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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А. като има предвид, че държавите-членки по принцип са отговорни за химическата, 
биологичната, радиологичната и ядрената (ХБРЯ) политика, но че въпреки това 
тясното сътрудничество и координация на равнище ЕС са необходимост, 

Б. като има предвид, че здравните рискове и свързаното с тях широко разпространение 
на опасни патогени са все по-често срещани в ЕС и на световно равнище, както 
показа и последната епидемия от A/H1N1,

В. като има предвид, че проблеми, свързани със замърсяването на околната среда и 
заразяването, могат да бъдат предизвикани от ХБРЯ инциденти, което налага 
включването на стратегии за възстановяване и обеззаразяване в ХБРЯ политика,

Г. като има предвид, че всеобхватната цел на новата ХБРЯ политика на ЕС е „да се 
намалят заплахата и щетите за гражданите на Европейския съюз от ХБРЯ 
инциденти “, и като има предвид, че това следва да се постигне чрез „минимизиране 
на вероятността от настъпване на ХБРЯ инциденти и … ограничаване на 
последиците от тях, ако се материализират“,

Д. като има предвид, че Европейската комисия, в своето съобщение относно ролята на 
ЕС в световното здравеопазване1, признава необходимостта да се координират 
мерките на равнище ЕС и на световно равнище, за да се реагира бързо на заплахи за 
здравето, и се ангажира с подобряване на подготвеността и механизмите за 
реагиране на епидемии или появи на огнища, включително на умишлени действия 
като биологичния тероризъм, 

Е. като има предвид, че в сравнение с ядрената технология и нейните предшественици 
биологични материали като антракса са по-евтини, могат много по-лесно да се 
придобият и по-лесно се разпространяват, което осигурява възможности за 
неконвенционални терористични атаки, пораждащи страшни заплахи за здравето,

Ж. като има предвид, че органите за първа помощ, включително службите на 
полицията, противопожарната охрана и бърза помощ, не са в състояние да помогнат 
на жертвите на мястото на ХБРЯ инцидент без риск за собствената си безопасност, 
освен ако са получили предварителна защита под формата на медицински средства 
за противодействие и подходящо обучение, 

З. като има предвид, че регионалните запаси от медицински средства за 

                                               
1 Работен документ на Комисията „Здравеопазването в световен мащаб: отговор на предизвикателствата 
на глобализацията“.
Придружаващ документ към Съобщението на Комисията до Съвета, Европейския Парламент, 
Европейския Икономически и Социален Комитет и Комитета на Регионите – „Ролята на ЕС в световното 
здравеопазване” (COM(2010) 128) (SEC(2010) 381) (SEC(2010) 382).
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противодействие осигуряват адекватна защита на гражданите, като уравновесяват 
съображенията, свързани със защитата на общественото здраве, и икономическите 
съображения и същевременно гарантират отговорността и солидарността на 
държавите-членки,

И. като има предвид, че Световната здравна организация, със своята програма за
предупреждение и ответни действия на световно равнище1, се стреми да засили 
биобезопасността, биосигурността и подготвеността в случай на появи на огнища на 
опасни и новопоявили се патогени,

Й. като има предвид, че ЕС е активен участник, чрез държавите-членки и Европейската 
комисия, в разискванията в рамките на световната инициатива за здравна сигурност, 
целяща да постигне съгласувано действие на световно равнище за укрепване на 
подготвеността на общественото здравеопазване и осигуряване на отговор на 
заплахата от международен биологичен, химичен и радиологично-ядрен тероризъм,

IV. Въздействие върху околната среда и здравето

1. отбелязва некоординираното свръхинвестиране във ваксини по време на пандемията 
от A/H1N1 и насърчава държавите-членки да разработят съвместно регионални 
решения по отношение на подготвеността, включително споделянето на 
съществуващ капацитет и координиране на разходоефективно доставяне на 
медицински средства за противодействие, като същевременно гарантират високи 
равнища на ХБРЯ подготвеност на територията на целия ЕС;

2. приветства проекта за заключения на Съвета, озаглавен „Поуки от пандемията от 
A/H1N1 — Здравната сигурност в Европейския съюз“ (12665/10)2, в който се взема 
под внимание разработването на механизъм за съвместни доставки на ваксини и 
противовирусни препарати, който да се прилага от държавите-членки на 
доброволни начала;

3. отбелязва, че законодателството на ЕС (Решение на Съвета 90/424/ЕИО, изменено с 
Решение на Съвета 2006/965/ЕО) предвижда общностен подход за ликвидиране, 
контрол и мониторинг на болести по животните и зоонозите, в това число 
закупуването и складирането на ветеринарни медицински мерки за противодействие 
с цел защита на животните от инфекции; изразява съжаление, че не съществува 
подобен общностен подход за координиране на закупуването и складирането на 
медицински мерки за противодействие с цел защита на населението на ЕС от 
инфекция с опасни биологични патогени;

4. посочва, че инцидент или нападение, свързани с биологични патогени – например, 
но не само, антракс – ще зарази засегната област за десетилетия, като нанесе тежки 
вреди на флората, фауната и хората и на тяхното здраве и доведе до дългосрочни 
икономически разходи; призовава Комисията да включи стратегии за 

                                               
1 http://www.who.int/csr/en/
2 Документ на Съвета 12665/10 SAN 158, Брюксел, 28 юли 2010 г., „Поуки от пандемията от A/H1N1 —
Здравната сигурност в Европейския съюз“, 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/bg/10/st12/st12665.bg10.pdf
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възстановяване и обеззаразяване в ХБРЯ политика;

5. подчертава, че инциденти, свързани с ХБРЯ материали, които засягат състоянието 
на почвата и/или снабдяването с питейна вода, имат потенциал да окажат 
опустошителни и дългосрочни последици върху здравето и благосъстоянието на 
всички хора в засегнатата област; призовава Комисията да вземе това предвид при 
изготвянето на ХБРЯ план за действие на ЕС;

6. подчертава, че е важно да се осигури наличието на ефективен контрол върху 
инциденти със заразяване във водна среда, които са свързани със замърсяване на 
околната среда, замърсяване на почвата, обезвреждане на отпадъци и/или изпускане 
на радиоактивни вещества;

7. изразява съжаление, че не се отделя достатъчно внимание на подготвеността и 
реагирането в съобщението на Комисията и заключенията на Съвета относно ХБРЯ 
план за действие на ЕС, които се концентрират основно върху откриването и 
предотвратяването; призовава Комисията и Съвета да придадат по-голямо значение 
на разработването на механизми за подготвеност и реагиране, необходими за 
защита на общественото здраве и околната среда, в случай че действително на 
територията на ЕС са случи ХБРЯ инцидент;

8. изразява съжаление, че в съобщението на Комисията и в заключенията на Съвета 
относно ХБРЯ план за действие на ЕС липсва акцент върху адекватната защита на 
обществените транспортни мрежи и здравето на техните ползватели предвид 
многобройните терористични нападения върху транспорта през последните години 
и повишения риск от ХБРЯ инциденти при транспортирането на ХБРЯ материали; 
призовава държавите-членки да гарантират преекспозиционна защита на органите 
за първа защита при ХБРЯ инциденти, както и постекспозиционно лечение на 
жертвите, по-специално срещу биологични патогени;

9. посочва, че един ХБРЯ инцидент би могъл да има дългосрочни последици за 
отглеждането на култури за храна и по този начин да има потенциал да окаже 
неблагоприятно въздействие върху безопасността на храните и продоволствената 
сигурност в ЕС; приканва Комисията да вземе това предвид при изготвянето на 
ХБРЯ план за действие на ЕС; 

10. насърчава сътрудничеството и обмена на най-добри практики със страните, които са 
придобили експертен опит в областта на оценката на ХБРЯ риск, предотвратяване, 
откриване, съобщаване и реагиране, като например Съединените щати, Австралия и 
Индия;

11. призовава държавите-членки, при изготвянето на евакуационните планове в случай 
на ХБРЯ инцидент, да обърнат специално внимание на потребностите на 
възрастните, децата, лицата под медицински грижи и други специфични групи;

12. призовава Комисията да изготви пътна карта на ЕС в ХБРЯ област за периода до 
2013 г., когато ХБРЯ план  за действие на ЕС ще бъде преразгледан,  в която да се 
посочат предизвикателствата и политическите решения и по която Комисията 
редовно да докладва на Европейския парламент във връзка с текущото развитие и 
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напредък към конкретната дата.


