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ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN 
 
1. Aké budú podla Vás najväcšie výzvy v oblasti politiky zdravia a bezpecnosti 
potravín v najbližších piatich rokoch v EÚ? Čo máte v úmysle ako komisár 
vykonať pre to, aby ste dokázali čeliť týmto výzvam a zabezpečiť viditeľné 
výsledky do konca Vášho funkčného obdobia pri zohľadnení rozdelenia 
právomocí medzi EÚ a členskými štátmi? 
 
Zdravie je ľudské právo.  Najväčšou výzvou je pre mňa presadzovať toto právo v rámci únie, 
keď vo svete existujú reálne hrozby a naše prostriedky nie sú neobmedzené.  

Štrukturálnym cieľom únie sa musí stať zabezpečenie zdravšieho života pre všetkých, a to aj z 
dôvodu nerovností týkajúcich sa zdravia v rámci členských štátov, ako aj medzi nimi.   

Zdravie neznamená náklady, ale dlhodobý úžitok pre konkurencieschopnú ekonomiku.  Európa 
sa musí zamerať na takú činnosť podporujúcu zdravie, ktorá bude prínosom pre jednotlivca a 
tým prispeje k prosperite EÚ. Mojím úmyslom je zabezpečiť, aby táto otázka zaujala v 
lisabonskom procese svoje oprávnené miesto. Napokon, zdravie sa musí zabezpečiť pri výkone 
všetkých politík spoločenstva.   

Ak je zdravý život naším cieľom, tak potom požívanie škodlivých látok (alebo v škodiacich 
množstvách) a fajčenie je našou hlavnou výzvou. Mám v úmysle klásť náležitý dôraz na to, aby 
sa európska mládež chránila pred nebezpečenstvom konzumácie tabaku, alkoholovej závislosti a 
obezity.   

K ďalším výzvam patrí nárast chronických ochorení, starnúca populácia a stúpajúce očakávania 
občanov, čo sa týka zdravotnej starostlivosti a informácií o zdraví.  Prenosné ochorenia tiež 
predstavujú vážnu hrozbu, napríklad nárast prípadov infekcie HIV/AIDS v EÚ. Vážny dôvod na 
znepokojenie je v tejto súvislosti aj u východných susedov EÚ. Musíme byť ostražití aj voči 
novým a vznikajúcim hrozbám a ochoreniam. Syndróm akútneho respiračného zlyhania (SARS) 
v roku 2003 a dôsledky vtáčej chrípky na ľudí v roku 2004 nám ukázali, že nie je dôvod na 
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spokojnosť.  Zaoberanie sa zdravotnými ohrozeniami, či už prírodnými, alebo takými, ktoré sú 
spôsobené človekom, si vyžaduje väčšiu spoluprácu na európskej úrovni a hlavnú úlohu EÚ v 
príslušných kapacít.  Zamýšľam sa napríklad nad infekciami v nemocniciach, ktoré sú odolné 
voči liekom, aj nad liekom formami tuberkulózy, odolnými voči liekom.      

Činnosť na európskej úrovni sa musí zamerať na oblasti, v ktorých môžeme uplatniť pridanú 
hodnotu.  Členské štáty sú, samozrejme, zodpovedné za organizáciu a poskytovanie 
zdravotníckych služieb a zdravotnej starostlivosti.  Som presvedčený, že spoločenstvo môže 
prispieť významnou pridanou hodnotou poskytnutím pomoci členským štátom pri činnostiach, 
ktoré možno lepšie zrealizovať na úrovni spoločenstva tak, že poskytne svoje skúsenosti, alebo 
združením zdrojov na posudzovanie zdravotníckej technológie či pre konzultačné strediská, 
alebo poskytnutím pomoci pri prepojení odborných poznatkov o zdraví v rámci Európy, najmä 
od začiatku činnosti Európskeho centra pre prevenciu a sledovanie ochorení v máji 2005 v 
Štokholme.  Uskutoční sa to aj pomocou Programu EÚ pre oblasť verejného zdravia. Naše 
aktivity pomôžu rozvíjať synergiu a partnerstvo medzi členskými štátmi a medzi vládami a 
občianskymi spoločnosťami.   
 
Čo sa týka bezpečnosti potravín, nový európsky systém bezpečnosti potravín sa zakladá na troch 
hlavných pilieroch:  
 
Po prvé: celá škála právnych predpisov v oblasti bezpečnosti potravín, ktorých finalizácia je na 
dosah. 
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, ktorý je zriadený a vykonáva svoju pôsobnosť a onedlho 
sa presunie do Parmy.  
Po tretie: nový prístup k úradným kontrolám potravín a krmovín. 
 
Dôraz sa teraz presúva zo strategického plánovania smerom k skutočnému vykonávaniu politiky 
v oblasti bezpečnosti potravín. Bude nevyhnutné zaviesť konkrétne opatrenia, aby sa zabezpečila 
kontrola a vykonávanie acquis v oblasti bezpečnosti potravín na úrovni EÚ a tiež koordinácia 
činnosti členských štátov.  

Je potrebné vzbudiť dôveru občanov v bezpečnosť potravín na európskom trhu, avšak najväčšou 
výzvou nie je iba bezpečnosť potravín, ale aj zdravé potraviny. Kľúčovými opatreniami sú: 

• ukončenie akčného plánu Bielej knihy o bezpečnosti potravín; 

• účinné plnenie právnych predpisov EÚ v oblasti bezpečnosti potravín, zdravia zvierat, 
dobrých životných podmienok zvierat a zdravia rastlín vo všetkých členských štátoch; 

• vysoká úroveň kontroly v nariadeniach EÚ o bezpečnosti potravín a bezpečnosti potravín 
dovážaných z tretích krajín prostredníctvom odbornej prípravy úradných inšpektorov z 
EÚ a z iných krajín; 

• zlepšená výmena informácií, aby sa umocnila vysoká úroveň bezpečnosti potravín na 
celom svete prostredníctvom rozšírenia Rýchleho výstražného systému pre potraviny a 
krmivá do tretích krajín; 
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• trvalá aktualizácia určitých ustanovení v súlade s vývojom vedeckej a technickej situácie, 
ktorá sa týka napr. prenosnej spongiformnej encefalopatie (Transmissible Spongiform 
Encephalopathies - TSE), znečisťujúcich látok, mikrobiologických kritérií, dietetickej 
stravy; 

• revízia rámca pre udeľovanie povolení týkajúcich sa pesticídov. 
 
 
2.  V zmluve sa uvádza, že „pri stanovení a uskutočňovaní všetkých politík a 
činností spoločenstva sa zabezpečí vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia.“ 
Ako by ste zabezpečili primerané uplatňovanie tejto zásady v praxi v oblastiach 
verejného zdravia a bezpečnosti potravín a v súvislosti s legislatívou vnútorného 
trhu? 
 
Ako máte v úmysle zabezpečiť, aby Komisia venovala duševnému zdraviu 
pozornosť zodpovedajúcu jeho rastúcemu podielu na celkovom počte ochorení? 
Aký pokrok očakávate pri uskutočňovaní posudzovania vplyvov na zdravie? 
 
Zdravie, ktoré je samo o sebe právom, je prvoradým cieľom zmluvy. 
 
Som hrdý na to, že som zodpovedný za veci, ktoré sú kľúčové na zabezpečenie jednotného 
uvažovania o politike EÚ. Pri definovaní a uskutočňovaní všetkých politík prikladám veľký 
význam úlohe podnecovať celé kolégium k integrácii cieľov v oblasti ochrany spotrebiteľa, ako 
aj zdravia. Za týmto účelom mám v úmysle nadviazať na prebiehajúcu prácu, ktorá sa týka 
metódy posudzovania vplyvov, ako aj veľmi dôsledne aplikovať posudzovanie vplyvov v 
návrhoch právnych predpisov v oblasti mojej pôsobnosti. 
 
Zlepšovanie zdravia obyvateľstva možno dosiahnuť len uskutočňovaním činností v rámci 
širokého spektra oblastí politík, pretože na zdravie má vplyv ekonomika, spoločenské činitele a 
faktor životného prostredia.  
Činnosť EÚ v oblasti zdravia vychádza z troch kľúčových zásad: integrácia, trvalo udržateľný 
rozvoj a dôraz na európsku pridanú hodnotu. Na úrovni spoločenstva to viedlo k integrovanému 
prístupu k práci v oblasti zdravia, čím sa dosiahla spolupráca oblastí politík, ktoré sa týkajú 
zdravia, v záujme splnenia cieľov v oblasti zdravia. 
 
Zabezpečiť, aby vysoká úroveň bezpečnosti potravín bola hlavným cieľom všeobecného 
európskeho zákona o potravinách (nariadenie (ES) č. 178/2002). 
 
Medzinárodné právo umožňuje spoločenstvu určiť náležitú úroveň ochrany, ktorú chce udržovať, 
za predpokladu, že naša analýza rizika sa zakladá na dostupných vedeckých dôkazoch a naše 
posudzovanie rizika sa uskutočňuje nezávislým, objektívnym a transparentným spôsobom. Som 
rozhodnutý, že s pomocou Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) vytvoríme široký a 
spoľahlivý vedecký rámec pre politiku a činnosť spoločenstva v oblasti bezpečnosti potravín. 
 
V prípadoch, v ktorých pretrvávajú vedecké pochybnosti, sa môžeme spoľahnúť na zásadu 
prevencie, za predpokladu, že prijaté opatrenia sú vo vzájomnom súlade a sú proporcionálne, 
neobmedzujú obchod viac ako je nevyhnutné a priebežne sa prehodnocujú.  
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Je potrebné, aby opatrenia zamerané na ochranu ľudského zdravia boli v súlade s ďalšími cieľmi 
EÚ, napríklad slobodným pohybom tovaru a dobrou funkčnosťou vnútorného trhu.  Významným 
prostriedkom, ktorým sa zabezpečí dosiahnutie takejto rovnováhy, je uskutočňovanie otvorených a 
transparentných verejných konzultácií počas prípravy, hodnotenia a revízie právnych predpisov. 
Mojím zámerom je budovať na existujúcej praxi, aby sa zaviedla včasná a účinná konzultácia 
zúčastnených subjektov, a to ešte pred sformulovaním politiky a prijatím rozhodnutí. V politikách 
spoločenstva by však malo zdravie ostať prvoradou prioritou. 
 
Duševné zdravie má nepochybne stúpajúci podiel celkovom počte ochorení.  Som odhodlaný 
budovať na dlhodobom záväzku v tejto oblasti, ktorý je vyjadrený v programe EÚ pre oblasť 
verejného zdravia.   
 
Štvrtinu Európanov postihne počas života duševná porucha. Vyžaduje sa väčšia politická 
podpora, aby sa odstránila stigma v tejto oblasti a podporila informovanosť o problematike 
duševného zdravia medzi deťmi a dospievajúcimi, ako aj rozšírili skúsenosti pri predchádzaní 
samovraždám a depresiám. Ako prioritu vyzdvihnem spoluprácu s členskými štátmi a Svetovou 
zdravotníckou organizáciou (WHO) v prípravách na významnú konferenciu o tejto téme, ktorá sa 
bude konať v januári 2005 v Helsinkách. Preto by mali členské štáty a Komisia spolu vypracovať 
jasný akčný plán.  
 
Vrátim sa teraz k posudzovaniu vplyvov na zdravie a spomeniem, že v tejto oblasti poskytli 
predchádzajúce a súčasné programy EÚ pre oblasť verejného zdravia spolufinancovanie 
niekoľkých projektov. Zámerom týchto projektov bolo vypracovať všeobecne uznávané 
metodológie, ktoré by umožnili odhadnúť vplyv jednotlivých opatrení na zdravie, a s týmto 
cieľom by projekty využili skúsenosti nadobudnuté v členských štátoch, v ktorých sú takéto 
posudzovania bežnou praxou.  
 
Rád by som zdôraznil, že posudzovanie vplyvov tvorí v súčasnosti integrálnu súčasť tvorby 
politických rozhodnutí v Komisii, a že nové významné činnosti si vyžadujú posudzovanie 
vplyvov pred ich prijatím. Umožní to posudzovanie všetkých návrhov politík v iných oblastiach 
z hľadiska ich možných účinkov na zdravie obyvateľstva. V tejto súvislosti podporím skoré 
uplatňovanie posudzovania vplyvov na zdravie tak, aby obavy verejnosti o zdravie neboli 
zohľadnené až na konci procesu, ale aby sa náležite začlenili do plánovania a navrhovania 
opatrení spoločenstva pri tvorbe alebo prehodnocovaní hlavných politík EÚ. 
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Rozpočet a jeho plnenie 
 
 
3.  Myslíte si, že cinnosti únie v oblasti verejného zdravia a bezpecnosti 
potravín sú dostatocne financované, a že pocet pracovníkov urcený pre tieto 
oblasti je dostatocný? Sú podľa Vás tieto činnosti primerane realizované a 
vyhodnocované? 
 
Môžete zabezpečiť, že finančné prostriedky sa v primeranej výške pridelia 
Európskemu centru pre prevenciu a sledovanie ochorení a Európskemu úradu 
pre vyhodnocovanie liekov? 
 
Čo máte v úmysle urobiť, aby sa zvýšila kapacita a efektívnosť Úradu pre 
potraviny a veterinárnu medicínu? 
 

Domnievam sa, že Komisia správne navrhla stály a významný nárast finančných prostriedkov 
pre oblasť verejného zdravia a bezpečnosti potravín ako súčasť prebiehajúcej rozpravy o novom 
finančnom výhľade. V tomto návrhu je zahrnutý predpokladaný nárast finančných prostriedkov, 
ktoré sú potrebné pre Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (European Food Safety Authority - 
EFSA) a Európske centrum pre prevenciu a sledovanie ochorení (European Centre for Disease 
Prevention and Control - ECDC).  Plne sa prikláňam k hodnoteniu súčasných činností, ako k 
modernej metóde riadenia.  Úrad pre potraviny a veterinárnu medicínu (The Food and Veterinary 
Office - FVO), podobne ako všetky riaditeľstvá v rámci generálneho riaditeľstva pre oblasť 
zdravia a ochranu spotrebiteľa, by sa mal podieľať na budúcom väčšom počte činností 
generálneho riaditeľstva. 

Terajší celkový rozpočet je 354 miliónov eur na obdobie šiestich rokov v rámci programu pre 
oblasť verejného zdravia. V roku 2003 bolo k dispozícii 50 miliónov eur a Komisii sa predložilo 
viac ako 400 projektov, ktoré požadovali podporu spoločenstva v celkovej hodnote 500 miliónov 
eur, a mnohé z nich boli veľmi kvalitné a významné. Tieto údaje poskytujú jasný obraz o 
možnosti financovať oveľa viac užitočných projektov v oblasti verejného zdravia. Komisia 
zriaďuje výkonnú agentúru v Luxemburgu, so zámerom zabezpečiť náležité riadenie programu 
pre oblasť verejného zdravia, ako to vyžaduje Európsky parlament a Rada. 

Súčasný celkový rozpočet pre oblasť bezpečnosti potravín je 270 miliónov eur na rok 2005. 
Súčasný program v oblasti bezpečnosti potravín je stále veľmi ambiciózny a odvážny a pokrýva 
veľmi dôležité otázky, ako je dokončenie Bielej knihy o bezpečnosti potravín, účinné 
vykonávanie, vysoká úroveň kontroly, zlepšená výmena informácií, atď. 

Štrukturálne fondy EÚ by mohli mať významnejšiu úlohu v rozvoji zdravotníckej infraštruktúry 
a pracovnej sily v sektore zdravotníctva v nových členských štátoch a najmä by mohli zvýšiť ich 
schopnosť zasiahnuť v prípade zdravotných ohrození. Štrukturálne fondy podporili významnú 
prácu v oblasti zdravia, avšak toto by mohlo byť jednoznačnejšou prioritou ich kritérií pre 
podávanie prihlášok a poskytovanie finančných prostriedkov. Rozhodnutia by mali byť tiež 
podmienené vyhodnotením ich vplyvu na zdravie. 
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Nové Európske centrum pre prevenciu a sledovanie ochorení bude hlavným stavebným 
kameňom pôsobnosti EÚ v tejto oblasti a poskytne silnú sieť odborníkov. Zabezpečí technické a 
vedecké zdroje a pomôže nám lepšie zamerať využitie týchto zdrojov na splnenie stanovených 
cieľov. 

Riaditeľ pre ECDC (Hospodárskej spolupráce rozvojových krajín) sa ujme funkcie pred koncom 
prvého štvrťroka 2005. Činnosti centra sa budú postupne zavádzať v priebehu rokov 2005-2007. 
Ich uskutočňovanie bude závisieť od mnohých faktorov, vrátane toho, či budú k dispozícii 
odborníci pre prácu v centre.   

 
Rozpočet pre centrum, ktorý v roku 2003 Komisia predložila v návrhu, pokrýva výdavky do 
roku 2007. Dovtedy by malo byť v centre 70 zamestnancov a celkový ročný rozpočet by sa mal 
priblížiť k sume 29 miliónov eur. Sú to primerané finančné prostriedky pre začiatočnú fázu 
činnosti centra.  
 
Umiestnenie centra do Švédska však ovplyvní náklady na jeho činnosť, pretože prevádzkové 
náklady sú vo Švédsku vyššie ako úroveň odhadov uvedených v návrhu. Mohol by sa tým 
ovplyvniť najmä počet zamestnancov. Vplyv nákladov na účinnosť práce centra sa práve 
vyhodnocuje a Komisia má v úmysle primerane upraviť budúce rozpočty centra prostredníctvom 
bežných rozpočtových postupov.  
 
Počas dlhšieho obdobia bude musieť nový finančný výhľad EÚ brať do úvahy vyhodnotenie 
pôsobnosti centra, ktoré sa uskutoční v rokoch 2007-2008. Pri vyhodnocovaní pôsobnosti centra 
sa pozornosť sústredí aj na vykonávanie jeho rozpočtu.  
 
Nenesiem zodpovednosť za Európsky úrad pre vyhodnocovanie liekov, ktorý je v pôsobnosti 
komisára zodpovedného za oblasť podnikania a priemyslu.  Z tohto dôvodu vám nemôžem 
poskytnúť vyčerpávajúcu odpoveď v súvislosti s tým, ako si Európsky úrad pre vyhodnocovanie 
liekov plní svoje úlohy v rámci svojho terajšieho rozpočtu. Dosiahla sa však dohoda s mojím 
predchodcom, komisárom Byrneom, a s jeho kolegom, komisárom Liikanenom o spolupráci v 
týchto veciach a v tomto duchu mám v úmysle pokračovať spolu s mojím novým kolegom. 
 
Úrad pre potraviny a veterinárnu medicínu (FVO), ako súčasť GR pre oblasť zdravia a ochranu 
spotrebiteľa, požaduje poskytovanie dodatočných finančných zdrojov v rámci pravidelného 
hodnotenia požiadaviek na počet zamestnancov, v poslednom období v súvislosti s dodatočnými 
finančnými zdrojmi požadovanými na rozširovanie.   Samozrejme, že budem pracovať spolu s 
GR v mojej pôsobnosti na tom, aby sa zabezpečilo náležité umiestnenie obmedzených 
finančných zdrojov, a to aj do FVO. Čo sa týka účinnosti práce FVO, významné zlepšenie v 
nasledujúcich piatich rokoch by malo súvisieť so zmenou, ktorá už prebieha, smerom k 
vytvoreniu lepšej štruktúry prístupu, založenom na audite, ktorý je zameraný na sledovanie 
potravinového reťazca.  
 
So svojimi súčasnými finančnými zdrojmi uskutočňuje FVO približne 250 inšpekcií ročne.  
Starostlivo sa zvažuje naliehavosť konania inšpekcií, ktoré sa uverejňujú v ročnom inšpekčnom 
programe.  Jednotlivé inšpekcie si vyžadujú rozsiahle plánovanie vopred, realizáciu na určenom 
mieste s trvaním od jedného do dvoch týždňov, vypracovanie rozsiahlej správy a štádium 
ďalšieho postupu.  Účinnosť kontrol bezpečnosti potravín sa zvýši s nadobudnutím účinnosti 
nového nariadenia o úradných kontrolách krmovín a potravín a jeho požiadaviek, podľa ktorých 
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na jednej strane vypracujú členské štáty jednotné a integrované plány kontrol, ako aj dostatočne 
nezávislý systém auditu na strane druhej. Vo väčšej miere sa tým zabezpečí uplatňovanie 
právnych predpisov EÚ v členských štátoch. Následne bude môcť FVO zamerať svoje úsilie a 
finančné prostriedky na slabšie kontrolované oblasti. 
 
 
4. V oblasti životného prostredia sa presadilo konanie „schôdzí o 
uplatňovaní“, na ktorých zástupca Komisie odpovedá na otázky poslancov 
týkajúce sa uplatňovania konkrétnych právnych predpisov. Považovali by ste za 
zmysluplné, aby sa tento postup rozšíril aj na oblasti zdravia a bezpečnosti 
potravín? 
 
Podľa mojich informácií sa každé znepokojenie alebo záujem zo strany poslancov, ktoré sa týka 
vykonávania, sa posudzuje v dostatočnej miere. Som však otvorený každému návrhu. 
Pravdepodobne by otvorené vypočutia EP mohli znamenať prínos pre hlavné procesy 
vykonávania, ako je kontrola potravín a krmovín alebo hygieny tým, že informácie by sa získali 
od všetkých zúčastnených subjektov. 
 
Zdravie a bezpečnosť potravín majú pre občanov veľký význam. Očakávajú od tvorcov 
politických rozhodnutí uplatnenie zásady transparentnosti v tejto oblasti, ktorá má priamy vplyv 
na ich každodenný život. Všeobecnejšie povedané, je potrebné partnerstvo a spolupráca so 
všetkými zúčastnenými subjektami. 
 
Transparentnosť je tiež súčasťou dobrého spravovania. V tejto súvislosti uvediem napríklad 
Fórum zdravia, ktoré zohráva významnú úlohu. Slúži ako informačný a konzultačný 
mechanizmus, ktorý zabezpečuje, aby sa verejnosti vysvetlili ciele stratégie spoločenstva v 
oblasti zdravia a odpovedalo sa na otázky občanov. Fórum predstavuje pre zastupiteľské 
organizácie pacientov, profesionálnych zamestnancov v zdravotníckej oblasti a iné zúčastnené 
subjekty možnosť prispievať k rozvoju politiky v oblasti zdravia, k jej vykonávaniu a k 
stanoveniu priorít činností. Vytvorenie portálu EÚ pre verejné zdravie si kladie za cieľ zvýšiť 
dostupnosť, viditeľnosť a transparentnosť informácií, ktoré sa týkajú zdravia, na úrovni EÚ pre 
občanov, profesionálnu verejnosť a vnútroštátne a regionálne orgány.  Odkazy na príslušné 
vnútroštátne zdroje informácií sa podčiarknu. 
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Vzťahy so špecializovanými agentúrami 
 
5.  V posledných rokoch stúpla tendencia zriaďovania špecializovaných 
agentúr, pričom mnohé z nich sú zodpovedné za oblasti bezpečnosti potravín a 
zdravia. Ako posudzujete tento vývoj a ako by sa podľa Vás mala uskutočnovať 
spolupráca medzi Komisiou a týmito agentúrami? 
 
Som presvedčený o tom, že je potrebné trvalo vyhodnocovať a oceňovať politiku vytvárania 
špecializovaných agentúr. 
 
Agentúry zaiste nie sú univerzálnym liekom, aj keď je mi známa povesť, akej sa teší napríklad 
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín.  Mám v úmysle dôsledne hodnotiť agentúry, ktoré patria 
pod moju pôsobnosť.  Chcel by som sa uistiť o tom, že náklady na vytvorenie každej agentúry sú 
oprávnené vzhľadom na ich príspevok, že ich zriadenie je najlepším riešením v súvislosti s 
osobitnými potrebami politík a zároveň, že sa neprekrýva alebo neznásobuje činnosť agentúr a 
to, čo je potrebné, aby Komisia alebo členské štáty ešte v tejto oblasti vykonali. 
 
Každá agentúra spoločenstva je jedinečná a spĺňa osobitnú funkciu, ktorá je určená pri jej 
zriadení. Prednostne budem spolupracovať s troma agentúrami EÚ: s Európskym úradom pre 
bezpečnosť potravín (EFSA), s Európskym centrom pre prevenciu a sledovanie ochorení 
(ECDC) a s Úradom pre rastlinné odrody (CPVO). Okrem toho bude nevyhnutné zabezpečiť 
spoluprácu s Európskou agentúrou pre vyhodnocovanie liečiv (EMEA), Európskym 
monitorovacím centrom pre drogy a drogovú závislosť (EMCCDA) a Európskou agentúrou pre 
životné prostredie (EEA), v rozsahu, v ktorom sa ich aktivity dotýkajú mojej pôsobnosti.  
 
Čo sa týka bezpečnosti potravín, v roku 2002 bol zriadený Európsky úrad pre bezpečnosť 
potravín (EFSA) ako nezávislý orgán zodpovedný za posudzovanie rizika v súvislosti s 
potravinovým reťazcom, kým komunikácia o riziku patrí do spoločnej pôsobnosti Komisie a 
členských štátov. EFSA neplní regulačnú úlohu ani úlohu riadenia rizika, pretože tieto aspekty 
náležite ostávajú v pôsobnosti európskych orgánov, t.j. Komisie, Európskeho parlamentu a Rady. 
EFSA však už získala nepochybnú schopnosť ovplyvňovať rozpravu, keďže jej mandát je široký 
a pokrýva všetky záležitosti posudzovania rizika, ktoré majú priamy alebo nepriamy vplyv na 
bezpečnosť potravinového reťazca, ako aj na zdravie zvierat a ich dobré životné podmienky, na 
zdravie rastlín, výživu a GMO s výnimkou tých, ktoré sú spojené s medicínskymi produktmi.  
 
Spolu s funkčným oddelením posudzovania rizika a riadenia rizika sa vyžaduje účinná interakcia 
medzi Komisiou a EFSA bez toho, aby bola dotknutá nezávislosť procesu posudzovania rizika.  
To si vyžaduje, aby boli procesy posudzovania rizika a riadenia rizika a úlohy zúčastnených 
strán jasne definované, ako aj interaktívny a trvalý proces, pre ktorý je nevyhnutný dialóg a 
pochopenie zúčastnených strán. Komisia vytvorila osobitnú jednotku, aby sa zabezpečilo účinné 
prepojenie s EFSA. 
 
Čo sa týka oblasti zdravia, je nevyhnutné, aby bola tvorba politických rozhodnutí založená na 
vedeckej báze a odbornosti, ako aj na spoľahlivej kvalite údajov. Nezávislé vedecké poznatky 
získavajú v inštitucionálnom rozhodovacom procese čoraz významnejšiu úlohu. 
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Je dôležité, aby EÚ zvýšila dohľad, ostražitosť a schopnosť zasiahnuť, s cieľom účinnej 
koordinácie národných úsilí. Európske centrum pre prevenciu a sledovanie ochorení, ktoré by 
malo začať svoju činnosť v roku 2005, zohrá významnú úlohu v rámci pôsobnosti EÚ. Úlohy 
centra zahŕňajú epidemiologický dohľad a vytvorenie siete laboratórií, vypracúvanie vedeckých 
názorov, včasné upozornenie a zasiahnutie, poskytovanie technickej pomoci a zásahy v 
prípadoch núdze. Centrum zároveň posilní medzinárodnú úlohu EÚ pri kontrole prenosných 
ochorení. V roku 2007 sa uskutoční nezávislé, externé hodnotenie výsledkov, ktoré centrum 
dosiahlo a prípadne sa rozhodne o rozšírení oblasti pôsobnosti centra. 
 
V súlade so zásadou dobrého spravovania by Komisia mala byť v menšej miere zapojená do 
riadenia programov týkajúcich sa výdavkov. Výkonné agentúry sa zameriavajú na prevzatie 
praktických administratívnych úloh Komisie. Komisia pripravuje začiatok činnosti takejto 
štruktúry na začiatok roku 2005, aby sa podporila činnosť oddelení Komisie, ktorá sa týka 
vykonávania Programu pre oblasť verejného zdravia. Bola to zároveň požiadavka Rady a 
Európskeho parlamentu pri rokovaniach o tomto programe na rok 2002, aby sa vo významnej 
miere posilnila technická a finančná pripravenosť na jeho zrealizovanie. Výkonné agentúry 
umožnia Komisii sústrediť svoju činnosť na strategické úlohy a zaoberať sa záležitosťami 
prvoradého významu a aktivitami zameranými na budúcnosť. Plná zodpovednosť bude naďalej, 
ako aj vykonávanie nevyhnutných kontrol a hodnotení agentúr spočívať na Komisii.  
 
 
Zdravie 
 
6. EÚ má právomoci v oblasti podpory zdravia. EÚ môže doplniť národné 
opatrenia a podporovať spoluprácu medzi členskými štátmi, ale kľúčové prvky 
politík v oblasti zdravia, ako je napríklad organizácia a poskytovanie 
zdravotníckych služieb, však spadajú výlučne do kompetencie členských štátov. 
Mnohé problémy sa však týkajú všetkých členských štátov a určité aspekty 
poskytovania zdravotníckych služieb sa priamo súvisia s politikami spoločenstva. 
Mal by sa, podľa Vášho názoru, pri absencii rozsiahlejších zákonodarných 
právomocí, v oblasti verejného zdravia zaviesť otvorený postup koordinácie, 
vrátane komparatívnej analýzy národných systémov poskytovania zdravotníckej 
starostlivosti v jednotlivých členských štátoch? 
 

Prikláňam sa k názoru, že otvorená metóda koordinácie je v súčasnosti správnym prostriedkom, 
avšak mojou osobnou ambíciou je vytvoriť do konca nadchádzajúcich piatich rokov širší 
konsenzus, že v únii by sa malo spoločne urobiť viac v oblasti politiky zdravia.  Podľa môjho 
názoru už máme vytvorené dobré základy pre túto prácu. 

Zmluva vyzýva spoločenstvo, aby povzbudilo a podporilo spoluprácu medzi členskými štátmi, 
ktoré potrebujú koordinovať svoje politiky a programy v oblasti zdravia. Vzhľadom na to, že 
rozsah legislatívnych činností je obmedzený, vzniká výrazná potreba dohôd o partnerstve medzi 
viacerými aktérmi, od členských štátov až po mimovládne organizácie a ekonomických 
prevádzkovateľov. Partnerstvá sa rozvíjajú v rámci Fóra zdravia v EÚ a mnohých projektov a 
vytvorených sietí, ktoré sú financované Programom pre oblasť verejného zdravia. 
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Z podnetu Komisie prebieha na vysokej úrovni proces odozvy na mobilitu pacientov a na vývoj 
v oblasti zdravotnej starostlivosti v EÚ, aby sa vytvorilo fórum na rozvinutie spoločnej európskej 
vízie v tejto oblasti, pri súčasnom rešpektovaní vnútroštátnej zodpovednosti za zdravotnícke 
systémy.  

V tejto súvislosti sme už začali uplatňovať zásady „otvorenej metódy koordinácie“. V oblasti 
zdravia má táto metóda osobitný význam, pretože, ako sa v otázke náležite zdôrazňuje, prvoradá 
zodpovednosť spočíva na členských štátoch. V súvislosti s touto metódou EÚ nie je fórom na 
zosúladenie vnútroštátnych politík, ale na zdieľanie národných vízií, otázok, skúseností a 
ambícií.  Za takýmto spoločným zdieľaním sa nie je potrebné hľadať túžbu porovnávať sa, ale 
spoločné úsilie o získanie konkrétnych výsledkov pri zlepšovaní zdravotnej starostlivosti o 
občanov EÚ. 

Rozvíjanie takejto spolupráce medzi zdravotnými systémami bude dlhodobým procesom, ktorý 
tvorí základnú súčasť našej zdravej Európy. Európska spolupráca pomôže zlepšiť kvalitu života 
občanov tým, že bude znamenať pomoc pri dosahovaní cieľov zdravotníckych systémov v celej 
únii. Prispeje zároveň k hospodárskemu rastu a udržateľnému rozvoju únie lepším využitím 
zdrojov investovaných do zdravotníckych systémov. 

 
 
Nezávislosť členov vedeckých výborov 
 
7. Nedávne menovanie prof. Ragnara Rylandera do funkcie v novom 
Vedeckom výbore pre zdravotné a ekologické riziká - napriek tomu, že 
švajčiarsky trestný odvolací súd v decembri 2003 uznal, že klamal vo veci tajných 
kontaktov s tabakovým priemyslom a osobný finančný prospech uprednostnil 
pred záujmami verejného zdravia a vedy - vyvolalo pochybnosti o integrite celého 
systému menovania do vedeckých výborov EÚ pre zdravie, životné prostredie a 
spotrebiteľské veci, najmä z hľadiska ich nezávislosti a kvality poradenstva. Aké 
kroky by ste podnikli na to, aby sa obnovila dôvera verejnosti a odborníkov voči 
nezávislosti a vysokej vedeckej úrovni týchto výborov? Súhlasili by ste s 
prehodnotením menovania prof. Ragnara Rylandera? Čo chcete urobiť na 
zabezpečenie toho, aby sa takáto situácia neopakovala? 
 
Som si vedomý, že súčasné kolégium overuje daný prípad s cieľom anulovať uvedené 
menovanie.  Z tohto hľadiska mi v tomto štádiu nenáleží vyjadrovať sa k danému prípadu.   
 
Žiaden systém sa nemôže plne zabezpečiť proti zavádzajúcim údajom pri predložení 
kandidatúry, ale skutočnosť zistenia uvedeného prípadu a zaoberania sa ním pred zasadnutím 
výboru je povzbudivá.  Podľa môjho osobného názoru potrebujeme preskúmať, a ak to bude 
potrebné, posilniť súčasné postupy tak, aby sa podrobnejšie stanovili podmienky vetovania 
kandidatúr a udeľovania pokút vrátane zrušenia (ale nielen) anulovania kandidatúr a zmlúv v 
prípadoch neúplného poskytnutia informácií. 
 
Vynikajúce vedecké poradenstvo má hodnotu pre spoločenstvo len vtedy, ak zúčastnené subjekty 
budú naďalej dôverovať v integritu výborov.  Výber kandidátov, ktorí sú na základe ich 
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vynikajúcich vedeckých skúseností vhodnými kandidátmi do vedeckých výborov, sa zakladá 
výlučne na informáciách poskytnutých kandidátmi, ktoré sa hodnotia podľa výberových kritérií 
uverejnených vo výzve na vyjadrenie záujmu. Tento postup rešpektuje zásadu rovnakého 
prístupu ku kandidátom. Komisia vymenúva členov zo zoznamu, pričom zohľadňuje v prvom 
rade potrebu vedeckej odbornosti a v súlade s touto zásadou geografický záber členov v rámci 
EÚ. Výberový proces sa zároveň uskutočňuje v súlade s vedeckým rámcom hodnotenia zo strany 
seberovných, etickou integritou a transparentnosťou a zakladá sa na predpoklade o 
dôveryhodnosti podaných kandidatúr.  
 
 
Tabak 
 
8.  Správa odborníkov vypracúvaná v mene Komisie vypočítala, že v EÚ 
konzumácia tabaku v súčasnosti zodpovedá za 660 000 úmrtí ročne a spôsobuje 
hospodárske straty pre spoločenstvo vo výške 100 miliárd eur alebo 1% jeho 
HDP. Ste presvedčený, že spoločenstvo v súčasnosti vyvíja dostatočné úsilie v 
boji proti tabakovej epidémii? Čo chcete urobiť na zníženie týchto strát? Budete 
teraz, po úspešnom zavedení smernice o zákaze reklamy a sponzorovania a 
smernice o výrobe a označovaní tabakových výrobkov, iniciovať ďalší krok v boji 
proti fajčeniu:  právne predpisy na úpravu pravidiel fajčenia na verejných 
miestach a/alebo pracoviskách (vrátane reštaurácií a barov)? 
 
Veľmi dobre si uvedomujem závažnosť týchto údajov. Tragédiou je, že táto strata zasahuje 
rovnako mladších aj starších.  
 
Spoločenstvo už odviedlo značnú časť práce vychádzajúc z právomocí a finančných 
prostriedkov, ktorými disponuje. Aktivity spoločenstva a členských štátov za posledných 
dvadsať rokov majú veľmi významné výsledky. Výskyt fajčenia sa vo väčšine krajín podstatne 
znížil, predovšetkým u mužov.  
 
Môžeme urobiť viac? Odpoveď je jednoznačne áno. Existujú dôkazy, že všeobecný úspech so 
znižovaním výskytu fajčenia zakrýva určité znepokojujúce tendencie. Výskyt fajčenia u žien v 
mnohých krajinách stúpa a deti začínajú s fajčením v čoraz nižšom veku. Taktiež sa poukazuje 
na to, že oblasť tabakovej kontroly je po detskej imunizácii druhým najefektívnejším spôsobom 
financovania prostriedkov zdravotnej starostlivosti. Pri raste zdravotných nákladov v celej 
Európe je podľa môjho názoru dôležité opäť zamerať pozornosť na tabakovú epidémiu.  
 
Napríklad na úrovni spoločenstva vznikla potreba mobilizovať tabakovú kontrolu na 
medzinárodnej úrovni prostredníctvom ratifikácie Rámcového dohovoru o tabakovej kontrole. 
Verím, že k ratifikácii čoskoro pristúpia všetky krajiny. Odborná správa o tabakovej kontrole 
vyzdvihuje dôležitosť úrovne spoločenstva ako fóra pre výmenu nápadov a mobilizáciu 
národných aktivít, najmä v oblastiach tabakového výskumu, a v správe sa zosúlaďuje zber 
údajov o výskyte fajčenia. Z hľadiska právnych predpisov správa uvádza niekoľko spôsobov ako 
vylepšiť reguláciu týkajúcu sa cigariet. Tieto poznatky musíme teraz s náležitou pozornosťou 
zvážiť. 
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Veľmi dôležitou a účinnou oblasťou je zavedenie zákazu fajčenia na pracoviskách a v širšom 
rozsahu na všetkých verejných miestach. S potešením sledujem aktivity, ktoré sa v tomto ohľade 
uskutočňujú na národnej úrovni, s príkladom Írska, Malty a Švédska. Takéto opatrenia sú podľa 
môjho názoru ďalším významným krokom vpred, ktorý musí Európa urobiť. Mojím osobným 
cieľom je do konca môjho funkčného obdobia zabezpečiť, aby sa príklad Írska, Malty a Švédska 
nasledoval v rámci celej EÚ prostredníctvom spolupráce na úrovni EÚ, ako aj na národných 
úrovniach. 
 
Som si plne vedomý, že EÚ chýba plná právomoc, aby mohla vydávať právne predpisy ku 
všetkým aspektom tabakových kontrol, ale som presvedčený, že ak by sme vytvorili silnejší 
politický konsenzus v konaní, postúpili by sme dopredu. 
 
Napokon mám v úmysle náležite zdôrazniť a klásť prioritu na predchádzanie fajčeniu 
mladistvých. Je to asi najväčšia túžba, ale zároveň veľká výzva.  
 
 
Chemikálie 
 
9.  Nová politika v oblasti chemického priemyslu, nazvaná REACH, sa do 
veľkej miery považuje za „najväčšiu výzvu, ktorej musí Komisia čeliť pri plnení 
cieľov trvalo udržateľného rozvoja“. Táto politika môže značne vplývať na 
verejné zdravie. Bývalá komisárka zodpovedná za otázky životného prostredia, 
Margot Wallströmová, považovala REACH za „prevratný návrh“, ktorý „vytvorí 
vzájomne výhodnú situáciu pre priemysel, pracujúcich, občanov a náš 
ekosystém“. Od bývalého komisára zodpovedného za zdravie Davida Byrna však 
bolo o programe REACH počuť len málo. Zdieľate názor Margot Wallströmovej 
na program REACH? Do akej miery sa angažujete v programe REACH? Ste 
pripravený viac zapojiť GR SANCO vzhľadom na to, aký význam by REACH 
mal mať pri lepšej ochrane verejného zdravia? 
 
Domnievam sa, že REACH je čestný, vyvážený a uskutočniteľný návrh, ktorý nielen zabezpečí 
vysokú úroveň ochrany zdravia spotrebiteľa a životného prostredia, ale tiež povzbudí schopnosť 
konkurencie európskeho chemického priemyslu.  Stručne uvediem, že plne súhlasím s názorom 
komisárky Wallströmovej na túto záležitosť. 
 
Mám informácie o tom, že oddelenia Komisie pre politiku zdravia sa vo výraznej miere zapojili 
do prípravy programu REACH, najmä v záležitostiach, akými je povinnosť starostlivosti, 
chemikálie vo výrobkoch, posudzovanie rizika chemikálií (správy o chemickej bezpečnosti), 
systém povoľovania chemikálií závažného významu a dostupnosť informácií pre spotrebiteľov. 
Som si tiež vedomý toho, že GR pre ochranu zdravia a spotrebiteľa v spolupráci so Spoločným 
výskumným strediskom zorganizovali mnohé aktivity, ktorých zámerom bolo viac sa oboznámiť 
s vystavením spotrebiteľa chemikáliám, ktoré sa uvoľňujú z výrobkov, a poskytnúť pomoc a 
podporu náležitým ustanoveniam programu REACH.  
 
S určitosťou môžem povedať, že mojím zámerom je pokračovať v tejto práci a posilniť do takej 
miery, ako to bude potrebné, naše zapojenie sa do programu REACH. 
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Životné prostredie a zdravie 
 
10.  Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v júni zverejnila rozsiahlu 
štúdiu, ktorá poukazuje na to, že zdravie detí v európskom regióne je značne 
poškodzované životným prostredím. Európski ministri zdravotníctva a životného 
prostredia schválili akčný plán na zmenšenie týchto hrozieb. Komisia na 
rokovaní WHO predložila  akčný plán, ktorý sa zameriava iba na výskum, 
namiesto toho, aby uviedol jasné legislatívne opatrenia. Zdá sa, že hlavnou 
príčinou tejto nečinnosti je nedostatok politickej vôle v Komisii a nevhodná 
koordinácia medzi jednotlivými GR. Budete považovať preskúmanie súčasnej 
legislatívy EÚ a jej uplatňovania za prioritu s cieľom zabezpečiť, aby sa vytvorili 
zodpovedajúce normy na ochranu zdravia detí a ďalších zraniteľných skupín 
obyvateľstva? Ako by ste riešili konkrétne problémy oblastí industriálneho a 
postindustriálneho charakteru s vysokým stupňom znečistenia, ktoré má hlavný 
vplyv na zdravie miestneho obyvateľstva? 
 
Zaväzujem sa k činnosti, ktorá sa zakladá na dôkazoch a na plnom uplatňovaní zásady prevencie. 
Ak sa záležitosti na rozhraní oblastí zdravia a životného prostredia riešia spôsobom, ktorý 
umožňuje bezprostrednú reakciu, ako je napríklad kontrola pesticídov alebo pasívne fajčenie 
tabaku, zasiahne sa následne. V iných záležitostiach sú nevyhnutné potrebné údaje, nie ako 
samotný cieľ, ale ako prostriedok pre riešenie situácie.  Iba ak návrhy obsahujú náležité údaje, 
môže sa nadobudnúť prevaha nad opozíciou a návrh sa môže dostať do zbierky právnych 
predpisov. 
 
Hľadiská životného prostredia sú určite jedným z rozhodujúcich činiteľov zdravia obyvateľstva. 
Som veľmi znepokojený nad tým, že sa dokazuje ich negatívny vplyv na zdravie detí.  
 
Akčný plán Komisie pre životné prostredie a zdravie kladie veľký dôraz na prepojenie 
monitorovacích a výskumných činností, aby sme lepšie pochopili vplyv hľadísk životného 
prostredia na zdravotný stav. Lepšie poznatky sú nevyhnutným krokom, ktorý umožní Komisii 
poskytnúť prehľad s cieľom prípravy a zhodnotenia vývoja politík.  
 
Akčný plán je v plnej miere v zhode so Správou o európskom životnom prostredí a o stratégii v 
oblasti zdravia, predloženou v roku 2003. Hlavným zámerom správy je posilniť možnosti EÚ pri 
tvorbe politických rozhodnutí prepojením oblastí životného prostredia a zdravia, v záujme viac 
koordinovaného prístupu.  Táto správa predpokladá cyklické uplatňovanie stratégie, ktorá je 
známa ako iniciatíva SCALE (veda, deti, informovanosť, právne nástroje, hodnotenie). Stratégia 
sa zameriava na zraniteľné skupiny a sami vieme, že sú to predovšetkým deti, ktoré sú viac 
ohrozené ako dospelí.  
 
Akčný plán prezentovaný na konferencii v Budapešti sa nezakladá výlučne na výskume, ale 
zahŕňa tiež iniciatívy zamerané na lepšie porozumenie spojitosti medzi životným prostredím a 
zdravím a na poskytnutie dôkazov o tom, ako môže viesť vystavenie vplyvom životného 
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prostredia k epidemiologickým účinkom. Prvoradým cieľom bude posudzovanie platných 
právnych predpisov a ich účinnosti vzhľadom na zníženie zdravotných ohrození. 
  
Oba dokumenty: správa o zdraví a životnom prostredí v roku 2003 a nasledujúci akčný plán sa 
vypracovali ako výsledok úzkej spolupráce a koordinácie všetkých príslušných oddelení Komisie 
zapojených do tohto procesu (oddelenia pre verejné zdravie, životné prostredie a výskum) a 
zároveň bola táto téma na poprednom mieste v politickom programe Komisie a vždy sa 
považovala za prioritu. Vyjadrujem preto spokojnosť nad tým, že zo strany Komisie sa aj v 
štádiu vykonávania prejaví politická vôľa, aj náležitá koordinácia, s cieľom dôsledného 
zaoberania sa touto významnou otázkou.  
 
Ako som už uviedol, akčný plán sa už zameriava na posudzovanie nevyriešených záležitostí v 
otázkach sa zdravia a životného prostredia týkajúcich sa zraniteľných skupín. Hlavným cieľom 
tejto prípravy je poukázať na hazardovanie so zdravím v spojitosti so životným prostredím. To 
nám umožní vnímať ako prioritu preskúmanie súčasných politík a ich vykonávanie dostatočne 
účinným spôsobom, aby sa zabezpečilo odstránenie nedostatkov a náležitá ochrana detí a ďalších 
zraniteľných skupín.  
 
Nastoľujete nástojčivé problémy oblastí industriálneho a postindustriálneho charakteru. Myslím 
si, že akčný plán poskytuje pevný základ pre ďalšiu prácu v tejto oblasti.  Hlavnou výzvou je 
porozumieť tomu, aký kolobeh majú rôzne znečisťujúce látky, posúdiť ich vzájomné pôsobenie a 
vyvodiť možné účinky na zdravie miestnych obyvateľov.  
 
 
Lacné lieky zachraňujúce život 
 
11.  Aké kroky sa chystáte podniknúť na to, aby sa lacné lieky zachraňujúce 
život, používané na liečenie chorôb ako je HIV/AIDS, prestali vo veľkom 
vyvážať z východnej Európy do ostatných častí Európy?  
 
Komisia vypracúva prístup k boju proti HIV/AIDS v rámci Európskej únie a v jej susedstve, na 
čom sa podieľa viacero oddelení Komisie. Konkrétnym výsledkom tejto práce je pracovný 
dokument Komisie s názvom „Koordinovaný a integrovaný prístup k boju proti HIV/AIDS v 
rámci Európskej únie a v jej susedstve“ pripravený pre ministerskú konferenciu vo Vilniuse, 
ktorá sa konala 16. a 17. septembra. Prístup k dostupnej antiretrovírusovej liečbe sa považuje za 
dôležitý prvok v stratégii boja proti tomuto ochoreniu.  
 
V súčasnosti je antiretrovírusová liečba široko dostupná v celej Európe. V niektorých členských 
štátoch a v susedných krajinách sú však obavy pred vplyvom liečebných nákladov na rozpočty 
pre zdravotnú starostlivosť, vzhľadom na stúpajúci počet infekcií a rastúce ceny liekov v rámci 
EÚ.  
 
Mojím úmyslom je poveriť oddelenia GR pre oblasť zdravia a ochrany spotrebiteľa, aby 
uskutočňovali a viac posilňovali koordináciu s priemyselným výskumom a vývojom tak, aby sa 
aspekt širšej stratégie boja proti HIV/AIDS zohľadnil k všeobecnej spokojnosti. Je nutné, aby 
sme v rámci parametrov legislatívy spoločenstva vzali do úvahy právo pacientov na prístup k 
liekom, ktoré potrebujú. 
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Bezpečnosť potravín 
 
12.  Legislatívny program, ktorý vychádza z Bielej knihy o bezpečnosti 
potravín, je už takmer zavŕšený. Súhlasíte s tým, že EÚ by popri zabezpečovaní 
bezpečnosti potravín mala podporovať kvalitu potravín a zdravú výživu? Aké 
opatrenia by ste navrhovali na dosiahnutie týchto cieľov? Ako by ste ako 
komisár postupovali pri zabezpečovaní uplatňovania tejto legislatívy? 
 
Aké opatrenia by ste uskutočnili, aby sa zabezpečila vysoká úroveň ochrany na 
posilnenie kontroly nových vonkajších hraníc EÚ? Máte k dispozícii dostatočné 
množstvo pracovníkov? 
 
Mojím cieľom sú bezpečné potraviny, ale aj zdravá strava.  Obezita sa podieľa 5 až 10 percentami 
na celkových nákladoch na zdravotnú starostlivosť v niektorých členských štátoch: opäť je 
tragédiou, že tento smrteľne nebezpečný fenomén zasahuje mladých ľudí každý rok v čoraz väčšej 
miere a v niektorých juhoeurópskych členských štátoch sa detská nadváha vyskytuje až u 35% 
detí. 
 
Neexistuje žiadna jednoduchá odpoveď na túto závažnú výzvu týkajúcu sa zdravia.  Musíme mať 
na zreteli vzdelávanie o zdravej výžive a telesnú aktivitu: významný podiel patrí učiteľom a 
vychovávateľom, spracovateľom potravín, obchodníkom, médiám a riadiacim pracovníkom.  
Rozvíjanie širokej stratégie EÚ a zoskupenia, ktoré sa bude zaoberať touto výzvou bude pre mňa 
hlavnou osobnou prioritou. 
 
Zároveň je podstatné, aby sa náležite vykonávali legislatívne reformy vyplývajúce z Bielej knihy o 
bezpečnosti potravín.  
 
Osobitne významné bude v tomto ohľade, aby sa rýchlo predložili vykonávacie opatrenia nového 
systému úradných kontrol potravín a krmovín, a aby sa rýchlo vyvinul nový prístup k vykonávaniu 
auditu aktivít členských štátov. Kontroly potravín, krmovín a živých zvierat budú naďalej 
predovšetkým úlohou členských štátov. Zavedenie zosúladeného prístupu v rámci EÚ k podobe a 
vytvoreniu kontrolných systémov posilní overovanie súladu s právnymi predpismi v oblasti 
potravín a krmovín a s pravidlami vzťahujúcimi sa na zdravie zvierat a dobré životné podmienky 
zvierat vo všetkých štádiách výroby, spracovania a predaja.  

Tiež mám v úmysle využiť nové nástroje, ktoré poskytuje nový systém úradných kontrol potravín 
a krmovín, aby sa zvýšila účinnosť a efektívnosť kontrol vykonávaných Úradom pre potraviny a 
veterinárnu medicínu, ktorý bude uskutočňovať všeobecný audit národných plánov kontroly s 
cieľom overiť správnosť vykonávania. Pokryté budú členské štáty, tretie krajiny a postupy na 
našich miestach hraničnej inšpekcie (BIP). 

Napokon som presvedčený, že účinný a zosúladený prístup k úradným kontrolám do značnej 
miery závisí od náležitej odbornej prípravy zapojených zamestnancov. Ide o národných štátnych 
úradníkov.  Našou výzvou je zabezpečiť, aby v celom pohraničí EÚ pôsobilo viacero služieb 
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členských štátov s rovnakou úrovňou účinnosti. Hlavnú prioritu našej práce, počas môjho 
funkčného obdobia, vidím vo vytvorení možností odbornej prípravy pre bezpečnosť potravín v 
Európe. Viedlo by to k účinnej a celkovej príprave, na začiatku asi pre 300 zamestnancov ročne 
z príslušných úradov členských štátov a postupne pre 2000 až 3000 zamestnancov do roku 2008. 
Odborná prípravy bude tiež otvorená pre účastníkov z tretích krajín, najmä z rozvojových krajín. 

 
Označovanie potravín 
 

13.  Spotrebitelia by mali mať možnosť vyberať si pri nákupe potravinových 
výrobkov na základe dostatočných informácii o výrobkoch. Právne predpisy 
spoločenstva o označovaní potravín hrajú v tomto výbere kľúčovú úlohu, najmä 
čo sa týka potravinárskeho označovania, zdravotných požiadaviek, označovania 
kvality potravín a výrobných postupov, ako napríklad použitie geneticky 
modifikovaných organizmov. Aké opatrenia podniknete s cieľom primerane 
informovať spotrebiteľov a predchádzať zavádzajúcemu marketingu, najmä vo 
vzťahu k deťom? 
 
Platné všeobecné právne predpisy o označovaní potravín boli pôvodne ustanovené v roku 1978. 
Je potrebné ich opätovné posúdenie a doplnenie, pretože dnešní spotrebitelia chcú byť lepšie 
informovaní. Označenia potravín bývajú zvyčajne komplexné a nejasné, čo smeruje proti 
vytýčenému cieľu a vytvára dodatočné ťažkosti pri uplatňovaní a kontrole príslušných 
ustanovení. Začalo sa s hodnotením existujúcich ustanovení o označovaní potravín. Poskytne sa 
tak základ na hĺbkové diskusie so všetkými zapojenými stranami.  

Hlavné výzvy tu vidím vo vytvorení rámca pre označovanie potravín jasným spôsobom, ktorý je 
presný a občanom zrozumiteľný, a dôsledne zabezpečený voči zneužitiu a zavádzajúcim údajom.  
Potrebujeme nájsť a vypracovať prístup, ktorý zdôrazní potrebu kľúčových údajov tak, aby 
spotrebitelia neboli zaplavení nadmierou menej dôležitých a často zavádzajúcich informácií, 
ktoré by ovplyvnili ich informované rozhodnutie. 

 



DV\539152SK.doc 17/22 PE 348.084 

 SK 

OCHRANA SPOTREBITEĽA 
 
 
1. Do akej miery považujete za odôvodnené úplné zosúladenie v oblasti 
ochrany spotrebiteľa z hľadiska potreby zabezpečiť funkčnosť vnútorného 
trhu? 
 
Mojím strategickým cieľom bude vytvoriť regulačný rámec, ktorý podporuje dôveru. Smeruje to 
za tradičnú rozpravu o „úplnom verzus minimálnom zosúladení“. Občania by mali dôverovať, že 
náležite podložené a primerané pravidlá sú zárukou bezpečnosti a nemali by sa nechať viesť 
nevedomosťou, strachom, krízami alebo nesprávnymi informáciami, v súvislosti s príslušnými 
pravidlami. 
  
Aby spotrebitelia mohli mať výhody na vnútornom trhu, je potrebné, aby pociťovali dôveru v to, 
že sa s nimi bude zaobchádzať čestne a ich práva budú rovnako dobre ochraňované v celej EÚ. V 
záležitostiach značného významu pre spotrebiteľov v EÚ vzniká neistota pre pretrvávajúce 
rozdiely na rôznych úrovniach ochrany podľa jednotlivých vnútroštátnych režimov, čím sa 
podkopáva dôvera spotrebiteľa. Ak bude pokračovať súčasná fragmentácia pravidiel ochrany, 
tak spotrebiteľ bude naďalej váhať pri kúpe mimo svojho vnútroštátneho trhu, dokonca aj vtedy, 
ak by mohol nájsť lepšiu ponuku inde.  
 
Existujú dostatočné dôkazy o tom, že neistota v otázke práv spotrebiteľov a možnosti 
odškodnenia v prípade problémov pri transakcii je dôležitým faktorom, ktorý môže odradiť 
spotrebiteľov od úmyslu získať z možných výhod vnútorného trhu. Päťdesiat rokov po vzniku 
Európskej únie má 45 % spotrebiteľov v EÚ menšiu dôveru pri kúpe tovarov a služieb od 
dodávateľov z iného členského štátu. Z 55% spotrebiteľov, ktorí uviedli, že majú dôveru 
kupovať v inom členskom štáte, však len 12,4 % v skutočnosti kúpilo niečo iné, ako je nocľah v 
hoteli alebo cestovné služby. Neprekvapuje, že len pätina Európanov (20,3%) verí, že úroveň 
ochrany, ktorú požívajú vo vlastnej krajine, sa na nich vzťahuje v iných členských štátoch, 
pretože väčšina platného acquis v oblasti ochrany spotrebiteľa iba nastoľuje minimálne 
požiadavky a skutočná úroveň ochrany je iná v každom členskom štáte. 
 
Informačné toky v rámci členských štátov aj medzi nimi sú taktiež podstatné, pretože občania by 
mali vedieť o každom potenciálnom riziku na vnútornom trhu. Informácia je podmienkou sine 
qua non, ktorá poskytuje spotrebiteľom skutočnú silu na informovaný výber. 
 
Na prekonanie tejto neistoty a podporu dôvery spotrebiteľa vo vnútorný trh je potrebná 
zosúladená odozva, aby spotrebitelia pociťovali rovnakú istotu bez ohľadu na to, kde v rámci 
vnútorného trhu nakupujú. Okrem toho, plne zosúladený prístup prispieva k vytvoreniu 
rovnakých podmienok pre podnikateľské subjekty tým, že znižuje právnu fragmentáciu. 
Zjednodušuje sa tak možnosť predávať za hranicami a etablovať sa vo viacerých členských 
štátoch.  
 
Rámec, ktorý plne zosúlaďuje tieto kľúčové oblasti, vytvorí podmienky na to, aby sa vzájomné 
uznanie stalo prijateľnou a uskutočniteľnou možnosťou daného zosúladeného sektora.  
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2. Aký máte názor na úplné verzus minimálne zosúladenie? V ktorých 
sektoroch je podľa Vás vhodnejšie zaviesť úplné zosúladenie ako minimálne 
zosúladenie?  
 
Plné zosúladenie záležitostí značného významu pre spotrebiteľov EÚ je kľúčom k vytvoreniu 
skutočne jednotného maloobchodného trhu. Minimálne zosúladenie bolo užitočným prvým 
krokom pri riešení najnaliehavejších problémov spotrebiteľa, ale v súčasnosti je jasné, že 
spotrebitelia a ekonomickí prevádzkovatelia sa usilujú o vytvorenie spoločného modelu vzťahov 
medzi predajcom a spotrebiteľom pre trh v EÚ. Tento model by sa mal zakladať na súdržných a 
stabilných parametroch stanovených EÚ. 
 
Minimálne zosúladenie zjavne neprichádza do úvahy v prípade požiadaviek bezpečnosti 
výrobkov. Vnútorný trh nefunguje s maximálnou efektívnosťou, ak sa v členských štátoch 
uplatňujú rôzne pravidlá, ktoré sa vzťahujú na bezpečnosť výrobkov ako sú detské hračky alebo 
najvyššia úroveň povolených chemických rezíduí v čerstvej zelenine. Okrem toho by nebolo 
žiadne ospravedlnenie pre rôzne úrovne bezpečnosti výrobkov pre spotrebiteľa v celej EÚ.  
 
 
3. Súhlasíte s názorom, že prístup spotrebiteľov a mimovládnych organizácií 
k spravodlivosti zvyšuje účinnosť právnych predpisov EÚ a ich význam pre 
občanov?  Aké iniciatívy plánujete uskutočniť v tejto oblasti?  
 
Účinné a efektívne uplatňovanie právnych predpisov EÚ o ochrane spotrebiteľa v praxi je 
nevyhnutné na to, aby tieto predpisy nadobudli význam pre občanov EÚ.  Príčinou väčšiny 
sťažností spotrebiteľov je nesprávne uplatňovanie právnych noriem obchodnými spoločnosťami. 
Plne sa zaväzujem k tomu, že budem klásť uplatňovanie existujúcich právnych predpisov na 
popredné miesto môjho politického programu pre nadchádzajúce funkčné obdobie Komisie. V 
súčasnosti, keď je už podstatná časť príslušnej legislatívy v zbierke právnych predpisov EÚ, by 
sa mal klásť osobitný dôraz na dôsledné dodržiavanie a uplatňovanie práv spotrebiteľov na 
území všetkých členských štátov. 
 
Podstatnú úlohu majú samotní spotrebitelia a dôležité bude stavať na práci, ktorá sa doteraz 
vykonala v oblasti informovania a vzdelávania spotrebiteľov. Bude to znamenať ďalší rozvoj 
dvoch existujúcich sietí pre podporu spotrebiteľa (európskych spotrebiteľských centier a 
Európskej mimosúdnej siete), samostatne poskytujúcich rady spotrebiteľom, ktorí požadujú 
odškodnenie buď priamo od spoločnosti, alebo prostredníctvom schémy alternatívneho riešenia 
sporu. Zároveň to bude znamenať ďalšie rozvíjanie iniciatív na podporu vzdelávania 
spotrebiteľov.  
 
Nemali by sme však stratiť zo zreteľa skutočnosť, že existujú jasné hranice toho, čo môžu 
spotrebitelia a mimovládne organizácie dosiahnuť. Niektorí nečestní obchodníci reagujú len na 
výzvu verejných orgánov. Vykonávanie nariadenia o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa, 
ktoré sa má čoskoro prijať, podporí funkčnosť vnútorného trhu. Spolupráca s komisárom pre 
spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť týkajúca sa postupov pri menej závažných prípadoch bude 
významná z hľadiska zlepšenia prístupu k spravodlivosti. 
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4. Súhlasíte s tým, že ochrana spotrebiteľa sa musí sústrediť viac na 
cezhraničné spotrebiteľské riziká než na celkové zosúladenie spotrebiteľského 
práva? 
 
S cieľom zabezpečiť správne fungovanie trhu z hľadiska spotrebiteľov ako aj podnikateľských 
subjektov, potrebujeme povzbudiť dôveru spotrebiteľa a znížiť nákladnú fragmentáciu právnych 
predpisov. Nedá sa to dosiahnuť jednoduchým sledovaním cezhraničných transakcií 
spotrebiteľov, pretože by sa tým neodstránili bariéry pre podnikateľské subjekty, ktoré sa chcú 
etablovať v iných krajinách, ani by sa neposkytla stála úroveň ochrany spotrebiteľa potrebná na 
povzbudenie dôvery spotrebiteľa. Zároveň by sa zdeformovala hospodárska súťaž medzi 
domácimi a cezhraničnými transakciami. Okrem toho, článok 95 zmluvy nepozná žiaden rozdiel 
medzi domácimi a cezhraničnými transakciami spotrebiteľov.  
 
Je všeobecne známe, že stojíme pred osobitnými výzvami v súvislosti s cezhraničným 
uplatňovaním spotrebiteľského práva v praxi, s ktorými sa nemusíme stretnúť pri domácich 
transakciách vnútroštátnych systémov, ktoré môžu byť viac rozvinuté. Vhodným príkladom je 
čoskoro prijaté nariadenie o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktoré sa má čoskoro 
prijať, pretože sa zameriava na cezhraničné prípady, v ktorých nebolo rozvinuté uplatňovanie 
legislatívy. 
 
 
5. Existujú oblasti, v ktorých sú podľa Vášho názoru zákony EÚ o ochrane 
spotrebiteľa nedostačujúce a oblasti, v ktorých sú podľa Vás nadbytočné, 
nepotrebné alebo disproporčné? 
 
Súčasné acquis v oblasti ochrany spotrebiteľa je ako mozaika, ktorá sa postupom času vytvorila 
ako reakcia na konkrétne problémy spotrebiteľa. V poslednom čase sa prejavuje tendencia 
vypracovať strategickejší prístup. Určité dôkazy od spotrebiteľov a obchodnej sféry naznačujú 
problémy týkajúce sa právnych predpisov a najmä ich vykonávania na vnútroštátnej úrovni. 
Prebieha dôkladné posudzovanie preberania acquis v oblasti ochrany spotrebiteľa a v tejto práci 
budem aj ja pokračovať. Bude v tom zahrnuté systematické zbieranie a analýza dôkazov, z 
ktorých budú vychádzať naše závery. Podporujem lepšiu reguláciu, napríklad v zmysle právnych 
predpisov, ktoré sú jednoduchšie a zamerané na výsledok.   
 
Regulačný rámec pre bezpečnosť spotrebiteľa je vo všeobecnosti adekvátny. Našou hlavnou 
prioritou je jeho účinné uplatňovanie. Uskutočňujú sa však dôležité iniciatívy, ktorých cieľom je 
revidovať a skompletizovať právne predpisy.  Jedným z najvýznamnejších príkladov je REACH, 
nová navrhnutá legislatíva týkajúca sa chemických látok.  
 
Som si plne vedomý, že ochrana spotrebiteľa prináša so sebou nevyhnutné napätie medzi 
naliehavými požiadavkami politiky EÚ ako sú schopnosť konkurencie a otvorené trhy a prísnymi 
kontrolami bezpečnosti a noriem kvality, rozsahom „správnej“ úrovne predchádzania riziku zo 
strany EÚ, otázkami proporcionality, subsidiarity a nákladov. 
 
Uvedomujem si vnútornú silu týchto obmedzení. Som odhodlaný zachovať profil činnosti EÚ v 
oblasti ochrany spotrebiteľa a zároveň sa budem usilovať zohľadniť oprávnené požiadavky 
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všetkých zúčastnených subjektov. Zároveň si s osobitným záujmom vypočujem názory 
Parlamentu o týchto záležitostiach. 
 
 
6. Akú úlohu zohráva ochrana spotrebiteľa v lisabonskom procese na 
zvýšenie konkurencieschopnosti?  
 
Rozumná spotrebiteľská politika na úrovni Európskej únie je nevyhnutná na zabezpečenie 
správneho fungovania vnútorného trhu, a tým na podporu konkurencieschopnosti hospodárstva 
EÚ.  
  
Trh schopný skutočnej konkurencie si vyžaduje optimálne prideľovanie zdrojov, ktoré odmeňuje 
najvýkonnejších ekonomických prevádzkovateľov. Na zabezpečenie funkčnosti takéhoto 
systému je potrebné, aby bola strana dopytu dobre informovaná a schopná vyhľadať najlepšiu 
ponuku. 
 
Súčasná nízka absorpcia cezhraničného nákupu znamená, že vnútorný trh je stále vzdialený od 
naplnenia svojich možností. Spotrebitelia neprijímajú výhody lepších cien a výberu, ktoré môže 
ponúknuť vnútorný trh ako celok, ale uprednostňujú národný trh, na ktorom pociťujú lepšiu 
ochranu. Znamená to, že hospodárska súťaž sa na malaobchodnom vnútornom trhu nepociťuje v 
takej miere, v akej by sa mala. 
 
Neistota spojená s reguláciou trhu zároveň sa zabraňuje podnikateľským subjektom vykonávať 
marketingovú činnosť pre spotrebiteľov celej EÚ.  V dôsledku toho trhy zostávajú z veľkej časti 
fragmentované podľa na národných línií a cenové rozdiely medzi krajinami zostávajú vysoké: 
maloobchodné ceny v EÚ môžu byť až 40% nad alebo pod priemerom EÚ, zatiaľ čo priemerné 
cenové rozdiely dosahujú približne 30%. Výsledkom rovnakej situácie sú rôzne výrobné náklady 
v rámci EÚ, pretože fragmentované trhy narúšajú zdravú hospodársku súťaž negatívnymi 
účinkami na priemyselnú výrobu ako aj na spotrebiteľov. 
 
Zhrnutie: 

• Spotrebitelia by sa mali cítiť byť schopní získať výrobky a služby, ktoré požadujú, z 
ktoréhokoľvek najvýhodnejšieho zdroja, nezávisle od jeho umiestnenia.  

• Podnikateľské subjekty by mali byť schopné robiť si reklamu na trhu a predávať svoje 
výrobky kdekoľvek v EÚ rovnako ľahko ako doma.   

 
Spotrebiteľská politika EÚ prispieva k riešeniu týchto zlyhaní trhu tým, že sa zaoberá týmto 
problémom zo strany ponuky aj dopytu. V tejto súvislosti sú kľúčovými príkladmi návrhy 
týkajúce sa nesprávnych obchodných postupov a pri presadzovaní právnych predpisov. 
 
 
7. Ako by sa mali národné osobitosti a zvyky odraziť na požiadavkách na 
ochranu spotrebiteľa? 
 
Existuje len malý prienik medzi vecou vkusu a slušnosti a politikou ochrany spotrebiteľa.  
Cieľom politiky ochrany spotrebiteľa je chrániť hospodárske práva občanov, ich zdravie a 
bezpečnosť. Tieto záležitosti sú do veľkej miery všeobecné. Európania si v priebehu rokov 
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vytvorili spoločnú stupnicu hodnôt, ktorá je v súčasnosti časťou národnej identity jednotlivých 
členských štátov. 
 
Jednoznačné rozdiely medzi národnými kultúrami však existujú, pokiaľ ide o vkus a slušnosť, v 
iných sférach, ako napríklad v oblasti reklamy. Zaoberanie sa týmito vecami nepatrí do oblasti 
ochrany spotrebiteľa, pretože sú v nich obsiahnuté iné verejné záujmy.  Návrh smernice Komisie 
o nečestných obchodných postupoch úplne vylúčil tieto otázky. Som odhodlaný plne rešpektovať 
zásadu subsidiarity pri navrhovaní iniciatív uskutočňovaní činností v tejto oblasti. 
 
 
8. Predchádzajúca Komisia prijala jasnú stratégiu na zjednodušenie a 
zlepšenie regulačného prostredia EÚ, vrátane uskutočnenia rozšíreného 
posudzovania vplyvov a konzultačných postupov. Komisia je spolu s 
Parlamentom a Radou signatárom medziinštitucionálnej dohody (MID) o 
dokonalejších regulačných postupoch. Potvrdzujete preto ako komisár: 
 

• plnú podporu cieľa, ktorým je na zlepšenie regulačného prostredia EÚ, 
stratégie prijatej Komisiou a MID; 

• že oddelenia Komisie budú plne dodržiavať MID a spolupracovať s 
parlamentnými výbormi pri organizovaní verejných vypočutí pred 
prijímaním právnych predpisov na preskúmanie návrhov Komisie; 

• že pri posudzovaní práce zamestnancov Komisie bude včasné a účinné 
vykonávanie dokonalejších regulačných postupov dôležitým prvkom na 
dosahovanie vysokého hodnotenia? 

 
Áno, plne podporujem cieľ vylepšiť a zjednodušiť regulačné prostredie EÚ. Lepšia regulácia má 
praktický význam v oblasti spotrebiteľskej politiky, čoho výsledkom by mali byť konkrétne 
výhody pre každodenný život občanov. Z tohto hľadiska je preto významné zapojiť zúčastnené 
subjekty občianskej spoločnosti, najmä organizácie spotrebiteľov, do procesu tvorby politických 
rozhodnutí a posúdiť možné vplyvy našich hlavných iniciatív. 
 
V záujme lepšej regulácie v spotrebiteľskej politike, ak sa legislatíva v oblasti ochrany 
spotrebiteľa považuje za potrebnú, sa vyslovujem za taký rámcový prístup, ktorý je menej 
nariaďujúci a viac zameraný na výsledky. Moji predchodcovia využívali tento prístup v 
oblastiach bezpečnosti výrobkov a nečestných obchodných postupov. V blízkej budúcnosti 
plánujem preskúmanie spotrebiteľského práva s cieľom dosiahnuť jeho väčšiu súdržnosť tak, aby 
spotrebitelia mohli mať úžitok z viac predvídateľného právneho prostredia. 
 
Lepšia regulácia si tiež vyžaduje rešpektovanie a presadzovanie práv spotrebiteľa vo všetkých 
členských štátoch. Toto je hlavná výzva pre nadchádzajúce roky, keď naším cieľom bude 
povzbudenie spolupráce medzi členskými štátmi a podpora sietí, ktoré poskytujú rady a pomoc 
spotrebiteľom v súvislosti s ich právami a povinnosťami. 
 
Bez toho, aby bolo dotknuté právo iniciatívy Komisie, ja osobne, môj kabinet a GR budeme v 
štádiu pred legislatívnym procesom plne spolupracovať s príslušnými parlamentnými výbormi, 
ako aj so všetkými zúčastnenými subjektami, aby Komisia mohla lepšie porozumieť daným 
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záležitostiam. Uisťujem Parlament o záväzku oddelení Komisie presne sa riadiť príslušnými 
ustanoveniami Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou a 
Medziinštitucionálnou dohodou o lepšej tvorbe právnych predpisov. 
 
Môžem tiež uistiť, že v našej činnosti bude hlavnou zásadou pre mňa, GR a pre všetkých jeho 
zamestnancov účinné uplatňovanie lepších regulačných postupov.  
 
 

9. Čo sa dá, podľa Vášho názoru, urobiť na zdokonalenie tvorby právnych 
predpisov EÚ a takzvaného regulačného prostredia vnútorného trhu a ochrany 
spotrebiteľa? 
 
Náležitá tvorba právnych predpisov vychádza z dôkladného porozumenia daným veciam a z 
účinného stanovenia priorít. Zaiste by sme si mali zdokonaliť vedomostný základ v súvislosti so 
spotrebiteľskou politikou. Spotrebiteľská politika musí byť podložená príslušnými informáciami 
a údajmi v záujme určenia priorít, vyhodnotenia a úpravy činností najvýhodnejším spôsobom. 
Plne súhlasím s položením dôrazu na uvedené a mám v úmysle ďalej stavať na práci, ktorá už 
prebieha, s cieľom získať spoľahlivé údaje o sťažnostiach spotrebiteľov, cenách tovarov a 
služieb, ukazovateľoch spokojnosti spotrebiteľa, názoroch spotrebiteľa na služby verejného 
záujmu a cezhraničný nákup. Mojím úmyslom je zintenzívniť túto činnosť a spolupracovať s 
členskými štátmi a spotrebiteľskými organizáciami na vytvorení lepších priaznivých 
ukazovateľov v prípadoch poškodenia spotrebiteľa a na rozvoji vedeckého vyhodnocovania 
rizika v oblasti bezpečnosti výrobkov. Rád by som tiež prehĺbil vnímanie potrieb a názorov 
spotrebiteľa a venoval náležitú pozornosť osobitným potrebám, ktoré môžu vzniknúť v nových 
členských štátoch. Táto rozhodujúca práca na „vedomostnom základe“ je podstatná pre 
vytvorenie „lepších právnych predpisov“ a na zabezpečenie toho, aby sa spotrebiteľská politika 
EÚ sústredila na správne priority. 
 
Lepšie presadzovanie právnych predpisov EÚ na vnútroštátnej úrovni ako aj v cezhraničných 
prípadoch je taktiež kľúčom k zdokonaleniu regulačného prostredia. Účinnosť vykonávania 
nariadenia o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa bude mať v tomto ohľade podstatný 
význam. Členské štáty musia prijať potrebné opatrenia na uvedenie tohto nariadenia do praxe. 
Mám v úmysle rázne presadzovať spolu s členskými štátmi náležité uplatňovanie uvedeného 
nariadenia a povzbudiť rozvoj a rozšírenie získaných skúseností.  
 
Na strane legislatívneho procesu by malo plánované preskúmanie existujúceho acquis v oblasti 
ochrany spotrebiteľa odkryť možnosti zlepšenia právnych predpisov v tejto oblasti. Práca na 
nástrojoch, akým je jednotný terminologický rámec pre oblasť zmluvného práva, ktorý bude 
stanovovať jednotné definície a vzorové pravidlá založené na analýze existujúcich zmluvných 
práv, by mala byť pomocou pri zabezpečení toho, aby každý návrh na zmenu alebo prijatie 
právneho predpisu znamenal zlepšenie kvality a súdržnosti regulačného prostredia. 
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