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SAÚDE E SEGURANÇA ALIMENTAR 
 
1.  Na sua opinião, quais serão os maiores desafios nos domínios da saúde 
pública e da segurança alimentar nos próximos cinco anos? Que faria, como 
Comissário, para assegurar resultados visíveis até ao termo do seu mandato, 
tendo em conta a repartição de responsabilidades entre a UE e os 
Estados-Membros? 
 
A saúde faz parte dos Direitos Humanos. O maior dos desafios que tenho pela frente é o de 
promover esse direito em toda a União Europeia, num mundo em que as ameaças são reais e os 
meios de que dispomos são limitados.  

A esperança de uma vida mais longa e mais saudável para todos tem de ser um dos objectivos 
centrais da União Europeia, em grande parte, por causa das desigualdades no sector da saúde, 
quer entre os diversos Estados-Membros, quer internamente em cada um deles.   

A saúde não representa um custo, mas um benefício a longo prazo, no quadro de uma economia 
competitiva. A Europa tem de definir como objectivo uma acção em matéria de saúde que traga 
benefícios à generalidade das pessoas e, como tal, que contribua para a prosperidade da União 
Europeia. Tenciono certificar-me de que seja dado o devido relevo a esta questão no âmbito do 
processo de Lisboa. Finalmente, os aspectos ligados à saúde têm de ser acautelados no contexto 
da aplicação do conjunto das políticas comunitárias.   

Outros reptos incluem o aumento das doenças crónicas, o envelhecimento da população e as 
expectativas crescentes dos cidadãos em matéria de informação sanitária e sobre os cuidados de 
saúde. Por exemplo, o número crescente de pessoas infectadas com o vírus da SIDA/HIV na 
União Europeia e nos países limítrofes situados a Leste é causa de graves preocupações. Temos 
também de estar vigilantes em relação à emergência de ameaças resultantes de novas doenças. A 
Síndrome Respiratória Aguda (SARS), em 2003, e as consequências para o ser humano da Gripe 
Aviária, em 2004, demonstram que não nos podemos permitir qualquer complacência. A 
resposta às ameaças no domínio da saúde, sejam elas naturais ou consequência da acção humana, 
exigem mais cooperação a nível europeu e um desempenho acrescido da União Europeia no 
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apoio à criação de capacidades. Estou a pensar, por exemplo, nas infecções nosocomiais em 
ambiente hospitalar e nas estirpes de tuberculose resistentes aos medicamentos. 

As acções empreendidas a nível europeu têm de centrar-se em áreas em que seja possível 
produzir valor acrescentado. Os Estados-Membros são, naturalmente, responsáveis pela 
organização e prestação de serviços médicos e de cuidados de saúde. Não obstante, julgo que a 
Comunidade pode trazer uma significativa mais valia, ajudando-os a empreender acções que 
possam ser melhor concretizadas a nível comunitário por intermédio da partilha de práticas de 
excelência, da partilha de recursos em matéria de avaliação das tecnologias da área da saúde, ou 
de centros de referência, e do fomento da ligação em rede das competências da Europa neste 
domínio, em particular, com o lançamento do Centro Europeu para a Prevenção e o Controlo de 
Doenças, em Estocolmo, em Maio de 2005. Tal objectivo poderá também ser alcançado por 
meio do Programa de Saúde Pública da União Europeia. As nossas acções contribuirão para o 
fomento de sinergias e de parcerias entre os Estados-Membros, bem como entre os Governos e a 
sociedade civil.  

No que diz respeito à segurança alimentar, o novo sistema europeu de segurança alimentar 
baseia-se em três pilares essenciais: 
 
Primeiro: toda a legislação no âmbito da segurança alimentar — cuja conclusão se anuncia para 

breve. 
Segundo: a Autoridade Europeia de Segurança Alimentar — que já está a funcionar em pleno e 

se prepara para, em breve, mudar para a cidade de Parma. 
Terceiro: a nova abordagem no âmbito dos controlos oficiais em matéria de alimentação e 

alimentação animal. 
 
Neste momento, a ênfase desloca-se do planeamento estratégico para a aplicação no concreto da 
política de segurança alimentar. Será necessário pôr em prática medidas concretas destinadas a 
garantir a aplicação e o controlo do acervo comunitário relativo à segurança alimentar, bem 
como coordenar aquilo que está a ser feito em cada um dos Estados-Membros.  
 
Precisamos de reforçar a confiança dos cidadãos na segurança da oferta europeia em matéria de 
alimentação, mas o maior desafio que se nos coloca é, não apenas o da segurança alimentar, mas 
o da alimentação saudável. Medidas-chave neste domínio são: 

• A conclusão do Livro Branco sobre o Plano de Acção no Domínio da Segurança 
Alimentar. 

• A aplicação eficaz, em todos os Estados-Membros, da legislação comunitária em matéria 
de segurança alimentar e da saúde e do bem-estar de plantas e animais. 

• Uma fiscalização rigorosa dos regulamentos comunitários relacionados com a segurança 
alimentar, bem como da própria segurança alimentar dos produtos importados de países 
terceiros, através da formação de inspectores oficiais, quer comunitários, quer não 
comunitários. 

• Um melhor intercâmbio de informações, tendente a proporcionar um elevado nível de 
segurança alimentar em todo o mundo através do alargamento a países terceiros do 
Sistema de Alerta Rápido para a Alimentação e a Alimentação Animal. 
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• A actualização constante de determinadas disposições legais à luz do surgimento de 
novos conhecimentos técnicos e científicos, por exemplo, no domínio da EET 
(encefalopatia espongiforme transmissível), dos contaminantes, dos critérios 
microbiológicos e da alimentação dietética. 

• Revisão do enquadramento ligado à autorização de pesticidas. 
 
2.   De acordo com o Tratado, "na definição e execução de todas as políticas e 
acções da Comunidade será assegurado um elevado nível de protecção da 
saúde". De que modo assegurará que este princípio seja correctamente 
transposto para a prática nos domínios da saúde pública e da segurança 
alimentar, no âmbito da legislação sobre o mercado interno? 
 
Como irá assegurar que a Comissão conceda à saúde mental uma importância 
proporcional à sua contribuição cada vez maior para os encargos gerais 
decorrentes das doenças? Que progressos pensa realizar na implementação de 
Avaliações do Impacto Sanitário? 
 
A saúde é, por direito próprio, um dos objectivos fundamentais do Tratado. 
 
Orgulho-me de ser o responsável por questões que são centrais para a garantia de uma reflexão 
conjunta sobre as políticas comunitárias. Levo muito a sério o papel de persuadir todo o colégio 
de Comissários a integrar os objectivos da política de saúde e de protecção dos consumidores na 
definição e implementação de todas as políticas. Pretendo usar o trabalho que está em curso 
sobre as técnicas de avaliação de impactos para alcançar esse objectivo, da mesma maneira que 
pretendo aplicar, de forma rigorosa, a avaliação de impactos a toda e qualquer proposta de 
legislação na esfera de responsabilidades que tenho a cargo. 
 
O reforço da saúde das populações só pode ser atingido, se se empreenderem acções num leque 
muito variado de áreas de intervenção, na medida em que a saúde é afectada por factores de 
índole económica, social e ambiental.  
 
A acção comunitária na área da saúde baseia-se em três princípios essenciais: integração, 
sustentabilidade e produção de uma mais-valia a nível europeu. Esta noção conduziu a uma 
abordagem integrada de todo o trabalho relacionado com a área da saúde a nível comunitário, 
obrigando a que todos os domínios de intervenção com ela relacionados cooperassem, a fim de 
se alcançarem os objectivos definidos para o sector. 
 
A garantia de um elevado nível de segurança alimentar é, em termos genéricos, o objectivo central 
da legislação europeia no domínio da alimentação (Regulamento (CE) Nº 178/2002). 
 
A legislação internacional permite que a Comunidade determine o nível mais adequado de 
protecção que pretende manter, desde que a nossa análise de risco se baseie nos conhecimentos 
científicos disponíveis e a nossa avaliação de riscos seja levada a cabo de forma independente, 
objectiva e transparente. Com a ajuda da Autoridade Europeia de Segurança Alimentar (AESA), 
estou empenhado em alcançar um enquadramento sólido e fidedigno do ponto de vista científico, 
para conseguir levar a cabo a acção e a política comunitárias na área da segurança alimentar. 



PE 348.084 4/24 DV\539152PT.doc 

PT 

 
Nos domínios em que persistirem as incertezas científicas, podemos recorrer ao princípio de 
precaução, desde que as medidas adoptadas sejam consistentes, proporcionadas, não restrinjam o 
comércio mais do que o necessário e fiquem sujeitas a um processo de revisão.  
 
As medidas destinadas à protecção da saúde humana precisam de ser compatíveis com outros 
objectivos da União Europeia, como, por exemplo, a livre circulação de mercadorias e o bom 
funcionamento do mercado interno. Um meio importante para a garantia desse equilíbrio é a 
manutenção de um processo aberto e transparente de consultas públicas durante a preparação, 
avaliação e revisão da lei. Tenciono partir da prática existente da realização eficaz de consultas em 
tempo útil a todos os interessados, antes da elaboração das políticas e da tomada de decisões. 
Contudo, a saúde terá de continuar a ser, em última análise, a prioridade fundamental das políticas 
comunitárias. 
 
Os problemas da saúde mental representam, com toda a certeza, uma parcela cada vez maior do 
encargo representado pelas doenças. Neste domínio, estou empenhado em fundar a minha acção 
no compromisso de longo prazo do Programa de Acção Comunitária no domínio da Saúde 
Pública. 
 
Um quarto dos europeus sofre, ao longo da vida, de uma qualquer doença do foro mental. É 
necessário um apoio político reforçado para eliminar os estigmas, promover a consciência dos 
problemas ligados à saúde mental entre as crianças e os adolescentes e generalizar as práticas de 
excelência na prevenção do suicídio e da depressão. Farei da cooperação com os 
Estados-Membros e com a OMS uma prioridade, no caminho para a preparação da grande 
conferência sobre este assunto que está a ser preparada para Janeiro de 2005, em Helsínquia. Por 
este motivo, os Estados-Membros e a Comissão deveriam concertar as suas posições e produzir 
um plano de acção bem definido. 
 
Passando agora à avaliação dos impactos sobre a saúde, o anterior e o actual Programas 
Europeus de Saúde Pública tinham previsto o co-financiamento de vários projectos neste 
domínio. Estes projectos tentaram desenvolver metodologias aprovadas de avaliação dos 
impactos na saúde de medidas específicas, fundamentando-se, para esse propósito, na 
experiência adquirida em certos Estados-Membros, onde este tipo de avaliações constitui prática 
comum.  
 
Permitam-me que sublinhe também que a avaliação dos impactos faz agora parte integrante do 
processo de elaboração de políticas da Comissão, pelo que doravante as acções de maior 
dimensão exigem uma avaliação dos impactos, antes de serem aprovadas. Este facto permite que 
todas as propostas em outros domínios de intervenção sejam também avaliadas pelos seus efeitos 
potenciais na saúde das populações. Nesse contexto, sou a favor de uma aplicação precoce das 
avaliações dos impactos sobre a saúde, de tal forma que as preocupações em matéria de saúde 
pública não surjam apenas no final dos processos, mas sejam devidamente incorporadas no 
planeamento e na elaboração de todas as medidas a nível comunitário, por exemplo, aquando do 
lançamento ou da revisão das grande políticas comunitárias. 
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Orçamento e aplicação 
 
3.  Pensa que as acções da União no domínio da saúde pública e da segurança 
alimentar são adequadamente financiadas e dotadas de pessoal? Na sua opinião, 
são as mesmas adequadamente aplicadas e avaliadas? 
 
Pode dar garantias de que o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das 
Doenças, a Agência Europeia de Avaliação dos Medicamentos e a Agência 
Europeia para a Segurança dos Alimentos poderão cumprir as suas funções com 
os fundos que lhes estão actualmente atribuídos? 
 
Que medidas tomará para aumentar a capacidade e a eficácia do Serviço 
Alimentar e Veterinário? 
 

Entendo que a Comissão está certa, ao propor um aumento constante e significativo dos recursos 
postos à disposição da saúde pública e da segurança alimentar no âmbito do debate em curso 
sobre as novas Perspectivas Financeiras. Tal proposta destinar-se-ia a cobrir o aumento 
previsível dos recursos necessários para a Autoridade Europeia de Segurança dos Alimentos 
(AESA) e para o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (CEPCD). Declaro o meu 
total empenho na avaliação das actividades correntes, como técnica de gestão moderna. O 
Serviço Alimentar e Veterinário (SAV), à semelhança de todas as direcções da Direcção-Geral 
da Saúde e da Protecção dos Consumidores, deverá participar no futuro incremento das 
actividades da referida DG. 

O actual orçamento global ascende a 354 milhões de euros para os seis anos abrangidos pelo 
Programa de Saúde Pública. Para os 50 milhões de euros disponíveis em 2003, foram propostos à 
Comissão mais de 400 projectos, que no seu todo solicitaram apoios à Comunidade na ordem 
dos 500 milhões de euros. Grande parte desses projectos denotavam extrema qualidade e 
pertinência. Estes números dão uma ideia clara do muito que poderia ser financiado, com grande 
utilidade, no domínio da saúde pública. A Comissão está a montar uma Agência executiva no 
Luxemburgo destinada a salvaguardar a gestão sã do Programa de Saúde Pública, tal como foi 
solicitado pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho. 

O actual orçamento global para o sector da segurança alimentar orça em 270 milhões de euros 
para o ano de 2005. O actual programa de segurança alimentar é particularmente ambicioso e 
coloca múltiplos desafios, abrangendo questões de importância decisiva, como a conclusão do 
Livro Branco sobre a Segurança dos Alimentos, a eficácia da respectiva implementação, a 
existência de um elevado nível de controlo, o reforço do intercâmbio de informações, etc.  

Os Fundos Estruturais da União Europeia poderão desempenhar um papel mais significativo no 
desenvolvimento das infra-estruturas de saúde e do pessoal especializado que trabalha neste 
sector nos novos Estados-Membros, em particular, aumentando a respectiva capacidade de 
resposta às ameaças no domínio da saúde. Os Fundos Estruturais contribuíram para a realização 
de importantes trabalhos neste sector, mas a saúde poderia tornar-se num domínio mais 
explicitamente prioritário no que diz respeito aos critérios de candidatura e financiamento. De 
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igual modo, as decisões poderiam também ficar subordinadas a uma avaliação do seu impacto na 
esfera da saúde. 

O novo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças será um elemento determinante 
das capacidades da União Europeia, fomentando a constituição de uma rede muito sólida de 
especialistas. O Centro proporcionará recursos técnicos e científicos e ajudar-nos-á a melhor 
utilizá-los. 

O Director do CEPCD iniciará funções no final do primeiro trimestre de 2005. As actividades do 
Centro serão escalonadas no período compreendido entre 2005 e 2007. O desenvolvimento 
dessas actividades dependerá de múltiplos factores, incluindo a disponibilidade de peritos para 
trabalhar no Centro. 

O orçamento que a Comissão se propôs atribuir ao CEPCD na sua proposta de 2003 abrange 
despesas a realizar até 2007. Nesse ano, o Centro deverá ter 70 pessoas ao seu serviço e dispor 
de um orçamento total anual próximo dos 29 milhões de euros. São estes os recursos adequados 
para a fase inicial dos trabalhos a desenvolver por aquele organismo. 

Não obstante, a localização do Centro na Suécia terá um impacto na despesa, uma vez que os 
custos de funcionamento são mais elevados neste país do que as previsões normais que 
constavam da proposta da Comissão. Este aspecto pode afectar, em especial, a vertente do 
pessoal. O impacto efectivo sobre os custos encontra-se neste momento a ser avaliado e a 
Comissão tentará proceder a uma correcção adequada nos orçamentos futuros do Centro através 
dos normais procedimentos de carácter orçamental. 

A longo prazo, as novas Perspectivas Financeiras da União Europeia terão de ter em conta a 
revisão das missões atribuídas ao Centro em 2007-2008. Em caso de revisão, a atribuição de 
verbas terá também de ser adaptada em conformidade. 

Não sou responsável pela Agência Europeia de Avaliação dos Medicamentos, que está sob a 
alçada do Comissário para as Empresas e a Indústria. Não posso, por isso, dar uma resposta cabal 
acerca do modo como a Agência Europeia de Avaliação dos Medicamentos está a desempenhar 
as suas funções no âmbito do actual enquadramento orçamental. Verificou-se, contudo, um 
entendimento entre o meu antecessor, o Comissário Byrne, e o seu colega, o Comissário 
Liikanen, que lhes permitiu trabalhar em conjunto sobre estas questões, motivo pelo qual 
tenciono trilhar um caminho idêntico com o meu novo colega. 

O SAV (Serviço Alimentar e Veterinário), como parte integrante da Direcção-Geral da Saúde e 
Protecção dos Consumidores, esforça-se por obter meios suplementares no quadro da revisão 
periódica das necessidades em termos de pessoal e, mais recentemente, no contexto dos recursos 
adicionais indispensáveis ao alargamento. Trabalharei, evidentemente, em conjunto com a 
Direcção-Geral que está sob a minha alçada, por forma a garantir que esses recursos limitados 
sejam aplicados de forma devida, inclusivamente no caso do SAV. No que toca à eficácia do 
SAV, o progresso mais importante nos próximos cinco anos deverá resultar da transição, já em 
curso, para um tipo de abordagem do controlo da cadeia alimentar melhor estruturado e baseado 
na realização de auditorias. 

Com os recursos de que actualmente dispõe, o SAV leva a cabo cerca de 250 inspecções por ano. 
As inspecções realizadas inscrevem-se no quadro de prioridades definidas com particular rigor 
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no âmbito do programa anual de fiscalização. Cada uma das inspecções exige um minucioso 
planeamento prévio, uma missão in loco com a duração de uma a duas semanas e uma fase 
importante consagrada à elaboração de relatórios e ao acompanhamento. Com a entrada em vigor 
do novo Regulamento relativo aos controlos oficiais dos alimentos para a animais e para 
consumo humano, e com a exigência de que os Estados-Membros elaborem, por um lado, planos 
de controlo unificados e integrados e, por outro lado, um sistema de auditoria dotado de 
independência bastante, a eficácia da fiscalização da segurança alimentar dará um passo em 
frente. A aplicação da legislação comunitária nos Estados-Membros ficará, assim, melhor 
salvaguardada. Por seu turno, o SAV estará em condições de centrar os seus esforços e os seus 
recursos em domínios que são actualmente objecto de um controlo menos minucioso. 

4. No domínio do ambiente, foi estabelecida a prática de realizar "sessões de 
aplicação", em que as perguntas dos deputados relacionadas com a aplicação de 
determinados diplomas legislativos são alvo de resposta por parte de um 
representante da Comissão. Pensa que seria útil alargar esta prática aos sectores 
da saúde e da segurança alimentar?  

Segundo as informações de que disponho, o interesse e as preocupações dos Deputados no que 
diz respeito à aplicação da lei estão a ser satisfatoriamente tratados por outras vias. Estou, porém, 
receptivo a sugestões. É provável que os processos de implementação particularmente 
complexos, tais como o da higiene e do controlo dos alimentos para animais e para consumo 
humano, possam de facto beneficiar da realização de audições públicas no Parlamento Europeu, 
com o objectivo de recolher os contributos de todas as partes interessadas. 

A saúde e a segurança alimentar são uma das maiores preocupações dos cidadãos. Os cidadãos 
esperam que os responsáveis políticos apliquem o princípio da transparência neste domínio, que 
tem uma incidência directa na vida de todos os dias. Em termos gerais, é necessário que se 
estabeleçam formas de parceria e de cooperação com todos os interessados. 

A transparência também faz parte da boa governação. Quanto a isto, e para dar um exemplo, o 
Fórum da Saúde desempenha um papel de grande importância. Ele funciona como um 
mecanismo de informação e consulta destinado a garantir que os objectivos da estratégia 
comunitária para a saúde sejam convenientemente explicados à opinião pública e dêem resposta 
às suas preocupações. O Fórum constitui também uma oportunidade para que os representantes 
das organizações de doentes, os profissionais da saúde e outros interessados dêem o seu 
contributo para a elaboração, a aplicação e a definição de prioridades operacionais no domínio da 
política de saúde. Por outro lado, a criação de um portal comunitário da política de saúde tem 
como objectivo o aumento da disponibilidade, da visibilidade e da transparência da informação 
relacionada com a saúde a nível comunitário, destinando-se aos cidadãos, aos profissionais do 
sector e às autoridades regionais e nacionais. As hiperligações relacionadas com as fontes de 
informação nacionais serão, em cada caso, devidamente sublinhadas. 

 
Relações com agências especializadas 
 

5. Nos últimos anos, verificou-se um aumento da tendência para instituir 
agências especializadas, incluindo nos sectores da segurança alimentar e da 
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saúde pública. Como avalia este desenvolvimento e qual deveria ser a natureza 
da relação entre a Comissão e essas agências?  

Julgo que a política de criação de Agências especializadas deve ser objecto de uma avaliação e 
uma análise constantes. 

As Agências não são, de forma alguma, uma panaceia, embora eu esteja a par da reputação já 
alcançada, por exemplo, pela Autoridade Europeia da Segurança dos Alimentos. É meu desejo 
proceder a uma avaliação cuidadosa das Agências que estão sob a minha responsabilidade. 
Gostaria de ter a certeza de que o custo da criação de cada agência se justifica pelo contributo 
que ela presta, da mesma forma que gostaria de apurar se a sua criação é a melhor alternativa 
para resolver uma determinada necessidade e se não há sobreposição, ou duplicação, entre a 
Agência e as tarefas que incumbem à Comissão e aos Estados-Membros. 

Cada Agência comunitária é única e desempenha uma função específica, definida no momento 
da sua instituição. Terei um relacionamento privilegiado com três Agências comunitárias: a 
Agência Europeia de Segurança dos Alimentos (AESA), o Centro Europeu para a Prevenção e o 
Controlo de Doenças (CEPCD) e o Instituto Comunitário das Variedades Vegetais (ICVV). Para 
além disso, será essencial garantir a cooperação com a Agência Europeia de Medicamentos 
(AEM), o Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (OEDT) e com a Agência 
Europeia do Ambiente (AEA), sempre que as respectivas actividades se relacionem com a minha 
esfera de competências. 

No caso da segurança alimentar, a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos foi 
criada em 2002 como organismo independente responsável pela avaliação de risco no âmbito da 
cadeia alimentar, ao passo que a comunicação dos riscos constitui uma competência partilhada 
com a Comissão e os Estados-Membros. A Agência não dispõe de qualquer função regulamentar 
ou de gestão de riscos, na medida em que estes aspectos continuam a ser da responsabilidade das 
Instituições europeias, ou seja, da Comissão, do Parlamento Europeu e do Conselho, consoante o 
caso. Todavia, a Agência já desenvolveu uma inequívoca aptidão para influenciar os debates, na 
medida em que o respectivo mandato é abrangente, incluindo todas as questões ligadas à 
avaliação de riscos com um impacto directo ou indirecto na segurança da cadeia alimentar, bem 
como na saúde e bem-estar dos animais, na protecção das variedades vegetais, na nutrição e nos 
OGM, com a excepção daqueles que têm a ver com os medicamentos. 

A separação funcional da avaliação e da gestão de riscos impõe uma interacção eficaz entre a 
Comissão e a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, sem prejuízo da 
independência do processo de avaliação de riscos. Este facto pressupõe que os processos de 
avaliação e de gestão de riscos, bem como os papéis de cada um dos participantes, sejam 
claramente definidos, o que implica um constante processo interactivo, baseado no diálogo e na 
compreensão mútua das entidades envolvidas. A Comissão criou uma unidade especial 
incumbida de garantir  uma comunicação eficaz com a Autoridade Europeia para a Segurança 
dos Alimentos. 

No domínio da saúde, é fundamental que a elaboração das políticas radique numa sólida base 
científica, no conhecimento pericial dos especialistas e em dados qualitativamente fidedignos. Os 
pareceres científicos independentes desempenham  um papel cada vez maior no processo 
institucional de tomada de decisões. 
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É também crucial que a União Europeia reforce a capacidade de vigilância, alerta e reacção, por 
forma a garantir a coordenação eficaz dos esforços realizados a nível nacional. O Centro 
Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, cujo funcionamento deveria iniciar-se em 2005, 
terá um papel decisivo no aprofundamento das capacidades da União Europeia. As missões do 
Centro incluem a vigilância epidemiológica, a ligação em rede dos laboratórios, a emissão de 
pareceres científicos, os sistemas de reacção e alerta rápido, a prestação de assistência técnica e a 
intervenção em situações de emergência. O Centro reforçará igualmente o papel internacional da 
União Europeia no controlo das doenças contagiosas. Em 2007, será encomendada uma 
avaliação externa e independente das realizações levadas a cabo pelo Centro, bem como do 
eventual alargamento do âmbito das suas missões. 

À luz dos princípios da boa governação, a Comissão deveria envolver-se menos na gestão de 
programas de investimento. As agências executivas destinam-se a aliviar a Comissão de funções 
administrativas de carácter prático. A Comissão Europeia está neste momento a criar uma 
estrutura que, a partir do início de 2005, apoie os respectivos serviços na implementação do 
Programa de Saúde Pública. A criação desta estrutura havia correspondido a uma solicitação do 
Conselho e do Parlamento Europeu aquando da negociação do novo programa, em 2002, com o 
fito de reforçar significativamente as competências técnicas e financeiras ligadas à gestão do 
programa. A agência executiva permitirá que a Comissão centre a sua actividade nas questões 
estratégicas e prossiga o desenvolvimento das prioridades e das actividades inovadoras. A 
Comissão continuará a ser a única responsável e procederá aos indispensáveis controlos e 
avaliações da Agência. 

 

Saúde 

 
6.  A UE tem competências no sector da promoção da saúde. Pode 
complementar as políticas nacionais e incentivar a cooperação entre os 
Estados-Membros, mas a organização e a prestação dos serviços de saúde são da 
inteira responsabilidade dos Estados-Membros. Muitos problemas são, contudo, 
compartilhados por todos os Estados-Membros e diversos aspectos da prestação 
de serviços de saúde recaem no âmbito das políticas comunitárias. Na sua 
opinião, o método de coordenação aberto, incluindo uma análise comparativa 
dos sistemas de saúde nacionais e da disseminação de boas práticas, deveria ser 
introduzido no campo da saúde pública, na ausência de mais poderes 
legislativos? 
 
Embora admita que o método aberto de coordenação seja, de momento, o instrumento 
apropriado, a minha ambição é a de criar nos próximos cinco anos um consenso alargado em 
torno da necessidade de se proceder em conjunto a um maior número de realizações no domínio 
da saúde em todo o espaço da União Europeia. Julgo que dispomos já de bons alicerces para 
levar esse trabalho por diante. 
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O Tratado exorta a Comunidade a encorajar e a apoiar a cooperação entre os Estados-Membros, 
os quais devem coordenar as suas políticas e os seus programas no domínio da saúde. Sendo 
limitado o alcance das actividades legislativas, há uma enorme margem de manobra para a 
celebração de acordos de parceria entre múltiplos parceiros, que vão desde os Estados-Membros 
às organizações não governamentais e aos operadores económicos. As parcerias têm vindo a ser 
desenvolvidas no quadro do Fórum da UE sobre Política da Saúde, havendo um elevado número 
de projectos e de redes financiados ao abrigo do Programa de Saúde Pública. 

A Comissão encetou um processo de reflexão de alto nível sobre a mobilidade dos doentes e a 
evolução dos cuidados de saúde na União Europeia, a fim de proporcionar um enquadramento 
destinado a desenvolver uma visão comum neste domínio, que respeite, não obstante, a 
responsabilidade dos Estados-Membros pelos seus próprios sistemas de saúde. 

Neste contexto, já começámos a aplicar os princípios do "método aberto de coordenação". Na 
área da saúde, este método assume particular relevância, uma vez que, tal como a pergunta 
judiciosamente sublinha, a responsabilidade primeira recai sobre os Estados-Membros. Com este 
método, a União Europeia não se define como um fórum para a harmonização das políticas 
nacionais, mas como uma instância para a partilha das perspectivas, interrogações, ambições e 
práticas de excelência a nível nacional. Tal partilha será o resultado, não tanto de um desejo 
académico de  estabelecer comparações em abstracto, como de uma vontade comum de obter 
resultados concretos na melhoria da prestação de cuidados de saúde aos cidadãos da União 
Europeia. 

O desenvolvimento desta cooperação entre os sistemas de saúde será um processo de longa 
duração, constituindo um elemento-chave na política global da Europa para a saúde. A 
cooperação europeia contribuirá para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, ajudando os 
sistemas de saúde de toda a União a alcançar os seus objectivos, contribuindo igualmente para o 
crescimento económico e o desenvolvimento sustentável da UE, através de uma melhor 
utilização dos meios investidos nos sistemas de saúde. 
 

Independência dos membros de comités científicos 

7. A recente nomeação do Prof. Ragnar Rylander para um lugar no novo 
Comité Científico dos Riscos para a Saúde e o Ambiente — não obstante ter sido 
considerado culpado pelo Tribunal Helvético de recurso em matéria penal, em 
Dezembro de 2003, de ter mentido sobre a sua ligação secreta à indústria do 
tabaco e de ter valorizado os benefícios financeiros pessoais em detrimento dos 
da saúde pública e da boa ciência — veio pôr em causa todo o sistema de 
nomeações para os comités científicos da UE nos domínios da saúde, ambiente e 
produtos de consumo, em especial no que se refere à sua independência e à 
qualidade dos seus conselhos. Que medidas tomaria para restaurar a confiança 
pública e profissional na independência e na excelência do conhecimento 
científico destes comités? Concordaria em rever a nomeação do Prof. Ragnar 
Rylander? De que modo pretende assegurar que esta situação não se repita? 
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Julgo saber que, no caso em apreço, o actual Colégio está a proceder a um reexame do problema, 
tendo em vista a anulação da nomeação da pessoa visada. Não seria, por isso, curial da minha 
parte fazer comentários sobre um caso específico nesta fase do processo. 
 
O sistema nunca poderá ser imune à eventualidade da apresentação de candidaturas fraudulentas, 
mas a circunstância de este caso ter sido identificado e resolvido ainda antes de o Comité ter tido 
a oportunidade de reunir é encorajadora. Na minha opinião, é preciso rever e, se necessário, 
endurecer os actuais procedimentos, para que haja um controlo mais rigoroso das candidaturas e 
sanções claras para os prevaricadores, incluindo — numa enumeração não exaustiva — a 
anulação dos processos de candidatura e o cancelamento de contratos, nos casos em que as 
informações prestadas forem inexactas. 
 
A excelência dos pareceres científicos só terá valor para a Comunidade, caso os intervenientes 
mantenham a confiança na integridade dos Comités. A selecção dos candidatos com um nível 
científico suficientemente elevado para serem merecedores de uma nomeação para os Comités 
Científicos baseia-se inteiramente nas informações prestadas pelos próprios, as quais são 
avaliadas de acordo com os critérios de selecção publicados nos convites à apresentação de 
manifestações de interesse. Este procedimento respeita o princípio da igualdade de tratamento 
das candidaturas. A Comissão nomeia os elementos que integram a lista, tendo em conta, 
fundamentalmente, as necessidades do conhecimento científico especializado e, em 
conformidade com este critério, a vasta extensão por que se reparte o território da UE. O 
processo de selecção está também conforme com o enquadramento científico do exame colegial 
("peer review"), da integridade ética e da transparência, na presunção da boa-fé das candidaturas 
apresentadas. 
 
 
Tabaco 
 
8. De acordo com um relatório de peritos elaborado em nome da Comissão e 
que deverá ser publicado em breve, calcula-se que o tabaco seja responsável por 
600.000 mortes por ano na UE, elevando o prejuízo económico da Comunidade a 
100 mil milhões de euros, ou 1% do seu PIB. Acha que a Comunidade está a 
fazer o suficiente para fazer face à questão da epidemia do tabaco? Que medidas 
tenciona tomar para reduzir estes prejuízos? Depois da implementação bem 
sucedida da Directiva relativa à proibição da publicidade e patrocínio dos 
produtos do tabaco e da Directiva relativa ao acondicionamento e rotulagem, 
tenciona agora passar à próxima fase da luta contra o tabaco: adoptar legislação 
destinada a regulamentar o uso do tabaco nos locais públicos/de trabalho 
(incluindo restaurantes e bares)? 
 
Estou consciente desses números dramáticos. A tragédia é que as consequências recaem, quer 
sobre os jovens, quer sobre os menos jovens. 
 
A Comunidade já fez muito, tendo em conta as competências que possui e os meios financeiros 
de que dispõe. As acções empreendidas pela Comunidade e pelos Estados-Membros ao longo 
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dos últimos vinte anos produziram resultados muito significativos. A prevalência do tabagismo 
na maior parte dos países diminuiu significativamente, em especial, entre os homens. 
 
Mas será que é possível fazermos mais? É claro que sim. Há indícios de que o sucesso global 
obtido com a diminuição da prevalência dissimula algumas tendências preocupantes. Entre elas, 
está o aumento da prevalência do tabagismo entre as mulheres num determinado número de 
países e o facto de as crianças começarem a fumar em idade cada vez mais precoce. Os indícios 
demonstram também que a luta contra o tabagismo é o segundo meio mais eficaz de aplicar as 
verbas atribuídas à prestação de cuidados de saúde, depois das campanhas de vacinação das 
crianças. Sabendo-se que as despesas com a saúde estão a aumentar em toda a Europa, é 
essencial, no meu entender, que seja dada uma atenção renovada à epidemia do tabaco. 
 
A nível comunitário, por exemplo, é necessário mobilizar a acção internacional em matéria de 
luta contra o tabagismo mediante a ratificação da Convenção-Quadro para o Controlo do 
Tabagismo. Tenho esperança de que todos os países estejam em condições de o fazer em breve. 
O relatório dos especialistas em luta contra o tabagismo sublinha a importância da instância 
comunitária como fórum para o intercâmbio de ideias e a mobilização das acções no plano 
nacional, particularmente, nos domínios da investigação sobre os efeitos do tabaco e da recolha 
de dados harmonizados em matéria de prevalência. No plano legislativo, o relatório chama a 
atenção para um determinado número de meios destinados a aperfeiçoar a regulamentação 
existente sobre esta matéria. É fundamental que procedamos agora a um estudo aprofundado 
deste parecer. 
 
Um domínio de grande importância e eficácia diz respeito à introdução da proibição de fumar 
nos locais de trabalho e, mais genericamente, em todos os locais públicos. Sinto-me 
particularmente encorajado, ao ver a actividade actualmente em curso a nível nacional no que 
toca a este aspecto, com o exemplo dado pela Irlanda, por Malta e pela Suécia. As medidas 
tomadas por estes países são, a meu ver, o próximo grande passo em frente que a Europa tem de 
dar. O meu grande objectivo será o de garantir que, no final do meu mandato, os exemplos 
irlandês, maltês e sueco tenham frutificado em toda a UE, graças à cooperação estabelecida, quer 
a nível comunitário, quer a nível nacional. 
 
Tenho perfeita consciência de que a UE não dispõe da competência que é necessária para legislar 
em todos os aspectos relacionados com a luta contra o tabagismo, mas acredito que, se pudermos 
estabelecer um consenso político mais abrangente sobre as acções a empreender, estaremos em 
condições de avançar. 
 
Finalmente, tenciono dar particular destaque e prioridade absoluta à prevenção do tabagismo 
entre os jovens. É essa a minha maior esperança, mas também o maior dos meus desafios. 
 

Substâncias químicas 

9. O novo sistema REACH é geralmente considerado o "maior desafio jamais 
enfrentado pela Comissão na realização de objectivos sustentáveis". 
Provavelmente, terá um importante impacto na saúde pública. A anterior 
Comissária, Margot Wallström, considerou que o REACH constituía uma 
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proposta radical, que criará uma situação de benefício garantido para a 
indústria, os trabalhadores e os cidadãos, bem como para o nosso ecossistema. 
Não obstante, poucos têm sido os comentários do anterior Comissário David 
Byrne acerca do REACH. Partilha da opinião de Margot Wallström sobre o 
REACH? Qual o seu empenho em relação ao REACH? Está disposto a 
diligenciar tendo em vista um maior envolvimento da DG SANCO, dada a 
importância que o REACH deveria ter para a melhoria da protecção da saúde 
pública? 
 
Julgo que o REACH é uma proposta justa, equilibrada e exequível, capaz não apenas de garantir 
um elevado nível de protecção da saúde dos consumidores e do meio ambiente, mas também de 
contribuir para a competitividade da indústria química europeia. Em suma, partilho plenamente a 
opinião da Comissária Wallström sobre este assunto. 
 
Fui informado do facto de os serviços de saúde da Comissão terem estado estreitamente 
associados ao desenvolvimento do REACH, em especial, em questões como o primado da 
prudência, as substâncias químicas existentes em vários produtos, a avaliação dos riscos 
colocados por estas substâncias (relatórios de segurança química), o sistema de autorização de 
substâncias químicas potencialmente perigosas e a prestação de informação aos consumidores. É 
também do meu conhecimento que a DG da Saúde e Protecção dos Consumidores, em 
colaboração com o Centro Comum de Investigação, tem vindo a empreender um determinado 
número de acções destinadas a melhorar a nossa compreensão do grau de exposição dos 
consumidores às substâncias químicas libertadas por determinados produtos, contribuindo, 
assim, para avalizar as correspondentes disposições do REACH. 
 
É, pois, indubitável a minha intenção de prosseguir este trabalho e, se necessário, reforçar a 
nossa participação no REACH. 
 
 
Ambiente e Saúde 
 
10.  Em Junho, a Organização Mundial de Saúde publicou um estudo 
importante que demonstra que a saúde das crianças na Região Europeia está 
bastante afectada pelo ambiente. Os Ministros Europeus da Saúde e do 
Ambiente adoptaram um plano de acção para reduzir estas ameaças. Na reunião 
da OMS, a Comissão apresentou um Plano de Acção totalmente centrado na 
investigação, em vez de apresentar medidas legislativas claras. Aparentemente, a 
principal causa desta inacção é a falta de vontade política na Comissão e a 
coordenação inadequada entre as diferentes DG. Irá dar prioridade à actual 
legislação da UE e à sua implementação, a fim de assegurar que as normas 
sejam adequadas à protecção da saúde das crianças e de outros grupos 
vulneráveis? Como irá fazer face aos problemas específicos de zonas de carácter 
industrial e pós-industrial com elevados níveis de poluição geral, que têm 
importantes implicações para a saúde das populações locais? 
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Estou empenhado em desenvolver acções baseadas em provas e fundamentadas na aplicação 
integral do princípio da precaução. Sempre que as questões relacionadas com a articulação entre 
a saúde e o ambiente sejam concebidas de forma a permitirem uma acção imediata, como é o 
caso, por exemplo, do controlo dos pesticidas e do tabagismo passivo, as medidas são de 
imediato levadas à prática. Em relação a outros problemas, há necessidade de obter informações 
com urgência, concebidas não como um fim em si mesmas, mas como um instrumento para a 
acção. Só com base em dados de confiança é que as propostas poderão vencer as resistências e 
adquirir força de lei. 
 
Os factores de natureza ambiental são, por certo, um dos principais elementos determinantes da 
saúde das populações. Estou particularmente apreensivo com a existência de provas que 
demonstram o impacto negativo desses factores na saúde infantil. 
 
O Plano de Acção da Comissão para a Saúde e o Meio Ambiente põe a tónica na confluência das 
actividades da vigilância e da investigação, por forma a melhorar a nossa compreensão do modo 
como os factores de índole ambiental influenciam o nosso estado de saúde. O aprofundamento 
dos conhecimentos ao nosso dispor é um passo indispensável, que permitirá à Comissão obter os 
esclarecimentos necessários à preparação e revisão das várias políticas em apreço. 
 
O Plano de Acção inscreve-se na via aberta pela Comunicação intitulada "Uma Estratégia 
Europeia para a Saúde e o Ambiente", apresentada em 2003. O principal objectivo deste 
documento é o reforço da capacidade da União Europeia para traçar políticas através da 
eliminação do fosso que separa a saúde e o meio ambiente, o qual pode ser preenchido por uma 
abordagem mais coordenada. A comunicação prevê uma estratégia conhecida como iniciativa 
SCALE (“Science, Children, Awareness, Legal Instruments, Evaluation” — ciência, crianças, 
consciência, instrumentos jurídicos, avaliação), que deverá ser posta em prática em ciclos 
sucessivos. A estratégia centra-se nos grupos mais vulneráveis, sabendo nós que as crianças, em 
particular, estão muito mais expostas do que os adultos. 
 
O Plano de Acção, apresentado no âmbito da Conferência de Budapeste, não se fundamenta 
apenas na investigação, incluindo também iniciativas tendentes a uma melhor compreensão do 
relacionamento entre a saúde e o ambiente e ao entendimento do modo como a exposição a 
factores de natureza ambiental pode produzir efeitos epidemiológicos. A avaliação da lei actual e 
da sua eficácia na redução das ameaças para a saúde será um factor prioritário. 
 
Ambos os documentos — a Comunicação sobre a Saúde e o Ambiente, de 2003, bem como o 
subsequente Plano de Acção — foram elaborados em resultado da estreita colaboração e 
coordenação de todos dos serviços da Comissão Europeia envolvidos neste processo (Saúde 
Pública, Ambiente e Investigação). Por outro lado, esta problemática tem ocupado um lugar 
cimeiro na agenda política da Comissão e tem sido sempre visto como uma questão de âmbito 
comunitário. Estou, por isso, confiante no facto de haver, da parte da Comissão, quer a vontade 
política, quer a coordenação apropriada, para que este tema de importância crucial possa ser 
resolvido na fase de implementação. 
 
Como afirmei, o Plano de Acção já tem em vista a avaliação dos problemas decisivos ligados à 
saúde e ao ambiente que afectam os grupos mais vulneráveis. O principal objectivo de todo este 
processo consiste em identificar os riscos para a saúde ligados ao meio ambiente. Esta 
identificação permitir-nos-á o estabelecimento eficaz de prioridades no âmbito da revisão e 
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aplicação das actuais políticas, para que as lacunas sejam colmatadas e as crianças e os grupos 
mais vulneráveis sejam devidamente protegidos. 
 
A pergunta levanta também a questão dos problemas específicos que afectam as áreas industriais 
e pós-industriais. Julgo que o Plano de Acção constitui uma sólida base de trabalho. Os 
principais desafios residem no tipo do encaminhamento a dar aos diversos poluentes, na 
avaliação das interacções respectivas e na compreensão dos possíveis efeitos para a saúde das 
populações a nível local. 
 
 
Medicamentos essenciais à vida e a preços reduzidos 
 
11. Que medidas irá tomar para impedir que os medicamentos essenciais à vida e 
a preços reduzidos, utilizados no tratamento de doenças como a SIDA-HIV, 
provenientes da Europa de Leste invadam o resto da Europa? 
 
A Comissão está a desenvolver uma estratégia de luta contra a SIDA/HIV em toda a Europa e 
nos países limítrofes resultante da colaboração de uma série de serviços que a integram. Os 
resultados concretos deste esforço encontram-se num Documento de Trabalho da Comissão 
intitulado "Uma abordagem coordenada e integrada de luta contra a SIDA/HIV na União 
Europeia e nos países vizinhos", destinado à Conferência Ministerial de Vilnius de 16 e 17 de 
Setembro de 2004. O acesso a tratamentos anti-retrovirais a preço abordável é considerado como 
um elemento decisivo da estratégia de luta contra esta doença. 
 
Actualmente, os tratamentos anti-retrovirais estão disponíveis em toda a Europa. Todavia, em 
alguns dos novos Estados-Membros da União Europeia e países limítrofes, reina a apreensão 
acerca do impacto do custo deste tratamento nos orçamentos da saúde, tendo em conta o número 
crescente de infecções e o aumento do preço dos medicamentos em toda a UE. 
 
Tenciono incumbir os serviços da Direcção-Geral da Saúde e Protecção dos Consumidores da 
tarefa de prosseguirem e reforçarem a coordenação com a indústria que esteja ligada à 
investigação, para que este aspecto da estratégia global da luta contra a SIDA/HIV possa ser 
resolvido a contento de todos. Temos de ter em conta os direitos de acesso dos pacientes aos 
medicamentos de que carecem, nos limites impostos pelos parâmetros da legislação comunitária. 
 
 
SEGURANÇA ALIMENTAR 
 
 
12. O programa legislativo decorrente do Livro Branco sobre a Segurança dos 
Alimentos está quase concluído. Concorda que, para além de garantir a 
segurança alimentar, a UE deveria promover a qualidade dos alimentos e uma 
alimentação saudável? Que medidas proporia para realizar estes objectivos? Que 
faria, como Comissário, para assegurar que esta legislação seja aplicada? 
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O meu objectivo é a segurança dos alimentos, mas também uma dieta saudável. A obesidade é 
responsável por cerca de 5 a 10% do total das despesas com a prestação de cuidados da saúde em 
alguns Estados-Membros. Também em relação a este problema, a tragédia reside no facto de este 
fenómeno mortal atingir, em cada ano que passa, mais os jovens, com uma prevalência de 
obesidade nas crianças na ordem dos 35% em alguns dos Estados-Membros da Europa do sul. 
 
Não existe uma resposta simples e uniforme para este grave problema de saúde. A educação 
alimentar e o exercício físico têm de estar no centro das nossas preocupações: os educadores, as 
empresas alimentares, os postos de venda, os meios de comunicação social e as entidades 
reguladoras têm, todos eles, um papel a desempenhar. Desenvolver uma estratégia global e uma 
conjugação de esforços à escala comunitária para fazer face a este problema será uma das minhas 
principais prioridades. 
 
Com efeito, é essencial que as reformas legislativas decorrentes do Livro Branco sobre a 
Segurança dos Alimentos sejam postas em prática de forma adequada. 
 
Neste contexto, será particularmente importante pôr rapidamente em prática as medidas de 
execução do novo sistema de controlo oficial dos alimentos para animais e para o consumo 
humano. Igualmente importante será o desenvolvimento de uma nova abordagem para a 
realização de auditorias às actividades dos Estados-Membros. Os controlos dos produtos 
alimentares, das rações animais e do gado vivo continuarão a ser fundamentalmente uma 
responsabilidade dos Estados-Membros. A introdução de uma abordagem comunitária 
harmonizada à elaboração e desenvolvimento de sistemas de controlo reforçará a verificação da 
conformidade dos alimentos para consumo humano e das rações animais com a legislação em 
vigor, tal como a observância das normas existentes em matéria de saúde e bem-estar dos 
animais, ao longo de toda a cadeia de produção, transformação e distribuição. 
 
Pretendo também recorrer aos novos instrumentos postos à disposição pelo sistema de controlo 
oficial dos alimentos para animais e para consumo humano, para reforçar a eficácia e o bom 
funcionamento das acções de fiscalização efectuadas pelo Serviço Alimentar e Veterinário, o 
qual procederá a verificações gerais dos planos nacionais de controlo, velando pela sua correcta 
aplicação. Este princípio aplicar-se-á aos Estados-Membros, a países terceiros e aos 
procedimentos levados a cabo nos nossos próprios postos de inspecção fronteiriços (PIF). 
 
Finalmente, considero que uma abordagem eficaz e harmonizada dos controlos oficiais depende, 
em última análise, de uma formação adequada do pessoal envolvido. O pessoal em causa é 
composto por funcionários públicos. O desafio consistirá em garantir que todas as fronteiras da 
União Europeia sejam geridas com a mesma eficácia pelos múltiplos serviços dos diferentes 
Estados-Membros. No que diz respeito às acções por nós empreendidas neste domínio, concebo 
como sendo uma das prioridades fundamentais do meu mandato a criação, à escala europeia, de 
capacidades de formação em matéria de segurança alimentar. A consecução deste objectivo 
deveria levar inicialmente à formação eficaz e completa de cerca de 300 pessoas pertencentes 
aos quadros de pessoal das autoridades competentes dos Estados-Membros. Este ritmo anual 
poderia chegar aos 2000-3000 funcionários em 2008. Este processo de formação estaria 
igualmente aberto à participação de países terceiros, nomeadamente, dos países em 
desenvolvimento. 
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Rotulagem dos alimentos 
 
13. Os consumidores deveriam poder fazer uma escolha informada ao 
comprarem produtos alimentares. A legislação comunitária sobre rotulagem dos 
alimentos desempenha um papel fundamental nesta escolha, especialmente no 
que se refere à rotulagem sobre valores nutricionais, benefícios para a saúde, 
rotulagem da qualidade dos alimentos e processos de produção, como por 
exemplo, os OGM. Que medidas tomará para informar adequadamente os 
consumidores, de forma a evitar a publicidade enganosa, especialmente dirigida 
às crianças? 
 
A actual legislação relativa à rotulagem dos géneros alimentícios foi inicialmente concebida em 
1978. Ela carece, pois, de revisão e actualização, uma vez que os consumidores de hoje em dia 
querem dispor de uma melhor informação. Os rótulos dos géneros alimentícios tendem a ser 
complexos e pouco explícitos, circunstância que contraria o objectivo pretendido e cria 
dificuldades adicionais à implementação e controlo das disposições aplicáveis. Foi lançado um 
processo de avaliação para analisar as disposições existentes em matéria de rotulagem dos 
géneros alimentícios, que servirá de base para um debate em profundidade com todas as partes 
interessadas. 
 
O maior desafio neste domínio, tal como eu o entendo, consiste em desenvolver um 
enquadramento propício à clareza da linguagem utilizada nos rótulos — uma linguagem que seja 
precisa e susceptível de ser entendida pelo cidadão comum e constitua uma salvaguarda contra 
os abusos e as mensagens enganosas. Precisamos de trabalhar no sentido de encontrar uma 
abordagem que sobreleve a necessidade de dados essenciais, para que os consumidores não 
sejam submergidos por uma pletora de informações pouco importantes e, a maior parte das 
vezes, confusas, as quais acabam por afectar a decisão informada de todos e de cada um. 
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PROTECÇÃO DOS CONSUMIDORES 
 
1. Em que medida considera que, no domínio da protecção dos consumidores, a 
plena harmonização se justifica pela necessidade de garantir o funcionamento 
do mercado interno? 
 
O meu objectivo estratégico consiste em criar um enquadramento regulamentar inspirador de 
confiança. Este objectivo vai para além do tradicional debate em torno da opção "harmonização 
completa ou harmonização mínima". No seu íntimo, os cidadãos devem estar convencidos de 
que a existência de regras devidamente fundadas e equilibradas constituem a garantia de um 
razoável nível de segurança, não devendo deixar-se manipular pela ignorância, pelo medo, pelas 
crises ou pela desinformação sobre as normas em vigor. 
 
Para que os consumidores possam tirar pleno proveito do mercado interno, devem estar 
persuadidos de que são tratados com equidade e que os seus direitos se encontram devidamente 
acautelados em toda a União Europeia. Em questões de importância vital para os consumidores 
da UE, a persistência de variações entre os diferentes níveis de protecção proporcionados pelos 
diferentes regimes nacionais cria incerteza entre os consumidores — o que mina a confiança. 
Caso se mantenha a fragmentação actualmente existente ao nível da defesa dos consumidores, 
manter-se-á também a relutância destes em comprar fora dos respectivos mercados nacionais, 
mesmo nos casos em que fosse mais do que provável a possibilidade de realização de um 
negócio melhor no estrangeiro. 
 
Há provas insofismáveis que demonstram que a incerteza em relação aos direitos do consumidor 
e a possibilidade de se ser ressarcido, caso alguma coisa corra mal numa determinada transacção, 
são factores determinantes que desencorajam os consumidores de usufruírem plenamente os 
benefícios potenciais do mercado interno. Cinquenta anos após a criação da União Europeia, 
45% dos consumidores da UE confessam-se menos confiantes, ao comprarem bens ou serviços 
de um fornecedor de um Estado-Membro que não o seu. Dos 55% de consumidores que afirmam 
ter confiança ao fazerem compras noutro Estado-Membro, apenas 12,4% adquiriram, de facto, 
outro tipo de bens que não serviços de hotelaria e de agências de viagens. Não surpreende, assim, 
que apenas um quinto dos europeus (20,3%) acreditem que o nível de protecção de que usufruem 
no seu próprio país se lhes aplique em outros Estados-Membros, dado que grande parte do 
acervo comunitário em matéria de protecção dos consumidores não define senão normas 
mínimas e o nível real de protecção varia substancialmente de um Estado-Membro para outro. 
 
Os fluxos de informação nos, e entre os, Estados-Membros são também de importância crucial, 
visto que os cidadãos devem estar a par das oportunidades, mas também dos riscos potenciais, 
existentes no mercado interno. A informação é uma condição sine qua non para que os 
consumidores devidamente esclarecidos possam fazer escolhas conscientes. 
 
Para que as resistências sejam vencidas e a confiança dos consumidores no mercado interno seja 
reforçada, é necessário adoptar uma resposta harmonizada, capaz de garantir aos consumidores a 
ideia de que serão tratados de forma igual, independentemente do local do mercado interno onde 
façam as suas compras. Para além disso, com a redução do fenómeno da fragmentação jurídica, 
uma abordagem integralmente harmonizada contribuirá para a emergência de condições de 
igualdade para as empresas. Tal abordagem permitir-lhes-á, quer uma mais fácil realização de 
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negócios além-fronteiras, quer a possibilidade de se estabelecerem em mais do que um 
Estado-Membro. 
 
Um quadro que harmonize integralmente estas áreas-chave criará as condições propícias para 
que o reconhecimento mútuo se torne uma opção aceitável e exequível num determinado sector. 
 
 
2. Qual a sua posição sobre harmonização plena por oposição a harmonização 
mínima? Em que sectores considera que a plena harmonização seria preferível a 
uma harmonização mínima? 
 
A plena harmonização no que toca a questões que possuam uma importância capital para os 
consumidores da União Europeia é uma das chaves para a criação de um mercado de vendas 
verdadeiramente comum. A harmonização mínima constituiu o primeiro passo para fazer face 
aos problemas mais graves no domínio do consumo, mas tornou-se claro que os consumidores e 
os operadores económicos procuram agora estabelecer um modelo único para o relacionamento 
entre as empresas e os consumidores no mercado europeu. Esse modelo deverá basear-se na 
existência de um conjunto estável e coerente de parâmetros, que deverá ser definido pela própria 
União Europeia. 
 
A harmonização mínima não é, evidentemente, uma opção válida no caso das prescrições em 
matéria de segurança dos produtos. O mercado interno não poderá exprimir-se com plena 
eficácia, caso persista a aplicação de diferentes especificações de segurança a produtos — como 
os brinquedos ou os níveis máximos de resíduos de substâncias químicas autorizadas nos 
legumes frescos — no conjunto de países da União Europeia. Além disso, não haveria qualquer 
justificação para a existência de diferentes níveis de segurança dos produtos destinados ao 
consumo no espaço comunitário. 
 
 
3. Partilha a opinião de que o acesso à justiça por parte dos consumidores e das 
respectivas associações reforça a eficácia da legislação comunitária e a 
aproxima dos cidadãos? Que iniciativas tenciona adoptar neste domínio? 
 
A aplicação eficaz e funcional da legislação comunitária em matéria de protecção dos direitos do 
consumidor é essencial para que ela adquira importância aos olhos dos cidadãos da União 
Europeia. A maior parte das queixas dos consumidores resultam da aplicação incorrecta da lei 
pelas empresas. Estou firmemente empenhado em dar um lugar de destaque na minha agenda 
política durante o mandato da próxima Comissão ao problema da aplicação da legislação em 
vigor nesta matéria. Agora que o essencial da legislação aplicável já tem força de lei na União 
Europeia, deve ser dada particular ênfase à aplicação e à observância sem excepções dos direitos 
dos consumidores em todos os Estados-Membros. 
 
Os consumidores, eles próprios, têm um papel muito importante a desempenhar. Será, por isso, 
muito importante prosseguir o trabalho já realizado em matéria de informação e educação dos 
consumidores. Este aspecto inclui, nomeadamente, o aprofundamento das duas redes de apoio 
aos consumidores já existentes (os Centros Europeus de Consumidores e a Rede Europeia de 
Resolução Extra-Judicial de Conflitos), as quais ajudam e aconselham os consumidores a tentar 
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obter uma reparação, seja directamente junto da empresa envolvida, seja mediante o recurso a 
um outro sistema de resolução de litígios. Convirá igualmente continuar a desenvolver as 
iniciativas em prol da educação dos consumidores. 
 
Não devemos, todavia, perder de vista o facto de que existem limites bem definidos em relação 
àquilo que os consumidores e as ONG podem alcançar. Alguns comerciantes desonestos não 
respondem senão às autoridades públicas. A implementação do Regulamento sobre a cooperação 
em matéria de protecção aos consumidores reforçará o funcionamento do mercado interno. Por 
outro lado, a cooperação com o Comissário para a Justiça, as Liberdades e a Segurança terá uma 
importância decisiva na melhoria do acesso à justiça em processos resultantes de litígios de 
consumo de baixo valor económico. 
 
 
4. Partilha a opinião de que a protecção dos consumidores se deveria 
concentrar nos riscos que a passagem das fronteiras representa para os 
consumidores e não tanto numa harmonização geral da legislação relativa aos 
consumidores? 
 
Para que o mercado funcione de forma adequada, quer na óptica dos consumidores, quer na das 
empresas, é necessário estimular a criação de um clima de confiança e reduzir o ónus decorrente 
da fragmentação legislativa. Este objectivo não pode ser conseguido, se nos limitarmos a prestar 
atenção às transacções além-fronteiras efectuadas pelos consumidores europeus, uma vez que 
essa perspectiva nem suprimiria os obstáculos que se colocam às empresas que desejam 
estabelecer-se noutros países, nem proporcionaria um adequado nível de protecção dos 
consumidores, indispensável ao reforço da confiança. Uma tal perspectiva falsearia também a 
concorrência entre as vendas a nível nacional e as transacções transfronteiriças. Além disso, o 
artigo 95° do Tratado não estabelece qualquer distinção entre umas e outras. 
 
Dito isto, há que reconhecer que a aplicação prática do Direito do Consumo a nível 
transfronteiriço coloca desafios muito específicos, que podem não afectar as transacções 
realizadas a nível interno, regidas por sistemas nacionais pressupostamente mais desenvolvidos. 
O Regulamento sobre a cooperação em matéria de protecção dos consumidores, a ser aprovado 
em breve, é um bom exemplo disso, uma vez que se centra nos casos do comércio 
transfronteiriço, nos quais a aplicação da lei se encontrava dificultada. 
 
 
5. Em que domínios considera que a legislação comunitária em matéria de 
protecção dos consumidores é inadequada e, eventualmente, excessiva, 
desnecessária e desproporcionada? 
 
O acervo actual em matéria de protecção dos direitos dos consumidores é uma manta de retalhos, 
que evoluiu ao longo do tempo em resposta a problemas específicos na área do consumo. Mais 
recentemente, surgiu uma tendência para desenvolver uma abordagem de carácter mais 
estratégico. As informações obtidas junto dos consumidores e das empresas sugerem a existência 
de problemas na legislação e, em especial, na sua aplicação a nível nacional. Está em curso uma 
avaliação exaustiva da transposição e das consequências do acervo comunitário neste domínio, 
que tenciono levar por diante. Esta avaliação implicará a recolha e a análise sistemáticas de 
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dados que servirão de base às nossas conclusões. Sou favorável à promoção de uma melhor 
regulamentação, por exemplo, ao nível de uma legislação-quadro mais simples e mais centrada 
nos resultados. 
 
A regulamentação aplicável à segurança dos consumidores é, em termos gerais, adequada. A 
nossa prioridade fulcral é a eficácia da aplicação. Há, no entanto, iniciativas importantes em 
curso destinadas a rever e a completar a legislação já existente. Um dos exemplos mais 
significativos é o REACH, a nova proposta de lei aplicável aos produtos químicos. 
 
Tenho perfeita consciência de que a protecção dos consumidores gera tensões inevitáveis entre 
os imperativos da política comunitária — como a competitividade e a abertura dos mercados, a 
existência de controlos rigorosos em matéria de segurança e de qualidade, a definição da "justa" 
proporção da aversão ao risco na União Europeia, para além de todas as questões ligadas à 
proporcionalidade, à subsidiariedade e aos custos. 
 
Sou condescendente em relação à força intrínseca de tais constrangimentos. Estou determinado a 
manter o perfil que define a acção comunitária no âmbito da protecção dos consumidores, e, ao 
mesmo tempo, a envidar os meus melhores esforços para reconciliar os interesses legítimos de 
todas as partes interessadas. Ao fazê-lo, ser-me-ia particularmente grato poder escutar os pontos 
de vista do Parlamento Europeu sobre estas matérias. 
 
 
6. Que papel desempenha a protecção dos consumidores na estratégia de 
Lisboa, destinada a reforçar a competitividade? 
 
A política de defesa dos consumidores em toda a União Europeia é crucial para garantir o 
funcionamento adequado do mercado interno, na perspectiva do reforço da competitividade da 
economia comunitária. 
 
Um mercado verdadeiramente competitivo exige uma utilização optimizada dos recursos 
mediante a atribuição de recompensas aos operadores económicos mais eficazes. Para que isto 
resulte, é imperioso que a procura seja bem informada e esteja em posição de ir sistematicamente 
ao encontro da melhor oferta. 
 
O fraco interesse actualmente suscitado pelas transacções transfronteiriças significa que o 
mercado interno ainda tem um longo caminho a percorrer até se expressar em toda a sua 
plenitude. Os consumidores não estão a tirar partido dos preços mais vantajosos e das escolhas 
de que podem dispor no âmbito do mercado interno, preferindo circunscrever-se aos respectivos 
mercados nacionais, onde se sentem melhor protegidos. Significa isto que a concorrência ainda 
não se faz sentir de forma tão intensa quanto devia no mercado interno de retalho. 
 
Simultaneamente, a incerteza da regulamentação refreia as empresas de promover os seus 
produtos junto dos consumidores em todo o espaço comunitário. Em consequência, os mercados 
continuam profundamente fragmentados segundo a lógica das fronteiras nacionais e as 
diferenças de preços entre os diferentes países continuam a ser elevadas: os preços de venda a 
retalho em determinada região da União Europeia podem, na verdade, situar-se 40% acima, ou 
40% abaixo da média europeia, sendo certo que a discrepância média de preços se situa em torno 
dos 30%. Esta mesma situação engendra custos de produção muito variáveis em toda a União 
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Europeia, na medida em que a existência de mercados fragmentados distorce a concorrência 
saudável e desencadeia efeitos negativos, quer para a produção industrial, quer para os 
consumidores. 
 
Em suma: 
 
• os consumidores deveriam sentir-se predispostos para adquirir os produtos e serviços de que 

necessitam junto das entidades que apresentem vantagens comparativas, independentemente 
da respectiva localização; 

• as empresas deveriam ser capazes de publicitar os seus produtos no mercado e vendê-los em 
qualquer local da União Europeia com a mesma facilidade com que o fazem nos seus países 
de origem. 

 
A política europeia de defesa dos consumidores contribui para fazer face a estas deficiências do 
mercado, enfrentando-as, quer pelo lado da oferta, quer pelo lado da procura. Neste contexto, os 
exemplos mais paradigmáticos são as propostas relativas à cooperação em matéria da aplicação 
da lei e às práticas desleais no sector do comércio. 
 
 
7. De que modo a diversidade dos costumes e das preferências nacionais se 
deveria reflectir nos imperativos em matéria de protecção dos consumidores? 
 
As questões de gosto e o sentido das conveniências interferem pouco na definição da política de 
defesa dos consumidores. Esta visa, sobretudo, salvaguardar os direitos económicos, a saúde e a 
segurança dos cidadãos. Neste domínio, as questões adquirem um cariz universal. Ao longo dos 
anos, os europeus apuraram um conjunto partilhado de valores, que faz agora parte das 
identidades nacionais de todos os Estados-Membros. 
 
Noutros domínios, como o da publicidade, por exemplo, existem, porém, diferenças notórias 
entre as diversas culturas nacionais em relação a questões de gosto e de decência. O tratamento 
dessas questões está fora da alçada da política de defesa dos consumidores, na medida em que 
reflecte interesses públicos de outra índole. A proposta de directiva da Comissão relativa às 
práticas comerciais desleais excluiu liminarmente tais questões. Estou na disposição de respeitar 
integralmente o princípio da subsidiariedade, ao propor iniciativas ou ao empreender acções 
neste domínio. 
 
 

8. A anterior Comissão adoptou uma estratégia clara para simplificar e 
melhorar o ambiente regulador da UE, a qual inclui uma análise de impacto 
exaustiva e processos de consulta. A Comissão é igualmente signatária, 
juntamente com o Parlamento e o Conselho, do Acordo Interinstitucional (AII) 
"Legislar melhor". O Comissário indigitado pode confirmar: 

• O seu inteiro apoio ao objectivo de melhorar o ambiente regulador da UE, à 
estratégia da Comissão e ao AII? 
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• Que os seus serviços respeitarão escrupulosamente o AII e colaborarão com 
as comissões parlamentares na organização de audições pré-legislativas 
destinadas a avaliar as propostas da Comissão? 

• Que, no âmbito da avaliação do desempenho do pessoal dos seus serviços, a 
obtenção de uma boa classificação será subordinada, de forma significativa, 
à execução oportuna e eficaz dos procedimentos relativos à melhoria da 
qualidade da legislação? 

Sim, apoio inteiramente o objectivo de melhorar e simplificar a regulamentação da UE. Uma 
melhor regulamentação é particularmente importante no domínio da política de defesa dos 
consumidores, que deve trazer benefícios concretos aos cidadãos na sua vida quotidiana. É, por 
isso, essencial cooptar todas as partes interessadas da sociedade civil, nomeadamente, as 
organizações de consumidores, para o trabalho de elaboração das políticas nesta esfera de 
intervenção comunitária, avaliando os impactos prováveis das nossas iniciativas de maior relevo. 

Para se alcançar uma regulamentação de maior qualidade no âmbito da política de defesa dos 
consumidores, e apenas nos casos em que seja imperioso legislar, sou a favor de uma abordagem 
de enquadramento — uma abordagem menos prescritiva e mais centrada nos resultados. O meu 
antecessor no cargo utilizou este tipo de abordagem nos domínios da segurança dos produtos e 
das práticas desleais no comércio. No futuro próximo, tenciono proceder à revisão das leis do 
consumo com o objectivo de as tornar mais coerentes, de tal forma que os consumidores possam 
usufruir de um enquadramento jurídico mais previsível. 

Uma melhor regulamentação exige também o respeito e a aplicação dos direitos do consumidor 
em todos os Estados-Membros. Este é um dos grandes desafios dos anos mais próximos, no 
decurso dos quais tentaremos reforçar a cooperação entre os Estados-Membros e apoiar as redes 
de apoio e de aconselhamento aos consumidores, esclarecendo-os acerca dos seus direitos e das 
suas obrigações. 

Sem prejuízo do direito de iniciativa da Comissão nesta matéria, eu próprio, o meu gabinete e a 
DG que de mim depende declaramo-nos prontos a cooperar com as comissões parlamentares 
competentes, bem como com todas as partes interessadas durante a fase pré-legislativa, de molde 
a alargar a compreensão da Comissão relativamente aos temas em debate. Estou em condições de 
garantir ao Parlamento o empenho dos serviços da Comissão na observância estrita das 
disposições do Acordo-Quadro sobre as relações entre o Parlamento Europeu e a Comissão 
aplicáveis neste domínio, bem como na observância estrita das disposições constantes do Acordo 
Interinstitucional "Legislar Melhor". 

Posso também garantir que a aplicação eficaz de melhores procedimentos de regulamentação 
será um dos princípios capitais que nortearão todas as nossas acções — as minhas, as da DG e as 
de todo o pessoal que a integra. 

9. Na sua opinião, o que é possível fazer para melhorar a actividade legislativa 
da UE e o chamado "ambiente regulador" no âmbito do mercado interno e da 
protecção dos consumidores? 
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Bem legislar requer uma compreensão escorreita dos temas em debate e uma eficaz fixação de 
prioridades. Deveríamos indubitavelmente melhorar a nossa base de conhecimentos relacionados 
com a política de defesa dos consumidores. Esta esfera de intervenção tem de fundar-se em 
dados e informações pertinentes, por forma a fixar prioridades e a avaliar e ajustar as acções da 
maneira mais adequada. Subscrevo inteiramente a ênfase já atribuída a este aspecto e tenciono 
continuar o trabalho em curso em prol da obtenção de dados seguros em relação a aspectos tão 
diversos como as queixas dos consumidores, os preços dos bens e serviços, os indicadores de 
satisfação dos consumidores, as opiniões acerca dos serviços de interesse geral ou as transacções 
transfronteiriças. Pretendo ainda intensificar este trabalho, cooperando com os Estados-Membros 
e as organizações de defesa dos consumidores no aperfeiçoamento dos indicadores de 
insatisfação e da avaliação científica dos riscos no domínio da segurança dos produtos. Pretendo 
também aprofundar a nossa compreensão dos desejos e das percepções dos consumidores, dando 
a devida atenção às necessidades específicas que possam existir nos novos Estados-Membros. 
Este importante trabalho de "conhecimento de base" é crucial para a produção de melhores leis e 
para a garantia de que a política comunitária de defesa dos consumidores não perca de vista as 
prioridades certas. 

Uma melhor aplicação da legislação comunitária, quer a nível nacional, quer no plano 
transfronteiriço, constitui também a chave para a melhoria do quadro regulamentar. A este 
respeito, a eficácia da implementação do Regulamento sobre a cooperação em matéria de defesa 
dos consumidores revela-se também de importância crucial. Os Estados-Membros têm de tomar 
as medidas necessárias para que este Regulamento funcione na prática. É minha firme intenção 
proceder, em colaboração com os Estados-Membros, à correcta aplicação do Regulamento em 
causa, encorajando o aprofundamento e a difusão das práticas de excelência. 

No plano legislativo, a revisão do acervo existente em matéria de defesa dos direitos dos 
consumidores, que já está prevista, deverá permitir a emergência de opções para o reforço da 
legislação nesta área. Todo o trabalho desenvolvido no âmbito de instrumentos como o Quadro 
Comum de Referência para o Direito Europeu dos Contratos, que permitirá identificar definições 
comuns e modelos de regras a partir da análise dos Direitos dos Contratos existentes, deverá 
contribuir para a garantia de que toda e qualquer proposta de adopção, ou modificação, de 
instrumentos jurídicos para este sector melhore a qualidade e a coerência de todo o quadro 
regulamentar. 
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