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PREDSTAVITVE PRED EVROPSKIM PARLAMENTOM 

ODGOVORI NA VPRAŠALNIK ZA KANDIDATA ZA 
KOMISARJA 

g. Markosa KYPRIANOUJA 

(Zdravje in varstvo potrošnikov) 

Del B - Specifična vprašanja 
 

 
ZDRAVJE IN VARNOST HRANE 
 
1. Kateri so po vašem mnenju največji izzivi na področjih zdravstvene politike 
in varnosti hrane v naslednjih petih letih v Evropski uniji? Kako bi jih vi kot 
komisar reševali in tudi zagotovili vidne rezultate do konca vašega mandata, z 
ozirom na delitev pristojnosti med EU in državami članicami? 
 
Zdravje je temeljna človekova pravica. Največji izziv, ki me čaka, je spodbujati spoštovanje te 
pravice po vsej EU, v svetu, kjer prežijo na nas realne nevarnosti, naša sredstva pa so omejena.  

Daljše in bolj zdravo življenje za vsakogar mora postati strukturni cilj EU, nenazadnje zaradi 
razlik v zdravstvu tako znotraj posameznih držav članic kot med njimi. 

Zdravje ni strošek, temveč dolgoročna prednost konkurenčnega gospodarstva. Evropa si mora 
prizadevati za zdravstvene ukrepe, ki koristijo posamezniku, s tem pa tudi blaginji EU. Temu 
vprašanju nameravam v okviru lizbonskega procesa zagotoviti mesto, ki mu po pravici pripada. 
Zdravje morajo zagotavljati vse politike Skupnosti. 

Če si za cilj zastavimo dolgo in zdravo življenje, je v tem oziru glavni izziv preprečevanje 
prehranjevanja z napačnimi snovmi (ali v napačnih količinah) in pa kajenja. Še posebej bom 
posvetil pozornost zaščiti evropske mladine pred nadlogami, ki jih prinašajo tobak, zloraba 
alkohola in prevelika telesna teža. 

Druge težave predstavljajo tudi porast kroničnih obolenj, staranje prebivalstva in vedno večja 
pričakovanja državljanov na področju zdravstvenih informacij in zdravstvenega varstva. Veliko 
nevarnost predstavljajo nalezljive bolezni, saj je recimo porast okuženosti z virusom HIV/aidsom 
v EU in njenih vzhodnih sosedah razlog za resno zaskrbljenost. Pozorni moramo biti tudi na 
nove in nastajajoče nevarnosti in bolezni. Epidemija težkega akutnega respiratornega sindroma 
(SARS) v letu 2003 in vpliv ptičje gripe na človeško zdravje v letu 2004 sta nam pokazala, da 
moramo biti vedno pozorni na vse. Odzivi na naravne ali umetno povzročene grožnje javnemu 
zdravju zahtevajo boljše sodelovanje na evropski ravni in večjo vlogo EU pri vzpostavljanju 
ustreznih zmogljivosti, tu mislim recimo na infekcije v bolnišnicah zaradi razvite odpornosti na 
zdravila in odporne soje bacilov tuberkuloze. 
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Ukrepi na evropski ravni se morajo osredotočiti na področja, na katerih lahko prispevamo 
dodano vrednost. Države članice so seveda odgovorne za organizacijo in izvajanje zdravstvenih 
storitev in zdravniške oskrbe, vendar pa verjamem, da lahko Skupnost na tem področju prispeva 
precejšnjo dodano vrednost s pomočjo pri ukrepih, ki so lahko bolj uspešni, če se jih izvaja na 
ravni Skupnosti. Ta pomoč obsega posredovanje najboljših praks, družno ocenjevanje 
medicinske tehnologije, vzpostavljanje informacijskih centrov in pospeševanje vzpostavljanja 
evropske mreže strokovnega znanja in izkušenj na medicinskem področju, še posebej z začetkom 
delovanja Evropskega centra za preprečevanje in nadzor bolezni v Stockholmu maja 2005. Vse 
našteto bo potekalo tudi v okviru programa EU za javno zdravje. Naši ukrepi bodo podpirali 
pospeševanje sinergije in partnerstva med državami članicami in med vladami ter civilno družbo. 
 
Kar zadeva varnost hrane, je novi evropski sistem za varnost hrane osnovan na treh glavnih 
stebrih:  
 
Prvi steber: celovita zakonodaja na področju varne hrane – sprejemanje le-te bo kmalu 
zaključeno. 
Drugi steber: Evropska agencija za varnost hrane, ki že deluje in se bo kmalu preselila v Parmo. 
Tretji steber: nov pristop k uradnemu nadzoru hrane in krme. 
 

Poudarek se sedaj seli s strateškega načrtovanja k dejanskemu izvajanju politike varnosti hrane. 
Potrebno bo sprejeti konkretne ukrepe za nadzor in izvajanje pravnega reda o varnosti hrane na 
evropski ravni, pa tudi za usklajevanje ukrepov držav članic.  

Povečati moramo zaupanje državljanov v evropsko preskrbo s hrano, vendar glavni izziv 
predstavlja vprašanje, kako doseči, da bo varna hrana tudi zdrava hrana. Glavni ukrepi so: 

• zaključiti belo knjigo o akcijskem načrtu doseganja varnosti hrane, 

• učinkovito izvajati zakonodajo EU o varnosti hrane, zdravju in dobrobiti živali ter 
zdravju rastlin v vseh državah članicah, 

• z usposabljanjem inšpektorjev iz EU in drugih držav doseči učinkovit nadzor izvajanja 
evropskih predpisov za varnost hrane in nadzor varnosti hrane, uvožene iz tretjih držav, 

• izboljšati izmenjavo informacij z uvedbo sistema za hitro opozarjanje na področju hrane 
in krme tudi v tretjih državah, kar bi povečalo varnost hrane na svetovni ravni, 

• stalno posodabljati določene ukrepe v skladu z znanstvenim in tehničnim razvojem, na 
primer glede prenosljivih spongiformnih encefalopatij, onesnaževalcev, mikrobioloških 
meril ali dietetične hrane, 

• prenoviti predpise za odobritev uporabe pesticidov. 
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2.  Pogodba določa, da se "pri opredeljevanju in izvajanju vseh politik in 
dejavnosti Skupnosti zagotavlja visoka raven varovanja zdravja ljudi". Kako bi vi 
zagotovili ustrezen prenos tega načela v prakso na področju javnega zdravja in 
varnosti hrane in v povezavi z zakonodajo o notranjem trgu? 
 
Kako boste zagotovili, da bo Komisija duševnemu zdravju posvetila zadostno 
pozornost glede na njegov vse večji prispevek h globalnemu bolezenskemu 
bremenu? Kakšen napredek pričakujete na področju ocenjevanja vplivov na 
zdravje? 
 
Zdravje je eden primarnih ciljev Pogodbe. 
 
Ponosen sem, da sem odgovoren za vprašanja, ki so bistvena za zagotavljanje skupnega 
razmišljanja o politiki EU. Vlogo opozarjanja celega kolegija, naj se cilji, ki zadevajo potrošnike 
in zdravje, upoštevajo pri oblikovanju in izvajanju vseh politik, jemljem zelo resno. V ta namen 
nameravam uporabiti delo, ki ravnokar poteka na tehniki presoje vplivov, kot tudi zelo strogo 
oceniti vplive zakonodajnih predlogov, ki spadajo v mojo lastno pristojnost. 
 
Zdravje prebivalstva lahko izboljšamo le z ukrepi, ki bodo segali čez več področij, saj na zdravje 
vplivajo tako gospodarski kot družbeni in okoljski dejavniki.  
Zdravstveni ukrepi EU temeljijo na treh glavnih načelih: integraciji, trajnostnemu razvoju in 
osredotočanju na evropsko dodano vrednost, kar je privedlo do razvoja celostnega pristopa k 
vsem dejavnostim Skupnosti, povezanih z zdravjem. Ta pristop je prizadevanja na področjih, ki 
so povezana z zdravjem, namreč združil v skupnem doseganju zdravstvenih ciljev. 
 
Zagotavljanje varnosti hrane je glavni cilj splošne evropske zakonodaje o hrani (Uredba (ES) št. 
178/2002). 
 
Mednarodno pravo Skupnosti dovoljuje določitev ustrezne ravni zaščite, dokler je naše analiziranje 
tveganj osnovano na dostopnih znanstvenih dokazih, presoja tveganj pa se opravlja neodvisno, 
objektivno in pregledno. Trdno sem odločen, da bomo s pomočjo Evropske agencije za varnost 
hrane (EFSA) ohranili trden in zanesljiv znanstveni okvir za izvajanje politike in ukrepov 
Skupnosti na področju varnosti hrane. 
 
Kjer znanstvena negotovost ostaja, se lahko zatečemo k načelu previdnosti, dokler bodo sprejeti 
ukrepi dosledni in sorazmerni, dokler bodo omejevali trgovino le toliko, kolikor je potrebno, in 
dokler se bodo pregledovali in posodabljali.  
 
Ukrepi za zaščito človekovega zdravja morajo biti skladni z drugimi cilji EU, recimo s prostim 
pretokom blaga in z nemotenim delovanjem notranjega trga. Eden od pomembnejših načinov 
doseganja takega ravnotežja je odprta in pregledna javna razprava med pripravljanjem, 
ocenjevanjem in revidiranjem zakonodaje. Nameravam nadaljevati z obstoječo prakso 
pravočasnega in učinkovitega posvetovanja z zainteresiranimi stranmi pred oblikovanjem politike 
in sprejemanjem odločitev. Vendar mora na koncu zdravje ostati vodilna misel vseh politik 
Skupnosti.  
 
Duševno zdravje zavzema čedalje večji delež bremena bolezni. Odločen sem graditi na 
dolgoročni zavezi programa EU za javno zdravje na tem področju. 
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Četrtina Evropejcev vsaj enkrat v svojem življenju trpi za duševnimi motnjami. Potrebujemo 
večjo politično podporo, da bomo lahko odpravili stigmo duševnih bolezni, spodbujali 
ozaveščanje otrok in mladostnikov o duševnih boleznih ter širili najboljšo prakso za 
preprečevanje samomorov in depresije. Moja prednostna naloga bo delo z državami članicami in 
WHO v pripravah na pomembno konferenco na to temo, ki bo organizirana januarja 2005 v 
Helsinkih. Za tem bi morale države članice in Komisija doseči soglasje in sprejeti jasen akcijski 
načrt.  
 
Na področju presoje vplivov na zdravje so prejšnji programi EU za javno zdravje skupaj s 
zdajšnjim predvideli sofinanciranje več projektov. V okviru teh projektov si prizadevamo razviti 
soglasno sprejete metode za ocenjevanje vplivov določenih ukrepov na zdravje; s tem namenom 
smo uporabili izkušnje iz določenih držav članic, kjer so takšna ocenjevanja splošna praksa.  
 
Poudaril bi tudi, da je presoja vplivov postala sestavni del oblikovanja politik v Komisiji in da 
zdaj vsi novi pomembnejši ukrepi pred sprejetjem potrebujejo opravljeno presojo vplivov. Ta 
praksa omogoča, da se pri vseh političnih predlogih na drugih področjih opravi presoja možnih 
vplivov na zdravje prebivalstva. V tem okviru bom zagovarjal zgodnejše izvajanje presoj vplivov 
na zdravje, tako da vidiki javnega zdravja ne bodo zgolj dodani na koncu procesa, ampak bodo 
ustrezno vključeni v načrtovanje in oblikovanje ukrepov Skupnosti, kot tudi v oblikovanje ali 
revizijo pomembnejših politik EU. 
 
 
Proračun in izvajanje 
 
 
3.  Ali menite, da so dejavnosti EU na področju javnega zdravja in varnosti 
hrane ustrezno financirane in da imajo dovolj osebja? Ali se po vašem mnenju 
ustrezno izvajajo in ocenjujejo? 
 
Boste lahko zagotovili primerno financiranje Evropskega centra za 
preprečevanje in nadzor bolezni ter Evropske agencije za ocenjevanje zdravil? 
 
Kaj bi naredili za povečanje zmogljivosti in učinkovitosti Evropskega urada za 
prehrano in veterino? 
 

Menim, da je imela Komisija prav, ko je v okviru razprave o novem finančnem načrtu predlagala 
stalno in znatno povečevanje sredstev, namenjenih javnemu zdravju in varnosti hrane. Ta 
predlog bi pokril predvideno zvišanje sredstev, potrebnih za delovanje Evropske agencije za 
varnost hrane (EFSA) in Evropskega centra za preprečevanje in nadzor bolezni (ECDC). 
Popolnoma podpiram ocenjevanje trenutnih dejavnosti kot moderno upravno metodo. Kot vsi 
direktorati generalnega direktorata za zdravje in varstvo potrošnikov bi moral v bodočem porastu 
dejavnosti generalnega direktorata sodelovati tudi urad za prehrano in veterinarstvo (FVO). 

Trenutni skupni proračun programa za javno zdravje znaša 354 milijonov evrov in pokriva šest 
let. Komisija je prejela več kot 400 predlogov projektov, ki so se potegovali za znesek na voljo v 
letu 2003, ki je znašal 50 milijonov evrov. Skupna vrednost teh projektov, med njimi so bili tudi 
zelo kakovostni in pomembni projekti, je znašala 500 milijonov evrov. Te številke dajejo jasno 
vedeti, da bi na področju javnega zdravja lahko finančno podpirali še veliko več uporabnih 
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projektov. Komisija v Luksemburgu ustanavlja izvršno agencijo za zagotavljanje ustreznega 
upravljanja programa za javno zdravje, kot sta zahtevala Evropski parlament in Svet. 

Trenutni skupni proračun sektorja za varnost hrane znaša 270 milijonov evrov za leto 2005. 
Trenutni program za varnost hrane je zelo ambiciozen in vključuje pomembne teme, kot so 
dokončanje bele knjige o varnosti hrane in vprašanja učinkovitega izvajanja, visoke ravni 
nadzora, izboljšanega posredovanja informacij itd. 

Strukturni skladi EU bi lahko imeli pomembnejšo vlogo pri razvoju zdravstvene infrastrukture in 
delovne sile na področju zdravstva v novih državah članicah, še posebej pa pri povečanju 
njihovih zmogljivosti za hiter odziv na nevarnosti, ki ogrožajo zdravje. S podporo strukturnih 
skladov so bila opravljena že pomembna dela na področju zdravja, vendar bi lahko to področje v 
svojih merilih za dodeljevanje podpore in izvajanje označili kot prednostno področje. Odločitve 
bi lahko sprejemali glede na presojo njihovih vplivov na zdravje. 

Novi evropski center za preprečevanje in nadzor bolezni bo pomemben del zmogljivosti EU, saj 
bo vzdrževal močno mrežo strokovnjakov, omogočal dostop do tehničnih sredstev in 
znanstvenih virov ter nam pomagal, da bomo ta sredstva lahko bolje usmerjali. 

Direktor ECDC bo nastopil svojo funkcijo proti koncu prve četrtine leta 2005. Med letoma 2005 
in 2007 bodo dejavnosti centra postopoma naraščale, vendar bo to naraščanje odvisno od mnogih 
dejavnikov, med drugim tudi od števila prostih strokovnjakov, ki se bodo zaposlili v centru. 

 
Komisija je v svojem predlogu leta 2003 pripravila predlog proračuna za center do leta 2007. 
Takrat bi moralo biti v centru zaposlenih 70 ljudi, celotni letni proračun pa bi moral znašati okoli 
29 milijonov evrov, kar je za začetno fazo delovanja centra zadostna vsota.  
 
Vendar pa se bodo zaradi sedeža centra na Švedskem stroški spremenili, saj so tam stroški 
poslovanja višji od standardnih ocen stroškov, navedenih v predlogu, kar lahko še posebej vpliva 
na zaposlovanje. Ocenjevanje dejanskega vpliva stroškov je v teku, Komisija pa bo za ustrezne 
korekcije prihodnjih proračunov centra uporabila običajne proračunske postopke.  
 
Dolgoročno gledano bo moral novi finančni načrt EU upoštevati spremembe poslanstva centra v 
letih 2007-2008, glede na spremembe poslanstva pa bo potrebno ustrezno spremeniti tudi 
njegova sredstva.  
 
Evropska agencija za vrednotenje zdravil ni v moji pristojnosti, pač pa v pristojnosti komisarja 
za podjetništvo in industrijo, zato ne morem podati obširnega odgovora na vprašanje, kako ta 
agencija opravlja svoje naloge v okviru svojega trenutnega proračuna. Vendar je med mojim 
predhodnikom komisarjem Byrneom in njegovim kolegom komisarjem Liikanenom obstajal 
dogovor o sodelovanju na tem področju, z mojim novim kolegom pa nameravam tudi nadalje 
sodelovati v tem duhu. 
 
Urad za prehrano in veterinarstvo si kot del generalnega direktorata za zdravje in varstvo 
potrošnikov v okviru rednega pregleda potreb po novem osebju prizadeva pridobiti več sredstev, 
nazadnje v okviru dodatnih sredstev, potrebnih zaradi širitve. Skupaj z generalnim direktoratom 
pod mojo pristojnostjo si bom prizadeval za ustrezno dodeljevanje omejenih sredstev, med 
drugim tudi uradu za prehrano in veterinarstvo. Kar zadeva učinkovitost FVO, bi moral biti v 
naslednjih petih letih največji napredek dosežen spričo bolje strukturiranega pristopa k nadzoru 
prehrambene verige, ki temelji na reviziji in ki se že sprejema.  
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S sredstvi, ki jih ima FVO trenutno na voljo, lahko izvede okoli 250 inšpekcij na leto. Vrstni red 
teh inšpekcij je natančno določen in objavljen v letnemu programu inšpekcij. Posamezne 
inšpekcije zahtevajo obširno načrtovanje vnaprej, do dva tedna trajajočo misijo na terenu in 
obširno obdobje poročanja in spremljanja nadaljnjega dogajanja. Učinkovitost nadzora varnosti 
hrane se bo povečala z začetkom veljavnosti nove uredbe o uradnem nadzoru hrane in krme in z 
njenimi zahtevami, da morajo države članice po eni strani razviti enotne in integrirane nadzorne 
načrte, po drugi strani pa dovolj neodvisen revizijski sistem. To bo nadaljnje zagotovilo, da se bo 
zakonodaja EU v državah članicah dejansko izvajala, vsled tega pa bo FVO lahko svoja 
prizadevanja in sredstva osredotočil na področja, kjer nadzor ni tako učinkovit. 
 
 
4. Na področju okoljske problematike se je uveljavila praksa "zasedanj o 
izvajanju", kjer na vprašanja poslancev o izvajanju specifičnih predpisov 
odgovarja predstavnik Komisije. Ali bi se vam zdela uvedba te prakse na 
področjih varovanja zdravja in varnosti hrane uporabna? 
 
Kolikor mi je znano, prejmejo poslanci zadovoljive odgovore na vsa svoja vprašanja glede 
izvajanja tudi na druge načine, vendar se ne branim novih predlogov. Morda bi večjim 
izvajalnim procesom, kot sta recimo nadzor hrane in krme ali higiena, odprte predstavitve EP 
dejansko koristile, saj bi tako lahko slišali mnenja vseh zainteresiranih strani. 
 
Zdravje in varnost hrane sta za državljane zelo pomembni temi, saj neposredno vplivata na 
njihov vsakdanjik, zato le-ti od političnih oblasti pričakujejo pregledno odločanje na tem 
področju. 
 
Preglednost je tudi del dobrega upravljanja. V tem pogledu igra veliko vlogo na primer 
zdravstveni forum. Služi namreč kot mehanizem za širjenje informacij in svetovanje, ki 
zagotavlja, da so cilji zdravstvene strategije Skupnosti javnosti jasni, in ki odgovarja na njihova 
vprašanja. To je priložnost za predstavniške organizacije bolnikov, zdravstvenih delavcev in 
drugih zainteresiranih strani, da prispevajo k razvoju zdravstvene politike, njenemu izvajanju in 
določanju prednostnih nalog pri sprejemanju ukrepov. Vzpostavitev portala EU za javno zdravje 
bo služila povečevanju dosegljivosti, prisotnosti in preglednosti informacij, povezanih z 
zdravjem na ravni EU, portal pa bo namenjen državljanom, zdravstvenim delavcem, nacionalnim 
in regionalnim oblastem. Povezave do ustreznih nacionalnih virov informacij bodo podčrtane. 
 
 
 
 
 
Odnosi s specializiranimi agencijami 
 
5.  V zadnjih letih se je trend ustanavljanja specializiranih agencij povečal, 
med drugim tudi na področjih varovanja zdravja in varnosti hrane. Kako 
ocenjujete ta razvoj in kakšni naj bi bili odnosi med Komisijo in takimi 
agencijami? 
 
Menim, da je treba politiko ustanavljanja specializiranih agencij stalno ocenjevati. 
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Agencije gotovo niso odgovor, ki bo rešil vse težave, čeprav sem seznanjen recimo z ugledom, 
ki ga že uživa Evropska agencija za varnost hrane. Agencije, ki spadajo v mojo pristojnost, bom 
pazljivo ocenjeval. Preveriti hočem, ali bo prispevek vsake agencije odtehtal stroške njene 
ustanovitve, ali je bila njihova ustanovitev res najboljši način za ureditev določenega političnega 
področja in ali se naloge agencije in pristojnosti Komisije ali držav članic ne podvajajo. 
 
Vsaka agencija Skupnosti je enkratna in izpolnjuje specifično nalogo, ki je opredeljena v času 
njenega nastanka. Imel bom privilegirane odnose s tremi agencijami EU: Evropsko agencijo za 
varnost hrane (EFSA), Evropskim centrom za preprečevanje in nadzor bolezni (ECDC) ter z 
Uradom Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO). Nadalje bo pomembno sodelovanje z Evropsko 
agencijo za vrednotenje zdravil (EMEA), Evropskim centrom za nadzor nad drogami in 
zasvojenostjo z drogami (EMCCDA) in z Evropsko agencijo za okolje (EEA), v kolikor se 
njihove dejavnosti pokrivajo z mojimi pristojnostmi.  
 
Kar zadeva varnost hrane, je bila Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) ustanovljena leta 
2002 kot neodvisni organ, odgovoren za oceno tveganj v zvezi s prehrambeno verigo, medtem 
ko posredovanje informacij o tveganjih ostaja v deljeni pristojnosti Komisije in držav članic. 
EFSA nima nobene regulativne vloge niti nobene vloge pri upravljanju tveganj; te pristojnosti 
ostajajo evropskim institucijam, se pravi Komisiji, Parlamentu in Svetu. Vseeno pa EFSA 
nedvomno že lahko pomembno vpliva na razpravo, saj uživa širok mandat, pod njeno pristojnost 
pa spadajo vse zadeve v zvezi z oceno tveganj, ki so neposredno ali posredno povezane z 
varnostjo prehrambene verige, pa tudi z zdravjem in dobrobitjo živali, zdravjem rastlin, prehrano 
in GSO, razen vprašanj, povezanih z zdravili.  
 
Zaradi delitve ocenjevanja in upravljanja tveganj je potrebno učinkovito sodelovanje med 
Komisijo in EFSA, ne da bi vplivali na neodvisnost postopka ocenjevanja tveganj. Postopki 
ocenjevanja ter upravljanja tveganj in vloge sodelujočih morajo biti zaradi tega jasno 
opredeljeni, vključujoč stalno komunikacijo, dialog in medsebojno razumevanje vpletenih strani. 
Komisija je ustanovila poseben oddelek, da bi zagotovila učinkovito komunikacijo z EFSA. 
 
Kar zadeva zdravje, so za oblikovanje politike potrebni znanstveni in strokovni temelji, pa tudi 
točni in kakovostni podatki. Pri institucionalnem sprejemanju odločitev igra neodvisno 
znanstveno svetovanje čedalje pomembnejšo vlogo. 
 
EU mora nujno okrepiti zmogljivosti na področju nadzora, obveščanja in odzivanja zavoljo 
učinkovitega usklajevanja ukrepov na nacionalni ravni. Evropski center za preprečevanje in 
nadzor bolezni, ki bi moral začeti delovati v letu 2005, bo imel v zmogljivostih EU eno od 
glavnih vlog. Naloge centra vključujejo epidemiološki nadzor in povezovanje laboratorijev, 
oblikovanje znanstvenih mnenj, zgodnje opozarjanje in odziv, omogočanje tehnične pomoči in 
krizne dejavnosti. Center bo tudi okrepil mednarodno vlogo EU pri nadzoru nalezljivih bolezni. 
Leta 2007 bo izvedena neodvisna zunanja ocenitev dosežkov centra in možnost razširitve 
njegovega poslanstva. 
 
V skladu z načeli dobrega upravljanja bi morala biti Komisija manj vključena v upravljanje 
programov, ki se financirajo iz proračunskih izdatkov. Izvršne agencije so namenjene 
prevzemanju praktičnih administrativnih nalog od Komisije. Komisija je ustanovila takšen 
organ, ki bo z letom 2005 začel podpirati službe Komisije pri izvajanju programa za javno 
zdravje. To je bila ena od zahtev, ki sta jo Svet in Evropski parlament ob sprejemanju tega 
novega programa v letu 2002 naslovila na Komisijo, da bi tako znatno okrepili tehnično in 
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finančno strokovno znanje za upravljanje programa. Izvršna agencija bo Komisiji omogočila, da 
se osredotoči na strateške naloge in nadaljuje z razvijanjem prednostnih nalog in prihodnjih 
dejavnosti. Komisija ostaja polno odgovorna in bo izvajala potreben nadzor in ocene agencije.  
 
 
Zdravstvo 
 
6. EU ima določene pristojnosti na področju promocije zdravja. Dopolnjuje 
lahko nacionalne politike in spodbuja sodelovanje med državami članicami, 
vendar so osrednji elementi zdravstvene politike, kot sta organizacija in 
zagotavljanje zdravstvenih storitev, v izključni pristojnosti držav članic. Večina 
držav članic pa se spopada z enakimi problemi, več vidikov zdravstvenih storitev 
se dotika politik Skupnosti. Ali bi morali po vašem mnenju v odsotnosti 
nadaljnjih zakonodajnih pristojnosti na področju javnega zdravja uvesti odprto 
metodo usklajevanja, vključno s primerjalno analizo nacionalnih zdravstvenih 
sistemov držav članic in razširjenosti najboljše prakse? 
 

Čeprav se strinjam, da je za sedaj odprta metoda usklajevanja ustrezno orodje, je moj osebni cilj 
v naslednjih petih letih poskrbeti za politično večino, ki bi podprla povečanje deleža oblikovanja 
zdravstvene politike na skupni, evropski ravni, in mislim, da za to že obstajajo dobri temelji. 

Pogodba narekuje Skupnosti, naj spodbuja in podpira sodelovanje med državami članicami, ki 
morajo uskladiti svoje zdravstvene politike in programe. Ker so zakonodajne dejavnosti na tem 
področju omejene, je to močan razlog za partnerske dogovore med več stranmi, od držav članic 
do NVO in gospodarskih subjektov. V okviru zdravstvenega foruma EU so se razvila 
partnerstva, v okviru programa za javno zdravje pa so dobili finančno podporo mnogi projekti in 
mreže. 

Komisija je začela pomemben postopek proučevanja mobilnosti bolnikov in razvoja 
zdravstvenega varstva v EU in tako oblikovala forum za širjenje skupne evropske vizije na tem 
področju, hkrati s spoštovanjem nacionalne pristojnosti za zdravstvene sisteme.  

V tem okviru smo že začeli uporabljati načela "odprte metode usklajevanja". Ta metoda je 
posebej pomembna na zdravstvenem področju, saj imajo na tem področju, kot vprašanje tudi 
bistro poudari, glavno odgovornost države članice. Po tej metodi EU ni forum za usklajevanje 
nacionalnih politik, temveč za širjenje nacionalnih načrtov, vprašanj, najboljših praks in želja. 
Tako širjenje ni osnovano na akademski želji po primerjavah, marveč na skupnem namenu, s 
pridobljenimi podatki izboljšati zdravstveno varstvo za državljane EU. 

Razvoj takšnega sodelovanja med zdravstvenimi sistemi bo dolgoročen proces, ki predstavlja 
ključen del ideje zdrave Evrope. Evropsko sodelovanje ne bo samo izboljšalo kakovosti življenja 
državljanov z omogočanjem zdravstvenim sistemom po vsej EU doseči svoje zastavljene cilje, 
marveč tudi prispevalo k gospodarski rasti in trajnostnemu razvoju EU, saj bo bolje izrabilo 
sredstva, vložena v zdravstvene sisteme. 

 
 
Neodvisnost članov znanstvenih odborov 
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7. Nedavno imenovanje prof. Ragnarja Rylanderja na funkcijo v novem 
Znanstvenem odboru za tveganja za zdravje in okoljska tveganja - kljub temu, da 
je švicarsko prizivno sodišče decembra 2003 razsodilo, da je lagal o tajnih 
povezavah s tobačno industrijo in da je osebno finančno korist postavil pred 
interese javnega zdravja in poštene znanosti - je postavilo pod vprašaj integriteto 
celotnega sistema imenovanj v znanstvene odbore EU za zdravje, okolje in 
potrošniško politiko, še posebej glede njihove neodvisnosti in kakovosti 
svetovanja. Katere ukrepe bi vi sprejeli za ponovno vzpostavitev javnega in 
strokovnega zaupanja v neodvisnost in znanstveno odličnost teh odborov? Bi se 
strinjali s ponovnim premislekom o imenovanju prof. Ragnarja Rylanderja? 
Kako bi zagotovili, da se take situacije ne bi ponavljale? 
 
Kolikor mi je znano, sedanji kolegij prav sedaj ponovno obravnava ta primer z namenom 
razveljavitve imenovanja zadevne osebe, zato bi ne bilo primerno dajati kakršnih koli konkretnih 
izjav o tem primeru. 
 
Nikoli ne bo sistema, ki bi bil popolnoma odporen na zavajajoče prijave, vendar pa je dejstvo, da 
so ta primer odkrili in ga rešili, še preden se je odbor sploh sestal, pozitiven znak. Osebno 
menim, da moramo preveriti in po potrebi poostriti sedanje postopke, tako da bo preverjanje 
kandidatov še bolj temeljito, in vključiti sankcije, med drugim tudi in ne omejeno na 
razveljavljanje prijav in prekinitev pogodb, če so predloženi podatki nepopolni. 
 
Skupnosti lahko zanesljivo in točno znanstveno svetovanje koristi samo, če bodo zainteresirane 
strani še naprej zaupale v integriteto odborov. Izbor kandidatov, ki so znanstveno dovolj 
podkovani za sprejem v enega od znanstvenih odborov, v celoti temelji na podatkih, ki jih 
priskrbijo kandidati. Ti podatki se ocenijo v skladu z izbirnimi merili, objavljenimi v javnem 
pozivu za oddajo prijav. Ta postopek spoštuje načelo enakopravnega obravnavanja kandidatov. 
Komisija imenuje člane odborov s seznama, kjer se upošteva predvsem potreba po strokovnem 
znanju in izkušnjah, ob tem pa tudi okvirno sorazmerna geografska porazdeljenost po EU. Izbirni 
postopek upošteva znanstveni okvir ocenjevanja sodobnikov, etičnost in preglednost, ter 
predpostavlja, da so bile prijave poslane v dobri veri.  
 
 
Tobak 
 
8.  V strokovnem poročilu, ki bo kmalu objavljeno v imenu Komisije, so 
ugotovili, da je tobak zdaj kriv za 660.000 smrti v EU na leto, kar pomeni 
gospodarsko izgubo 100 milijard evrov oziroma 1% BDP Skupnosti. Menite, da 
Skupnost trenutno naredi dovolj za boj proti epidemiji kajenja? Kako 
nameravate zmanjšati te izgube? Ali boste zdaj, po uspešnem sprejetju direktive o 
prepovedi oglaševanja in sponzorstva ter direktive o proizvodnji in označevanju, 
storili naslednji korak v boju proti tobaku: z zakonodajo, ki bo urejala kajenje na 
javnih in/ali delovnih mestih (vključno z restavracijami in bari)? 
 
Dobro se zavedam teh dramatičnih številk; račun za to tragedijo plačuje staro in mlado.  
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Glede na omejene pristojnosti in sredstva, ki so na voljo Skupnosti, je le-ta storila že veliko. 
Ukrepi Skupnosti in držav članic v zadnjih dvajsetih letih so pokazali pomembne rezultate. 
Delež kadilcev v večini držav, še posebej med moškimi, se je precej zmanjšal.  
 
Ali bi lahko storili še več? Odgovor je jasen 'da'. Dokazano je, da splošno uspešno manjšanje 
deleža kadilcev skriva nekaj zaskrbljujočih trendov, med drugim tudi, da je v veliko državah 
delež kadilk vedno večji in da se starostna meja, pri kateri začnejo otroci kaditi, vedno bolj niža. 
Obstajajo tudi dokazi, da je nadzor tobaka druga najbolj učinkovita metoda za porabo sredstev, 
namenjenih zdravstvenemu varstvu, takoj za cepljenjem otrok. Ker se stroški zdravstvenega 
varstva višajo po vsej Evropi, je po mojem mnenju ključno odvisnosti od tobaka posvetiti vso 
pozornost.  
 
Na ravni Skupnosti je recimo potrebno z ratifikacijo okvirne konvencije o nadzoru tobaka 
spraviti v pogon mednarodne ukrepe za nadzor tobaka. Upam, da bodo to kmalu storile vse 
države. Strokovno poročilo o nadzoru tobaka poudarja pomembnost, ki jo ima evropska raven 
kot forum za širjenje idej in uresničevanje mednarodnih ukrepov, še posebej na področju 
tobačnih raziskav in usklajevanja zbiranja podatkov o deležu kadilcev. Z zakonodajnega vidika 
kaže na množico načinov za izboljšanje predpisov o cigaretah samih. Zdaj moramo te nasvete 
pazljivo proučiti. 
 
Zelo pomemben in učinkovit ukrep je uvedba prepovedi kajenja na delovnem mestu in širše, na 
vseh javnih mestih. Zelo me opogumlja, da se ta ukrep uvaja na nacionalni ravni, vzor pa drugim 
državam dajejo Irska, Malta in Švedska. Ti ukrepi so po mojem mnenju naslednji pomembni 
korak naprej, ki čaka Evropo. Moj osebni cilj je zagotoviti, da irski, malteški in švedski vzor do 
konca mojega mandata prevzame celotna EU, zahvaljujoč sodelovanju tako na ravni EU kot na 
nacionalni ravni. 
 
Dobro se zavedam, da EU nima polnih pooblastil za sprejemanje zakonodaje o vseh plateh 
nadzora tobaka, verjamem pa, da lahko vseeno naredimo korak naprej, če bomo sposobni 
oblikovati močnejšo politično večino. 
 
Posebno pozornost nameravam posvetiti preprečevanju kajenja med mladino, saj je v mladini 
zbrano največje upanje, vendar bo to velik izziv.  
Kemikalije 
 
9.  Mnogi gledajo na novo politiko za področje kemikalij, poimenovano 
REACH, kot na "največji izziv, s katerim se je Komisija soočila pri doseganju 
ciljev na področju trajnostnega razvoja". Možno je, da bo pomembno vplivala na 
javno zdravje. Bivša komisarka za okolje Margot Wallstroem je menila, da je 
REACH "prelomnica", ki bo "ustvarila zmagovite pogoje tako za industrijo kot 
za delavce, državljane in naš ekosistem". Vendar pa smo o politiki REACH od 
bivšega komisarja za zdravje Davida Byrnea slišali le malo. Ali se glede politike 
REACH strinjate z Margot Wallstroem? Kako močno se zavzemate za REACH? 
Glede na pomembno vlogo, ki naj bi jo REACH igrala pri boljši zaščiti javnega 
zdravja, ali ste pripravljeni zahtevati večjo dejavnost GD SANCO? 
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Menim, da je REACH pravičen, uravnotežen in izvedljiv predlog, ki ne bo le zagotovil dobre 
zaščite okolja in zdravja potrošnikov, temveč bo evropski kemični industriji pomagal doseči 
večjo konkurenčnost. Na kratko, v zvezi s tem se popolnoma strinjam s komisarko 
Wallströmovo. 
 
Obveščen sem bil o izčrpnem sodelovanju zdravstvenih služb Komisije pri oblikovanju politike 
REACH, še posebej pri temah, kot so obveznost skrbnega ravnanja, kemikalije v izdelkih, ocene 
tveganosti kemikalij (poročila o varnosti v povezavi s kemikalijami), sistem izdajanja dovoljenj 
za nevarne kemikalije in pa dostopnost informacij za potrošnike. Seznanjen sem tudi z ukrepi 
generalnega direktorata za zdravje in varstvo potrošnikov in Skupnega raziskovalnega centra za 
boljše razumevanje vpliva kemikalij v izdelkih na potrošnike in za podporo ustreznih določb 
politike REACH.  
 
S tem delom nameravam nadaljevati in po potrebi okrepiti naše sodelovanje v okviru politike 
REACH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okolje in zdravje 
 
10.  Junija je Svetovna zdravstvena organizacija objavila pomembno študijo, ki 
kaže, da okolje v evropski regiji precej škodi zdravju otrok. Evropski ministri za 
zdravje in okolje so sprejeli delovni načrt za zmanjšanje teh nevarnosti. Komisija 
je na srečanju WHO predstavila delovni načrt, ki je popolnoma osredotočen na 
raziskave, namesto da bi predstavila jasne zakonodajne ukrepe. Zdi se, da je 
eden od glavnih vzrokov za to nedejavnost pomanjkanje politične volje v 
Komisiji, ob tem pa še neustrezno usklajevanje med različnimi GD. Ali boste dali 
večjo prednost reviziji in izvajanju trenutne zakonodaje EU, da bi zagotovili 
ustreznost standardov za zaščito zdravja otrok in ostalih izpostavljenih skupin? 
Kako boste reševali specifične industrijske in postindustrijske težave z splošno 
visoko ravnijo onesnaženosti, ki pomembno vpliva na zdravje lokalnega 
prebivalstva? 
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Odločen sem delovati na podlagi dokazov in polnem izvajanju načela previdnosti. Na področjih, 
kjer je vpliv okolja na zdravje jasen do te mere, da je mogoče neposredno ukrepati, recimo pri 
nadzoru pesticidov ali pasivnem kajenju, se ukrepi že sprejemajo. Na drugih področjih nujno 
potrebujemo podatke, ne zaradi njih samih, temveč kot osnovo za sprejemanje ukrepov, saj lahko 
le na osnovi točnih podatkov zakonodajni predlogi premagajo vsa nasprotovanja in se na koncu 
sprejmejo. 
 
Okoljski dejavniki so gotovo eni glavnih dejavnikov zdravja prebivalstva. Globoko sem 
zaskrbljen, ker dokazi kažejo, da ti dejavniki negativno vplivajo na zdravje otrok.  
 
Komisijin akcijski načrt za okolje in zdravje poudarja združevanje nadzornih in raziskovalnih 
dejavnosti, saj lahko tako izboljšamo naše razumevanje vplivov okoljskih dejavnikov na zdravje. 
Boljše znanje je potrebno, da bo Komisija lažje uvidela, kako pripraviti in preverjati ukrepe.  
 
Ta akcijski načrt je popolnoma usklajen s sporočilom o evropski okoljski in zdravstveni strategiji 
iz leta 2003. Glavni cilj sporočila je okrepitev zmogljivosti EU za oblikovanje politik tako, da bi 
z bolj usklajenim pristopom premostili prepad med okoljem in zdravjem. To sporočilo 
predvideva izvajanje strategije v ciklusih, znanih kot pobuda SCALE (Science, Children, 
Awareness, Legal Instruments, Evaluation – znanost, otroci, ozaveščenost, pravna 
sredstva/isntrumenti, ocenjevanje). Ta strategija se osredotoča na izpostavljene skupine, vemo 
pa, da so otroci po pravilu bolj izpostavljeni kot odrasli.  
 
Ta načrt, ki je bil predstavljen na konferenci v Budimpešti, ne temelji izključno na raziskavah, 
temveč vključuje tudi pobude, ki nam bodo pomagale bolje razumeti, kakšna je povezava med 
okoljem in zdravjem ter kako izpostavljenost okolju pripelje do epidemioloških učinkov. 
Ocenjevanje veljavne zakonodaje in njene učinkovitosti pri zmanjševanju nevarnosti, ki ogrožajo 
zdravje, bo zame prednostna naloga. 
  
Tako sporočilo o zdravju in okolju iz leta 2003 kot akcijski načrt sta rezultat tesnega sodelovanja 
in usklajevanja vseh služb Komisije, ki so vključene v ta proces (javno zdravje, okolje in 
raziskave); poleg tega je bila ta tema vedno na vrhu političnega seznama Komisije in vedno 
obravnavana kot prednostna naloga. Zato sem prepričan, da bo Komisija pokazala potrebno 
politično voljo in ustrezno usklajenost tudi v fazi izvajanja, tako da bo mogoče ustrezno rešiti to 
pomembno vprašanje.  
 
Kot že omenjeno, ta akcijski načrt stremi k ocenjevanju izrednih zdravstvenih in okoljskih 
vprašanj pri izpostavljenih skupinah. Glavni cilj je določiti grožnje zdravju, ki so povezane z 
okoljem. Tako bomo lahko preverjanje veljavnih politik in njihovega izvajanja postavili v 
ospredje, s tem pa premostili razlike in zagotovili ustrezno zaščito otrok in drugih izpostavljenih 
skupin.  
 
Posebej opozarjate na industrijska in postindustrijska področja. Menim, da je akcijski načrt dobra 
podlaga za nadaljnje delo na tem področju, kjer so glavne naloge razumevanje poti različnih 
onesnaževalcev, ocena njihovega medsebojnega vpliva in identifikacija morebitnih vplivov na 
zdravje lokalnega prebivalstva.  
 
 
Poceni zdravila, ki rešujejo življenja 



DV\539152SL.doc 13 PE 348.084 

 SL 

 
11.  Kako nameravate ukrepati, da bi zaustavili pretok poceni zdravil, ki 
rešujejo življenja in se uporabljajo za zdravljenje bolezni, kot je HIV/aids, iz 
vzhodne Evrope v ostalo Evropo?  
 
Komisija razvija pristop za skupen boj proti virusu HIV/aidsu v Evropski uniji in njeni soseski, 
pri čemer sodelujejo tudi številne druge službe v okviru Komisije. Konkretni rezultat tega dela je 
delovni dokument Komisije z naslovom "Usklajen in integriran pristop k boju proti virusu 
HIV/aidsu v Evropski uniji in njeni soseski" za ministrsko konferenco v Vilniusu, ki se bo 
odvijala 16. in 17. septembra. Dostop do cenovno sprejemljivega zdravljenja okužb z retrovirusi 
predstavlja pomemben del strategije za boj proti tej bolezni.  
 
Danes je zdravljenje okužb z retrovirusi dostopno po vsej Evropi. Vendar se v nekaterih novih 
državah članicah EU in sosednjih državah porajajo skrbi zaradi vpliva cene zdravljenja na 
proračunska sredstva, namenjena zdravstveni oskrbi, upoštevajoč rast števila okuženih in vedno 
višje cene zdravil v EU.  
 
Službam generalnega direktorata za zdravje in varstvo potrošnikov nameravam naročiti, naj 
nadaljujejo in nadalje krepijo sodelovanje z raziskovalno industrijo, tako da bo ta plat širše 
strategije boja proti virusu HIV/aidsu obravnavana v vsesplošno zadovoljstvo. Upoštevati 
moramo pravico bolnikov do dostopa do potrebnih zdravil, kot to določa zakonodaja Skupnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varnost hrane 
 
12.  Zakonodajni program, ki izvira iz Bele knjige o varni hrani, je skoraj 
zaključen. Ali se strinjate, da bi morala EU, poleg zagotavljanja varnosti hrane, 
podpirati tudi kakovost hrane in zdravo prehrano? Katere ukrepe predlagate za 
dosego teh ciljev? Kako bi vi kot komisar zagotovili izvrševanje te zakonodaje? 
 
S kakšnimi ukrepi bi zagotovili visoko raven zaščite za okrepitev nadzora na 
novih zunanjih mejah EU? Ali imate ustrezno osebje? 
 
Moj cilj je varnost hrane, pa tudi zdrava prehrana. V nekaterih državah članicah znašajo stroški 
zdravljenja zaradi prekomerne telesne teže 5-10% vseh zdravstvenih stroškov. Na žalost ta 
neželeni pojav vsako leto bolj prizadene mladino, saj sega odstotek otrok s preveliko telesno težo v 
nekaterih južnoevropskih državah članicah celo do 35%. 
 
Na ta nevaren zdravstveni problem ni preprostega odgovora. Izobraževanje o prehrani in telesna 
dejavnost morata biti stalnica v naših mislih, pri tem pa imajo svojo vlogo izobraževalne ustanove, 
živilska predelovalna industrija, trgovci, mediji, pa tudi regulativni organi. Zame bo ena 
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prednostnih nalog oblikovanje vseevropske strategije in koalicije za reševanje tega problema. 
 
Nujno je, da se zakonodajne reforme, ki izhajajo iz bele knjige o varnosti hrane, ustrezno izvedejo.  
 
V tem pogledu bo še posebej pomembno hitro sprejeti izvedbene ukrepe za novi sistem uradnega 
nadzora hrane in krme, ter uporabiti nov pristop pri pregledovanju dejavnosti držav članic. Nadzor 
hrane, krme in živih živali bo še naprej primarno v pristojnosti držav članic. Uvedba usklajenega 
pristopa k oblikovanju in razvoju nadzornih sistemov za celotno EU bo okrepila preverjanje 
skladnosti z zakonodajo o hrani in krmi ter s predpisi o zdravju in dobrobiti živali v vseh fazah 
proizvodnje, predelave in distribucije.  

Za povečanje učinkovitosti nadzora FVO, ki bo izvajal splošne revizije nacionalnih nadzornih 
načrtov za preverjanje ustreznega izvajanja, nameravam uporabiti orodja, ki jih uvaja novi sistem 
za uradni nadzor hrane in krme. Vključene bodo države članice, tretje države in postopki, ki so v 
uporabi na naših mejnih kontrolnih točkah (BIP, Border Inspection Point). 

Menim tudi, da je učinkovit in usklajen pristop k uradnemu nadzoru odvisen od ustreznega 
usposabljanja osebja, se pravi javnih uslužbencev v državah članicah. Zagotoviti moramo, da 
bodo vse službe držav članic, ki delujejo na mejah EU, svoje delo opravljale z enako 
učinkovitostjo. V mojem mandatu bo pri tem prednostno nalogo predstavljalo vzpostavljanje 
zmogljivosti EU za usposabljanje osebja na področju varnosti hrane. Tako se bo letno učinkovito 
in celovito usposobilo na začetku okoli 300, do leta 2008 pa že 2000 do 3000 uradnikov, 
zaposlenih v pristojnih organih držav članic. Tega usposabljanja se bodo lahko udeleževali tudi 
kandidati iz tretjih držav, še posebej iz držav v razvoju. 

 
 
 
Označevanje hrane 
 

13.  Potrošniki naj bi pri nakupu prehrambenih izdelkov imeli možnost izbire 
na osnovi informacij. Zakonodaja Skupnosti o označevanju hrane ima ključno 
vlogo pri tej izbiri, še posebej v zvezi z označevanjem prehrambnih vrednosti, 
zdravstvenimi zahtevami, označevanjem kakovosti hrane in proizvodnimi 
postopki, kot je uporaba GSO. Kako boste ukrepali, da bi se ustrezno obveščalo 
potrošnike in da bi se izognili zavajajočemu trženju, še posebej v odnosu do 
otrok? 
 
Trenutno veljavna zakonodaja o splošnem označevanju živil je bila oblikovana leta 1978 in 
potrebuje ponoven pregled in posodobitev, saj hočejo biti današnji potrošniki bolje obveščeni. 
Označbe živil so ponavadi zapletene in nejasne, kar je v nasprotju z želenim učinkom, pomeni pa 
tudi dodatne težave pri izvajanju in nadzoru ustreznih predpisov. S tem namenom se je začel 
izvajati pregled obstoječih predpisov za označevanje hrane, katerega rezultati bodo služili kot 
osnova za obširno razpravo z vsemi zainteresiranimi stranmi.  

Poglavitna tema na tem področju je zame razvoj oznak, ki bodo jasne, točne in lahko razumljive, 
vključno z močnimi varovali proti zlorabi in zavajanju. Najti moramo pristop, ki poudarja 
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potrebo po osnovnih podatkih, tako da potrošnika ne bo zmedla množica manj pomembnih in 
pogosto nejasnih informacij, ki ovirajo njegovo izbiro. 
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VARSTVO POTROŠNIKOV 
 
 
1. Do kakšne mere po vašem mnenju potreba po zagotovitvi delovanja 
notranjega trga upravičuje celovito usklajevanje na področju varstva 
potrošnikov? 
 
Moj strateški cilj je vzpostavitev ureditve, ki bo vzbujala zaupanje, kar presega običajno dilemo 
med minimalnim in celovitim usklajevanjem. Državljani bi se morali zavedati, da so predpisi 
razumni in sorazmerni ter da jim zagotavljajo ustrezno varnost. Veljavne predpise bi morali 
poznati, imeti na voljo točne informacije o njih, jih razumeti in se jih ne bati. 
  
Da bodo potrošniki lahko izkoristili prednosti, ki jih ponuja notranji trg, morajo verjeti, da bodo 
obravnavani pravično in da bodo njihove pravice po vsej EU enako dobro zaščitene. 
Najpomembnejši element, ki stoji za negotovostjo in nezaupanjem potrošnikov iz EU, so razlike 
med ravnmi zaščite v posameznih nacionalnih sistemih. Če se te razlike med predpisi o zaščiti 
potrošnikov ne odpravijo, se bo nadaljevalo tudi obotavljanje potrošnikov pred nakupi izven 
svojega nacionalnega trga, tudi če drugje najdejo ugodnejše pogoje za nakup.  
 
Obstaja več kot dovolj dokazov, da je negotovost glede pravic potrošnikov in možnosti za 
pridobitev nadomestila v primeru spodletele transakcije pomemben dejavnik, ki potrošnike 
odvrača od izkoriščanja možnih prednosti notranjega trga. Petdeset let po nastanku Evropske 
unije 45% potrošnikov v EU pri kupovanju blaga in storitev manj zaupa ponudniku iz druge 
države članice kot pa ponudniku iz svoje države. Od 55% potrošnikov, ki zaupajo v kupovanje v 
drugi državi članici, jih je le 12,4% dejansko plačalo kaj drugega kot zgolj hotelske in potovalne 
storitve. Zato tudi ni presenetljivo, da zgolj petina državljanov EU (20,3%) verjame, da se k 
varstvu, ki so ga deležni v svoji lastni državi, lahko zatečejo tudi v drugi državi članici, saj 
večina veljavne zakonodaje na področju varstva potrošnikov določa le minimalne zahteve, 
dejanska raven varstva pa se od ene države članice do druge precej razlikuje. 
 
Pomemben je tudi pretok informacij tako znotraj držav članic kot tudi med njimi, saj bi morali 
biti državljani seznanjeni s kakršnimi koli tveganji ali prednostmi na notranjem trgu. Informacije 
so nujni predpogoj, če hočemo, da bodo imeli potrošniki možnost odločanja na podlagi znanja. 
 
Da bi premagali te zadržke in okrepili zaupanje potrošnikov v notranji trg, je potreben usklajen 
odziv, tako da bodo lahko potrošniki prepričani, da so pri nakupih kjerkoli na notranjem trgu 
enako varni. Nadalje lahko z večjo enotnostjo predpisov popolnoma usklajeni pristop prispeva k 
enakosti pogojev za podjetja, saj olajšuje meddržavno prodajo in podjetjem omogoča, da se 
utrdijo v več kot zgolj eni državi članici.  
 
Okvir, ki bo popolnoma uskladil ta ključna področja, bo tudi ustvaril pogoje za uveljavitev in za 
dejansko učinkovitost medsebojnega priznavanja predpisov v usklajenem sektorju.  
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2. Kakšni so vaši pogledi glede celovitega usklajevanja v primerjavi z 
minimalnim usklajevanjem? Za katere sektorje je po vašem mnenju primeren 
eden, za katere pa drugi način?  
 
Celovito usklajevanje zadev, ki so osrednjega pomena za potrošnike v EU, je eden od ključnih 
sestavnih delov resničnega skupnega maloprodajnega trga. Minimalno usklajevanje je bilo 
koristno kot prvi korak pri reševanju najhujših potrošniških težav, vendar je sedaj jasno, da 
hočejo potrošniki in gospodarski subjekti na trgu EU uporabljati enoten model za odnose med 
podjetji in potrošniki. Ta model bi moral temeljiti na skladnem in trajnem naboru parametrov, ki 
jih priskrbi EU. 
 
Upoštevajoč zahteve za varnost izdelkov, minimalno usklajevanje ne pride v poštev. Notranji trg 
preprosto ne more delovati z vso zmogljivostjo, če se v državah članicah uporabljajo različni 
varnostni standardi za izdelke, kot so otroške igrače, ali največja dovoljena vsebnost kemikalij v 
sveži zelenjavi. Poleg tega ni nobenega razloga za različne ravni varnosti potrošniških izdelkov v 
EU.  
 
 
3. Ali se strinjate, da dostop do pravnega varstva za potrošnike in NVO 
povečuje učinkovitost zakonodaje EU in jo približuje državljanom? Kakšne 
pobude načrtujete na tem področju?  
 
Da bodo državljani EU sprejeli zakonodajo EU o varstvu potrošnikov, je treba nujno poskrbeti za 
učinkovito izvajanje te zakonodaje v praksi. Večina pritožb potrošnikov nastane zaradi podjetij, 
ki nepravilno izvajajo predpise. Močno si bom prizadeval, da bo imelo med mandatom bodoče 
Komisije izvrševanje veljavne zakonodaje vedno visoko mesto na mojem političnem seznamu. 
Zdaj, ko je večina zadevne zakonodaje že sprejeta v pravni red EU, bi se bilo treba osredotočiti 
na dosledno spoštovanje in izvrševanje pravic potrošnikov v vseh državah članicah. 
 
Tudi potrošniki igrajo določeno vlogo, tako da je potrebno nadaljevati z njihovim informiranjem 
in izobraževanjem, kar vključuje nadaljnji razvoj obeh obstoječih mrež za podporo potrošnikom 
(Evropski centri za potrošnike in Evropska izvensodna mreža). Ti mreži svetujeta potrošnikom, 
ki skušajo pridobiti nadomestilo, prva mreža posreduje pri primerih, ki zahtevajo nadomestilo 
neposredno od podjetja, druga mreža pa s pomočjo alternativnega načina za poravnavo sporov. 
Potrebno bo tudi še naprej spodbujati izobraževanje potrošnikov.  
 
Vseeno pa ne smemo izpustiti izpred oči dejstva, da so zmožnosti potrošnikov in NVO omejene, 
saj se recimo nekateri trgovci odzivajo samo na posege javne oblasti. Izvajanje uredbe o 
sodelovanju na področju varstva potrošnikov, ki bo kmalu sprejeta, bo podprlo delovanje 
notranjega trga. Za izboljšanje dostopa do pravnega varstva bo pomembno sodelovanje s 
komisarjem za pravosodje, svobodo in varnost na področju postopkov za majhne zahtevke. 
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4. Ali se strinjate, da bi se morali pri varstvu potrošnikov osredotočiti na 
čezmejna tveganja za potrošnike, ne pa na celovito usklajevanje zakonodaje na 
tem področju? 
 
Da bi trg deloval tako za potrošnike kot za podjetja, moramo okrepiti zaupanje potrošnikov in 
zmanjšati razlike med predpisi, ki nas drago stanejo. Tega ne moremo doseči, če se osredotočimo 
samo na čezmejne transakcije, ki jih opravljajo potrošniki, saj tak pristop ne bo odpravil ovir za 
podjetja, ki si prizadevajo za uveljavitev v drugih državah, niti ne bo zagotovil dosledne ravni 
varstva potrošnikov, ki je potrebna za okrepitev njihovega zaupanja. Poleg tega bi izkrivljal 
konkurenco med domačimi in čezmejnimi transakcijami. Še več, člen 95 pogodbe ES ne dela 
nobene razlike med domačimi in čezmejnimi transakcijami potrošnikov.  
 
Seveda pa obstajajo določena vprašanja pri praktičnem izvajanju zakonodaje o potrošnikih v 
meddržavnih primerih, ki se pri domačih transakcijah ne porajajo, saj so nacionalni sistemi bolj 
razviti. Uredba o sodelovanju na področju varstva potrošnikov, ki bo kmalu sprejeta, je dober 
primer, saj se osredotoča na meddržavne primere, kjer izvrševanje še ni dovolj razvito. 
 
5. Ali za katera področja menite, da je zakonodaja EU o varstvu potrošnikov 
nezadostna ali pa prekomerna, nepotrebna ali nesorazmerna? 
 
Obstoječi potrošniški pravni red je zloženka, ki se je sčasoma razvila kot odgovor na specifične 
potrebe potrošnikov, od nedavnega pa smernice kažejo na razvoj bolj strateškega pristopa. 
Obstajajo primeri potrošnikov in podjetij, ki kažejo na težave z zakonodajo in še posebej z 
njenim izvajanjem na nacionalni ravni. Opravlja se temeljita ocena prenosa v nacionalno 
zakonodajo in učinka potrošniškega pravnega reda, ki jo bom nadaljeval. Potrebno bo 
sistematično zbiranje in analiziranje dokazov, na osnovi katerih bomo oblikovali naše zaključke. 
Podpiram spodbujanje k sprejemanju boljše zakonodaje, v smislu preprostejše okvirne 
zakonodaje, ki bo usmerjena k rezultatom. 
 
Splošno gledano so okvirni predpisi za varnost potrošnikov nezadostni. Tu je prednostna naloga 
predvsem doseči učinkovito izvrševanje, vendar pa so v teku pomembne pobude za revizijo in 
dopolnitev zakonodaje. Eden najpomembnejših primerov je REACH, predlagana nova 
zakonodaja za kemikalije.  
 
Zavedam se, da varstvo potrošnikov prinaša neizogibna nasprotja med političnimi cilji EU, kot 
so konkurenčnost in odprti trgi, ter strogim nadzorom standardov varnosti in kakovosti, "pravo" 
ravnijo izogibanja tveganjem v EU, vprašanji sorazmernosti, subsidiarnosti in stroškov. 
 
Razumem sile, ki stojijo za temi omejitvami, zato sem zavezan k ohranitvi ukrepov EU za 
varstvo potrošnikov, hkrati pa stremim k upoštevanju upravičenih skrbi vseh zainteresiranih 
strani. V zvezi s tem si še posebej želim vedeti, kaj o teh temah meni Parlament. 
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6. Kakšno vlogo ima varstvo potrošnikov v Lizbonskem procesu večanja 
konkurenčnosti?  
 
Ustrezna potrošniška politika na ravni EU je bistvena pri zagotavljanju pravilnega delovanja 
notranjega trga, kar je predpogoj za povečanje konkurenčnosti gospodarstva EU.  
  
Za vzpostavitev konkurenčnega trga je potrebna optimalna porazdelitev sredstev s pomočjo 
nagrajevanja najučinkovitejših gospodarskih subjektov. Da bi ta sistem deloval, mora biti tisti 
del trga, ki skrbi za povpraševanje, dobro obveščen in sposoben najti najboljšo ponudbo. 
 
Počasna rast meddržavnih nakupov pomeni, da notranji trg še zdaleč ni dosegel svojega polnega 
potenciala. Potrošniki ne izrabljajo ugodnejših cen in večje izbire, ki je na voljo na skupnem trgu 
kot celoti, marveč se raje držijo trga svoje države, kjer se počutijo bolje zaščitene, kar pomeni, 
da se na maloprodajnem notranjem trgu moč konkurence ni razvila do konca. 
 
Hkrati zakonodajna negotovost in neenakost podjetjem preprečuje trgovanje s potrošniki po vsej 
EU, zaradi česar so trgi večinoma deljeni po nacionalnih mejah, cenovne razlike po državah pa 
ostajajo velike. Maloprodajne cene po EU tako nihajo do 40% pod ali nad evropskim 
povprečjem, medtem ko povprečne razlike v ceni znašajo okoli 30%. Ta situacija ima za 
posledico tudi razlike v proizvodnih stroških po EU, saj deljeni trgi z negativnimi učinki 
izkrivljajo zdravo konkurenco, tako za industrijsko proizvodnjo kot za potrošnike. 
 
Če povzamem: 

• Potrošnikom mora biti omogočen nakup potrebnih izdelkov in storitev od tistega vira, ki 
je za njih najugodnejši, ne glede na kraj nakupa.  

• Za podjetja morata biti tržno oglaševanje in prodaja izdelkov kjerkoli v EU tako 
preprosta kot doma. 

 
Potrošniška politika EU pomaga pri reševanju teh tržnih neuspehov, saj se loteva obeh strani 
problema, tako povpraševanja kot ponudbe, pri čemer so glavni primeri zakonodajni predlogi o 
sodelovanju pri izvrševanju predpisov in o nepravičnih tržnih praksah. 
 
 
7. Kako bi morale zahteve za varstvo potrošnikov odražati razlike v 
nacionalnih okusih in običajih? 
 
Kar zadeva okus in dostojnost, se politika varstva potrošnikov teh področjih večinoma ne dotika. 
Varstvo potrošnikov skuša predvsem zaščititi gospodarske pravice državljanov, ter njihovo 
zdravje in varnost, te ideje pa so dokaj univerzalne. Evropejci so skozi leta razvili skupen nabor 
vrednot, ki sedaj tvorijo del nacionalnih identitet po vseh državah članicah. 
 
Vseeno pa obstajajo jasne razlike v merilih okusa in dostojnosti med nacionalnimi kulturami na 
drugih področjih, recimo pri oglaševanju. Varstvo potrošnikov takih vprašanj ne vključuje, saj 
odražajo druge interese javnosti. Predlog Komisije za direktivo o nepravičnih tržnih praksah teh 
vprašanj sploh ni omenjal. Pri pobudah in predlogih ukrepov na tem področju nameravam v 
celoti spoštovati načelo subsidiarnosti. 
 
8. Prejšnja Komisija je sprejela jasno strategijo poenostavljanja in 
izboljševanja regulativnega okolja EU, vključno z izvajanjem obsežnejšega 
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presojanja vplivov in s posvetovalnimi postopki. Komisija je skupaj s EP in 
Svetom tudi podpisnica medinstitucionalnega sporazuma o boljših zakonodajnih 
postopkih. Ali zato potrjujete: 
 

• popolno podporo izboljševanju regulativnega okolja EU, strategiji 
Komisije in omenjenemu medinstitucionalnemu sporazumu, 

• da bodo njihove službe v celoti spoštovale medinstitucionalni sporazum in 
sodelovale s parlamentarnimi odbori pri pripravi predzakonodajnih 
razprav za pregled predlogov Komisije, 

• da bo pri ocenjevanju učinkovitosti njihovega osebja pravočasna in 
učinkovita uporaba boljših zakonodajnih postopkov pomemben element. 

 
Da, popolnoma podpiram nadaljnje izboljšave in poenostavitev regulativnega okolja EU. Boljši 
predpisi so še posebej pomembni pri varstvu potrošnikov, saj bi morali državljanom v njihovem 
vsakdanjiku neposredno koristiti, zato je v proces oblikovanja politike nujno vključiti 
zainteresirane strani iz vrst civilne družbe, t.j. potrošniške organizacije, in oceniti možne vplive 
naših pomembnejših pobud. 
 
Za boljšo ureditev potrošniške politike, kjer je potrebna zakonodaja o varstvu potrošnikov, 
predlagam okvirni pristop, ki bi bil manj strog in bolj usmerjen k doseganju rezultatov. Moj 
predhodnik je ta pristop uporabil na področju varnosti izdelkov in nepravičnih tržnih praks. Moji 
kratkoročni načrti obsegajo pregled potrošniške zakonodaje zavoljo večje doslednosti, tako da 
bodo potrošniki lahko deležni bolj predvidljivega zakonskega okolja. 
 
Boljša ureditev zahteva tudi spoštovanje in izvrševanje pravic potrošnikov po vseh državah 
članicah. To predstavlja za prihodnja leta velik izziv, saj nameravamo okrepiti sodelovanje med 
državami članicami in podpirati mreže, ki pomagajo in svetujejo potrošnikom o njihovih 
pravicah in dolžnostih. 
 
Jaz, moj kabinet in GD bomo, brez poseganja v pravico Komisije do zakonodajne pobude, v 
predzakonodajni fazi sodelovali z ustreznimi parlamentarnimi odbori, kot tudi z vsemi 
zainteresiranimi stranmi, da bi tako razširili naše razumevanje vseh plati zadevnega vprašanja. 
Parlamentu lahko zagotovim, da so službe Komisije zavezane k strogemu upoštevanju ustreznih 
določil okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Komisijo in 
medinstitucionalnega sporazuma o boljšem sprejemanju zakonodaje. 
 
Lahko vam tudi zagotovim, da bo učinkovito izvajanje boljših regulativnih postopkov vodilna 
misel pri mojem delu, kakor tudi pri delu GD in vsega njegovega osebja.  
 
 
 
 
 

9. Kako bi lahko po vašem mnenju nadalje izboljšali sprejemanje zakonodaje 
EU in t.i. "regulativno okolje" notranjega trga in varstva potrošnikov? 
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Boljše sprejemanje zakonodaje izvira iz dobrega razumevanja vseh plati zadevnega vprašanja in 
na učinkovitem določanju prednostnih nalog. Gotovo moramo izboljšati svoje znanje na 
področju potrošniške politike. Potrošniška politika mora temeljiti na ustreznih podatkih in 
informacijah, kar je pogoj za ustrezno in učinkovito določanje prednostnih nalog, ocenjevanje in 
prilagajanje ukrepov. Že obstoječi poudarek na teh vprašanjih podpiram tudi sam in nameravam 
s tem delom nadaljevati, tako da bomo dobili zanesljive podatke o pritožbah potrošnikov, cenah 
blaga in storitev, zadovoljstvu potrošnikov in o njihovem mnenju glede storitev splošnega 
interesa in glede meddržavnega nakupovanja. Še več, to delo nameravam pospešiti in z državami 
članicami in potrošniškimi organizacijami sodelovati pri razvoju izboljšanih pokazateljev škode, 
povzročene potrošnikom, in boljše znanstvene presoje tveganj na področju varnosti izdelkov. 
Želim poglobiti naše razumevanje potreb in razmišljanja potrošnikov, obenem pa upoštevati tudi 
morebitne specifične potrebe potrošnikov v novih državah članicah. Nujno potrebno je tako 
pridobiti znanje, saj nam bo to omogočilo sprejemanje "boljše zakonodaje" in zagotovilo, da je 
potrošniška politika EU res določila prave prednostne naloge. 
 
Za izboljšanje regulativnega okolja je pomembno tudi boljše izvrševanje zakonodaje EU, tako na 
nacionalni kot na meddržavni ravni. S tem v zvezi bo pomembna predvsem učinkovitost 
izvajanja predpisov o sodelovanju na področju varstva potrošnikov. Da bodo ti predpisi delovali 
tudi v praksi, morajo države članice sprejeti vse potrebne ukrepe. Skupaj z državami članicami si 
nameravam neutrudno prizadevati za ustrezno izvajanje teh predpisov in spodbujati razvoj in 
posredovanje najboljših praks.  
 
Kar zadeva zakonodajno plat, bi moral načrtovani pregled obstoječega potrošniškega pravnega 
reda pokazati, kje je še prostor za izboljšave. Delo na orodjih, kot je recimo skupni referenčni 
okvir za evropsko pogodbeno pravo, ki bo poskrbel za skupne definicije in vzorčne predpise, 
temelječe na analizi obstoječega pogodbenega prava, bo pomagalo zagotoviti, da bo vsak 
predlog za spremembo obstoječe zakonodaje ali uvedbo nove izboljšal kakovost in usklajenost 
regulativnega okolja. 
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