszego poziomu regulacji polityki ochrony konsumenta, w sytuacji gdy 
przepisy dotyczące ochrony konsumentów są uznawane za niezbędne, opowiadam się za 
podejściem ramowym, który jest mniej nakazowy a bardziej skoncentrowany na wynikach. 
Mój poprzednik stosował to podejście w obszarach bezpieczeństwa produktu i nieuczciwych 
praktyk handlowych. W najbliższej przyszłości, planuję dokonać przeglądu przepisów 
dotyczących ochrony konsumenta w celu uczynienia ich bardziej spójnymi tak, aby 
konsumenci mogli czerpać korzyści z bardziej przewidywalnych ram prawnych. 
 
Lepszy poziom regulacji wymaga również przestrzegania i egzekwowania praw konsumenta 
we wszystkich Państwach Członkowskich.  Jest to główne wyzwanie na wiele lat wprzód, w 
okresie których zamierzamy wzmacniać współpracę między Państwami Członkowskimi oraz 
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wspieranie tworzenia sieci udzielających pomocy i porad konsumentom w zakresie ich praw i 
obowiązków. 
 
Nie naruszając prawa inicjatywy należącego do Komisji, ja, mój gabinet oraz podlegający mi 
DG będzie prowadził, na etapie przygotowywania projektów unijnych aktów prawnych, 
pogłębioną współpracę z właściwymi komisjami parlamentarnymi, jak również ze wszystkimi 
zainteresowanymi podmiotami, w celu poszerzenia rozumienia przez Komisję danych kwestii. 
Mogę zapewnić Parlament o zobowiązaniu służb Komisji do ścisłego przestrzegania 
właściwych postanowień Porozumienia Ramowego w sprawie stosunków pomiędzy 
Parlamentem Europejskim a Komisją oraz postanowień Porozumienia 
Międzyinstytucjonalnego w sprawie usprawnienia procesu stanowienia prawa.  
 
Mogę także zapewnić, że w podejmowanych przez nas działaniach zasadą przewodnią ale 
mnie, Dyrekcji Generalnej oraz całego personelu będzie skuteczne stosowanie usprawnionych 
procedur regulacyjnych. 
 

9. Co Pana zdaniem należałoby zrobić dla udoskonalenia procesu 
stanowienia prawa w UE oraz tzw. „ram regulacyjnych” dla Rynku 
Wewnętrznego i Polityki Ochrony Konsumenta? 
 
Sprawny proces stanowienia prawa wynika z należytego rozumienia danych kwestii oraz 
przyznawania, w efektywny sposób, pierwszeństwa pewnym sprawom. Powinniśmy na 
pewno poprawić naszą wiedzę w zakresie polityki ochrony konsumentów. Polityka ochrony 
konsumentów musi być poparta stosowanymi informacjami i danymi w celu przyznawania 
pierwszeństwa pewnym działaniom oraz dokonywania właściwej oceny tych działań i ich 
korygowania. W pełni zgadzam się z naciskiem kładzionym na te kwestie i zamierzam 
opierać się nadal na pracach już będących w toku w celu zdobycia rzetelnej wiedzy na temat 
skarg konsumentów, danych dotyczących cen towarów i usług, wskaźników satysfakcji 
konsumentów, opinii klientów odnoszących się do usług o istotnym znaczeniu dla 
społeczeństwa i transgranicznych zakupach. Zamierzam zintensyfikować te prace oraz 
współpracować z Państwami Członkowskimi I organizacjami ochrony praw konsumenta w 
zakresie polepszenia wskaźników dotyczących szkód poniesionych przez konsumentów oraz 
naukowej oceny zagrożeń w dziedzinie bezpieczeństwa produktu. Chcę również pogłębić 
nasze rozumienie potrzeb i punktu widzenia konsumentów, zwracając należną uwagę na 
szczególne potrzeby, jakie mogą wystąpić w nowych Państwach Członkowskich. Ta 
niezwykle istotna „oparta na wiedzy” praca jest ważna dla „udoskonalonego prawodawstwa” 
oraz dla zapewnienia, aby unijna polityka ochrony konsumenta była skoncentrowana na 
właściwych priorytetach. 
 
Udoskonalone egzekwowanie prawa UE, zarówno w sprawach krajowych jak i 
transgranicznych jest również kluczem do usprawnienia ram regulacyjnych. Skuteczność 
implementacji uregulowań dotyczących współpracy w dziedzinie ochrony konsumenta będzie 
tu istotne. Państwa Członkowskie muszą podjąć środki niezbędne do zastosowania tych 
uregulowań w praktyce. Zamierzam aktywnie działać z Państwami Członkowskimi nad 
właściwym stosowaniem uregulowań oraz wspierać rozwój i dzielenie się najlepszymi 
praktykami.  
 
Z punktu widzenia prawodawstwa, planowany przegląd obowiązującego dorobku 
wspólnotowego w zakresie ochrony konsumenta powinien ukazać możliwości udoskonalenia 
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stanowienia prawa w tej dziedzinie. Ponadto, prace nad narzędziami, takimi jak wspólne ramy 
odniesienia dla europejskiego prawa zobowiązań, powinny pomóc zapewnić, aby wszelkie 
propozycje zmian lub wprowadzenia przepisów poprawiały jakość i spójność ram 
regulacyjnych. 
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