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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro občanské 
svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení 
začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že za politiku v oblasti biologické, radiologické, jaderné a chemické 
bezpečnosti (politika v oblasti CBRN) jsou v zásadě odpovědné členské státy, avšak 
vzhledem k tomu, že úzká spolupráce a koordinace na úrovni EU je přesto nezbytná, 

B. vzhledem k tomu, že zdravotní rizika a s nimi související všudypřítomné nebezpečné 
patogenní látky se vyskytují ve stale větší míře v EU i na celém světě, jak dokázal 
nedávný výskyt případů nákazy virem A/H1N1, 

C. vzhledem k tomu, že na otázky znečištění a kontaminace životního prostředí lze upozornit 
poukázáním na incidenty v oblasti CBRN, kvůli nimž je zapotřebí do politiky v oblasti 
CBRN zahrnout i strategie na regeneraci a dekontaminaci,

D. vzhledem k tomu, že celkový cíl nové politiky EU v oblasti CBRN je snížení nebezpečí   
incidentů v oblasti CBRN a škod, které z nich pro občany Evropské unie vyplývají, 
a vzhledem k tomu, že tohoto cíle je nutno dosáhnout tak, že se „sníží pravděpodobnost 
výskytu incidentů v oblasti CBRN a omezí se jejich následky v případě, že k nim dojde“,

E. vzhledem k tomu, že Evropská komise ve svém sdělení o úloze EU v oblasti 
celosvětového zdraví1 uznává, že je zapotřebí koordinovat opatření na úrovni EU i na 
úrovni celosvětové, aby bylo možno urychleně reagovat na hrozby pro zdraví a přispět 
k lepší připravenosti a ke zlepšení krizových mechanismů v případě epidemií či výskytu 
nákazy, včetně úmyslných aktů, jako je bioterorismus, 

F. vzhledem k tomu, že biologické materiály, jako je antrax, jsou v porovnání s nukleární 
technologií a jejími předchůdci mnohem levnější a snadněji dosažitelné a šířitelné, což 
skýtá příležitosti pro nekonvenční teroristické útoky, které by mohly znamenat obrovské 
ohrožení zdraví,

G. vzhledem k tomu, že nebyla-li záchranářům, včetně policejních, požárních a sanitních 
služeb, předem poskytnuta ochrana ve formě zdravotních prostředků a dostatečné 
přípravy, nemohou pomáhat obětem přímo na místě incidentu v oblasti CBRN, aniž by se 
sami vystavovali riziku, 

H. vzhledem k tomu, že zásoby zdravotních záchranných prostředků v regionech poskytují 
dostatečnou ochranu pro občany tím, že uvádějí do rovnováhy ochranu veřejného zdraví 
a ekonomické zájmy a současně zajišťují odpovědnost a solidaritu členských států,

I. vzhledem k tomu, že Světová zdravotnická organizace se svým celosvětovým programem 
                                               
1 Pracovní dokument Komise nazvaný Celosvětové zdraví – reakce na problémy spojené s globalizací
Doprovodný dokument ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvanému Úloha EU v oblasti celosvětového zdraví (KOM(2010) 128) 
(SEK(2010) 381) (SEK(2010) 382).
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včasného varování před katastrofami a reakcí na ně1 usiluje o zlepšení  biologické 
bezpečnosti a ochrany a připravenost na výskyty nákazy nebezpečnými nově se 
objevujícími patogenními látkami,

J. vzhledem k tomu, že EU se prostřednictvím členských států a Evropské komise aktivně 
účastní diskusí v rámci iniciativy pro celosvětovou zdravotní bezpečnost, jejímž cílem je 
dosáhnout koordinované celosvětové akce na posílení připravenosti v oblasti veřejného 
zdraví a poskytnout odpověď na hrozbu, kterou představuje mezinárodní biologický, 
chemický a jaderný terorismus,

IV. Vliv na životní prostředí a zdraví

1. bere na vědomí nekoordinované nadměrné investování do očkovacích látek během 
pandemie chřipky A/H1N1 a vybízí členské státy ke společnému rozvoji regionálních 
koncepcí připravenosti, včetně sdílení stávajících kapacit a koordinace účinného 
a nákladově efektivního zadávání zakázek v oblasti  zdravotních prostředků a současně 
k zajištění vysoké úrovně připravenosti v oblasti CBRN v celé EU;

2. vítá návrh závěrů Rady nazvaný Poučení z pandemie A/N1H1 – zdravotní bezpečnost 
v Evropské unii (12665/10)2, jenž bere v úvahu rozvoj mechanismu pro společné zakázky 
očkovacích látek a antivirotik, který by měl být v členských státech dobrovolně používán;  

3. konstatuje, že právní předpisy EU (rozhodnutí Rady 1990/424/EHS, ve znění rozhodnutí 
Rady 2006/965/ES) stanoví přístup Společenství k eradikaci, tlumení a sledování 
některých nákaz zvířat a zoonóz, včetně nákupu a vytváření rezerv veterinárních 
zdravotních prostředků na ochranu zvířat před nakažením; vyjadřuje politování nad 
skutečností, že takový přístup Společenství neexistuje v zájmu koordinace nákupu 
a vytvoření rezerv zdravotních prostředků na ochranu obyvatelstva EU před nakažením 
nebezpečnými biologickými patogenními látkami;

4. upozorňuje na skutečnost, že událost nebo útok, během něhož by byly použity biologické 
patogenní látky, např. antrax, ale nejen ten, zamoří postiženou oblast na desítky let, vážně 
poškodí rostliny, život a zdraví zvířat a lidí, což povede k  dlouhodobým ekonomickým 
nákladům; vyzývá Komisi, aby do politiky v oblasti CBRN začlenila strategie na 
regeneraci a dekontaminaci;

5. zdůrazňuje, že události spojené s materiály CBRN, jež ovlivňují kvalitu půdy a/nebo 
dodávky pitné vody, mohou mít ničivé a dalekosáhlé následky na zdraví a životní 
podmínky všech obyvatel postižené oblasti; vyzývá Komisi, aby při vypracovávání návrhu 
akčního plánu EU v oblasti CBRN vzala tuto skutečnost v potaz; 

6. zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby existovala účinná kontrola nad událostmi 
způsobujícími znečištění vod, které se týká i znečištění životního prostředí, kontaminace 
půdy, likvidace odpadů a/nebo uvolňování radioaktivních látek;

                                               
1 http://www.who.int/csr/en/
2 Dokument Rady 12665/10 SAN 158, Brusel dne 28. července 2010, Poučení z pandemie A/N1H1 – zdravotní 
bezpečnost v Evropské unii , http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st12/st12665.en10.pdf.
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7. vyjadřuje politování nad skutečností, že ve sdělení Komise a v závěrech Rady o akčním 
plánu EU v oblasti CBRN, který je převážně zaměřen na odhalování a prevenci, je 
připravenosti a reakci věnována nedostatečná pozornost; vyzývá Komisi a Radu, aby 
kladla větší důraz na vypracování mechanismů pro připravenost a reakci, které by byly 
zapotřebí na ochranu veřejného zdraví a životního prostředí v případě, že by na území EU 
skutečně došlo k závažnému incidentu v oblasti CBRN;

8. vzhledem k tomu, že v posledních letech došlo k mnoha teroristickým útokům na 
dopravní struktury a vzhledem ke zvýšenému nebezpečí úniku škodlivých látek během 
přepravy chemických, biologických, radioaktivních a jaderných materiálů vyjadřuje 
politování nad tím, že se sdělení Komise a závěry Rady o akčním plánu v oblasti CBRN 
nezaměřují na dostatečnou ochranu veřejných dopravních sítí a zdraví jejich uživatelů; 
vyzývá členské státy, aby záchranářům zasahujícím v případech incidentů v oblasti CBRN 
zajistily poskytnutí preventivní ochrany a obětem, které byly vystaveny působení těchto 
látek, následné opatření, a to zejména pokud by se jednalo o biologické patogenní látky;

9. zdůrazňuje, že incident v oblasti CBRN by mohl mít dlouhodobé následky na pěstování 
potravinářských plodin, a tudíž i nepříznivý vliv na bezpečnost potravin a zajišťování 
jejich dodávek v EU; vyzývá Komisi, aby při vypracovávání návrhu akčního plánu EU 
v oblasti CBRN vzala tuto skutečnost v potaz;  

10. vyzývá ke spolupráci a výměně osvědčených postupů se zeměmi, jako  jsou např. Spojené 
státy, Austrálie a Indie, které disponují odbornými poznatky týkajícími se hodnocení rizik, 
prevence, odhalování, informování a reakce v oblasti CBRN;

11. vyzývá členské státy, aby při vypracovávání evakuačních plánů pro případ incidentu 
v oblasti CBRN věnovaly zvláštní pozornost potřebám starších osob, dětí, osob v lékařské 
péči a jiných takových konkrétních skupin;

12. vyzývá Komisi, aby na období do roku 2013, kdy bude akční plán EU v oblasti CBRN 
revidován, vypracovala pro tuto oblast plán EU, v němž budou stanoveny úkoly 
a politická řešení a o němž bude Komise pravidelně informovat Evropský parlament, 
pokud jde o aktuální vývoj a dosažený pokrok.


