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Wzmocnienie ochrony Unii Europejskiej przed 
transgranicznymi zagrożeniami zdrowia 

11 listopada 2020 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń 
zdrowia. Proponowane rozporządzenie ma na celu wzmocnienie istniejących struktur i mechanizmów na rzecz 
lepszej ochrony, zapobiegania, gotowości i reagowania na wszelkie zagrożenia zdrowia na szczeblu UE. 13 lipca 
2021 r. parlamentarna Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności przyjęła sprawozdanie w tej sprawie. Ma ono zostać poddane pod głosowanie podczas wrześniowej 
sesji plenarnej, co pozwoli ustalić stanowisko negocjacyjne Parlamentu i utoruje drogę do negocjacji 
międzyinstytucjonalnych. 

Kontekst 
Wniosek Komisji w sprawie rozporządzenia uchylającego decyzję nr 1082/2013/UE (decyzja w sprawie 
poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia) jest częścią opartego na trzech elementach pakietu 
legislacyjnego dotyczącego Europejskiej Unii Zdrowotnej przedstawionego w celu poprawy unijnych ram 
bezpieczeństwa zdrowotnego. Pakiet obejmuje komunikat, wniosek dotyczący nowego rozporządzenia w 
sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz wnioski dotyczące odpowiednio 
rozporządzeń w sprawie rozszerzenia mandatów Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli 
Chorób (ECDC) i Europejskiej Agencji Leków (EMA). Zarówno transgraniczne zagrożenia dla zdrowia, jak i 
wnioski ECDC znajdują się wśród priorytetowych dossier ustawodawczych Komisji, Rady i Parlamentu 
ujętych we wspólnej deklaracji na 2021 r. 

Wniosek Komisji Europejskiej 
Wniosek ma na celu wzmocnienie decyzji w sprawie transgranicznych zagrożeń zdrowia w oparciu o 
wnioski wyciągnięte z pandemii. Przewiduje m.in. opracowanie unijnego planu gotowości na wypadek 
kryzysu zdrowotnego i pandemii, obejmującego elementy międzyregionalne, a także koordynację 
przyjmowania planów krajowych. Byłoby to połączone z ramami sprawozdawczości i kontroli gotowości, a 
także przeprowadzano by regularne testy warunków skrajnych z udziałem państw członkowskich. Ponadto 
wniosek pozwoliłby utworzyć wysoce skuteczny system nadzoru epidemiologicznego na szczeblu UE oraz 
wprowadzić wymogi dotyczące sprawozdawczości państw członkowskich w zakresie zdolności systemu 
opieki zdrowotnej i innych istotnych danych. Ponadto umożliwiałby UE ogłoszenie sytuacji nadzwyczajnej 
niezależnie od Światowej Organizacji Zdrowia, co doprowadziłoby do lepszej koordynacji. 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
Chociaż zdrowie należy do kompetencji krajowych, Parlament konsekwentnie promuje spójną politykę 
zdrowotną w UE. Projekt sprawozdania dotyczący ww. wniosku omówiono w Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) 22 kwietnia 2021 r. 13 lipca 2021 r. 
odbyło się głosowanie końcowe w komisji. W sprawozdaniu poparto m.in. podejście „Jedno zdrowie”, w 
którym uznaje się związek między zdrowiem ludzi i zwierząt a środowiskiem, a także potrzebę 
uwzględnienia tych trzech wymiarów w działaniach przeciwko zagrożeniom zdrowia. Wezwano również do 
zacieśnienia współpracy i zwiększenia przejrzystości w zakresie wspólnych zamówień na medyczne środki 
przeciwdziałania. Po formalnym przyjęciu stanowiska przez Parlament będzie można rozpocząć negocjacje 
międzyinstytucjonalne. Rada ogłosiła swoje stanowisko 23 lipca 2021 r. 
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Sprawozdanie w pierwszym czytaniu: 2020/0322(COD); 
komisja przedmiotowo właściwa: ENVI; sprawozdawczyni: 
Véronique Trillet-Lenoir (Renew Europe, Francja). Więcej 
informacji można znaleźć w briefingu z serii „Opracowywanie 
prawa UE” oraz w „Legislacyjnym rozkładzie jazdy” PE – 
dossier pakietu dotyczącego Europejskiej Unii Zdrowotnej: 
transgraniczne zagrożenia zdrowia, rozszerzenie mandatu 
ECDC i rozszerzenie mandatu EMA. 
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