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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

A. εκτιμώντας ότι, κατά κανόνα, τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη χημική, βιολογική, 
ραδιολογική και πυρηνική (ΧΒΡΠ) πολιτική και ότι όμως παρ' όλα αυτά είναι αναγκαίο 
να υπάρχει στενή συνεργασία και συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ, 

B. εκτιμώντας ότι οι κίνδυνοι για την υγεία και η σχετική εξάπλωση επικίνδυνων παθογόνων 
παραγόντων παρουσιάζουν ολοένα και μεγαλύτερη αύξηση τόσο στην ΕΕ όσο και σε 
παγκόσμιο επίπεδο, όπως κατέδειξε η πρόσφατη επιδημία του ιού A/H1N1, 

Γ. εκτιμώντας ότι, ως αποτέλεσμα ΧΒΡΠ συμβάντων, είναι δυνατό να προκύψουν ζητήματα 
ρύπανσης και μόλυνσης του περιβάλλοντος, καθιστώντας αναγκαία την ενσωμάτωση 
στρατηγικών αποκατάστασης και απολύμανσης στην πολιτική στον ΧΒΡΠ τομέα, 

Δ. εκτιμώντας ότι ο γενικός στόχος της νέας πολιτικής της ΕΕ στον ΧΒΡΠ τομέα είναι "να 
περιοριστούν η απειλή και η βλάβη για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από ΧΒΡΠ 
συμβάντα" και ότι αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί με προσπάθειες που έχουν στόχο 
να "μειωθεί στο ελάχιστο η πιθανότητα επιθέσεων με ΧΒΡΠ όπλα και, εάν σημειωθούν 
τέτοιου είδους επιθέσεις, να περιοριστούν οι συνέπειές τους".

E. εκτιμώντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ 
στην παγκόσμια υγεία1, αναγνωρίζει την ανάγκη συντονισμού των μέτρων σε επίπεδο ΕΕ 
και παγκοσμίως, ούτως ώστε να υπάρξει ταχεία αντίδραση στις απειλές για την υγεία και 
αναλαμβάνει τη δέσμευση να βελτιώσει την ετοιμότητα και τους μηχανισμούς αντίδρασης 
στις επιδημίες ή στην εμφάνιση κρουσμάτων ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων 
σκόπιμων πράξεων, όπως η βιοτρομοκρατία, 

ΣΤ.εκτιμώντας ότι, σε σύγκριση με την πυρηνική τεχνολογία και τις πρόδρομες τεχνολογίες, 
οι βιολογικές ουσίες όπως ο άνθρακας είναι φθηνότερες και η απόκτηση και διάδοσή τους 
πολύ πιο εύκολες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται δυνατότητες για μη συμβατικές 
τρομοκρατικές επιθέσεις που συνιστούν σοβαρή απειλή για την υγεία,

Ζ. εκτιμώντας ότι τα μέλη των ομάδων άμεσης επέμβασης, συμπεριλαμβανομένων της 
αστυνομίας, των πυροσβεστικών σωμάτων και των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών, δεν 
είναι σε θέση να παράσχουν βοήθεια στα θύματα στον τόπο ενός ΧΒΡΠ συμβάντος, 
χωρίς κίνδυνο για την προσωπική τους ασφάλεια, εκτός εάν τους έχει παρασχεθεί 
προστασία πριν από την έκθεσή τους σε επιβλαβείς ουσίες, με τη μορφή ιατρικών 
αντιμέτρων και κατάλληλης κατάρτισης, 

                                               
1 Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής: ‘Παγκόσμια Υγεία - Απάντηση στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης’
Συνοδευτικό έγγραφο της ανακοίνωσης της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών ‘Ο ρόλος της ΕΕ στην παγκόσμια υγεία’ (COM(2010) 128) (SEC(2010) 381) (SEC(2010) 
382).



PE448.854v01-00 4/6 PA\830636EL.doc

EL

Η. εκτιμώντας ότι τα περιφερειακά αποθέματα ιατρικών αντιμέτρων εγγυώνται κατάλληλη 
προστασία για τους πολίτες, δεδομένου ότι διασφαλίζουν τόσο τον συγκερασμό των 
προβληματισμών που αφορούν τη δημόσια υγεία και των προβληματισμών οικονομικού 
χαρακτήρα όσο και την ευθύνη και αλληλεγγύη των κρατών μελών,

Θ. εκτιμώντας ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, με το παγκόσμιο πρόγραμμα 
συναγερμού και αντίδρασης1 που δημιούργησε, επιδιώκει την ενίσχυση της 
βιοπροστασίας, της βιοασφάλειας και της ετοιμότητας σε περιπτώσεις εμφάνισης 
κρουσμάτων επικίνδυνων και νεοεμφανιζόμενων παθογόνων παραγόντων,

Ι. εκτιμώντας ότι η ΕΕ συμμετέχει ενεργά, μέσω των κρατών μελών της και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις συζητήσεις της πρωτοβουλίας για την παγκόσμια 
υγειονομική ασφάλεια που αποσκοπούν στην επίτευξη συντονισμένης παγκόσμιας 
δράσης για την ενίσχυση της ετοιμότητας στον τομέα της παγκόσμιας υγείας και την 
εξεύρεση τρόπου αντιμετώπισης της απειλής της διεθνούς βιολογικής, χημικής και 
ραδιοπυρηνικής τρομοκρατίας,

IV. Επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία

1. λαμβάνει υπό σημείωση τις ασυντόνιστες υπερβολικές επενδύσεις σε εμβόλια κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας του ιού A/H1N1 και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν 
από κοινού περιφερειακές λύσεις ετοιμότητας, συμπεριλαμβανομένων της κοινής 
αξιοποίησης των υφιστάμενων ικανοτήτων και του συντονισμού της αποτελεσματικής ως 
προς το κόστος προμήθειας ιατρικών αντιμέτρων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλά 
επίπεδα ετοιμότητας στον ΧΒΡΠ τομέα σε ολόκληρη την ΕΕ·

2. εκφράζει επιδοκιμασία για το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με τα 
διδάγματα που αντλήθηκαν από την πανδημία του ιού A/H1N1 και την προστασία της 
υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (12665/10)2, στο οποίο λαμβάνεται υπόψη η ανάπτυξη 
μηχανισμού για την κοινή προμήθεια εμβολίων και αντιιικών φαρμάκων για εφαρμογή 
στα κράτη μέλη σε εθελοντική βάση·

3. σημειώνει ότι η νομοθεσία της ΕΕ (απόφαση του Συμβουλίου 1990/424/ΕΟΚ, όπως 
τροποποιήθηκε με την απόφαση του Συμβουλίου 2006/965/ΕΚ) προβλέπει κοινοτική 
προσέγγιση όσον αφορά την εξάλειψη, τον έλεγχο και την παρακολούθηση των 
ασθενειών των ζώων και των ζωονόσων, συμπεριλαμβανομένων της αγοράς και της 
δημιουργίας αποθεμάτων ιατρικών αντιμέτρων για την προστασία των ζώων από 
μολύνσεις· εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός ότι δεν υπάρχει παρόμοια κοινοτική 
προσέγγιση για το συντονισμό της αγοράς και της δημιουργίας αποθεμάτων ιατρικών 
αντιμέτρων για την προστασία του ανθρώπινου πληθυσμού της ΕΕ από τις μολύνσεις με 
επικίνδυνους βιολογικούς παθογόνους παράγοντες·

4. τονίζει ότι ενδεχόμενο συμβάν ή επίθεση με βιολογικούς παθογόνους παράγοντες - για 
παράδειγμα, όχι όμως αποκλειστικά, με άνθρακα - θα μολύνει την πληγείσα περιοχή για 
δεκαετίες, προκαλώντας σοβαρές ζημίες στα φυτά, στη ζωή και την υγεία ζώων και 

                                               
1 http://www.who.int/csr/en/
2 Έγγραφο του Συμβουλίου 12665/10 SAN 158, Βρυξέλλες, 28 Ιουλίου 2010, ‘Lessons to be learned from the A/H1N1 pandemic - Health 
security in the European Union’, http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st12/st12665.en10.pdf
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ανθρώπων και θα καταλήξει σε μακροπρόθεσμο οικονομικό κόστος· καλεί την Επιτροπή 
να συμπεριλάβει στην πολιτική στον ΧΒΡΠ τομέα στρατηγικές αποκατάστασης και 
απολύμανσης·

5. τονίζει ότι ένα ΧΒΡΠ συμβάν που επηρεάζει την κατάσταση του εδάφους και/ή την 
προμήθεια πόσιμου νερού είναι ικανό να προκαλέσει καταστροφικές και εκτεταμένες 
επιπτώσεις στην υγεία και την ευημερία όλων των ανθρώπων στην πληγείσα περιοχή· 
καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη της το γεγονός αυτό κατά την κατάρτιση του σχεδίου 
δράσης της ΕΕ στον ΧΒΡΠ τομέα· 

6. τονίζει τη σημασία της διασφάλισης ουσιαστικού ελέγχου των συμβάντων μόλυνσης των 
υδάτων, που συνεπάγονται ρύπανση του περιβάλλοντος, μόλυνση του εδάφους, διάθεση 
αποβλήτων και/ή ελευθέρωση ραδιενεργών ουσιών·

7. εκφράζει αποδοκιμασία για την ανεπαρκή προσοχή που δόθηκε στην ετοιμότητα και την 
αντίδραση στην ανακοίνωση της Επιτροπής και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου 
σχετικά με το σχέδιο δράσης της ΕΕ στον ΧΒΡΠ τομέα, τα οποία επικεντρώνονται σε 
μεγάλο βαθμό στην ανίχνευση και την πρόληψη· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
δώσουν μεγαλύτερη σημασία στην ανάπτυξη των μηχανισμών ετοιμότητας και 
αντίδρασης που απαιτούνται για την προστασία της δημόσιας υγείας και του 
περιβάλλοντος σε περίπτωση που υπάρξει πραγματικά ένα ΧΒΡΠ συμβάν στο έδαφος της 
ΕΕ· 

8. εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής και τα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο δράσης στον ΧΒΡΠ τομέα δεν 
εστιάζουν καθόλου στην επαρκή προστασία των δημόσιων δικτύων μεταφορών και της 
υγείας των χρηστών τους, δεδομένων των πολυάριθμων τρομοκρατικών επιθέσεων που 
πραγματοποιήθηκαν εναντίον μεταφορικών μέσων κατά τα τελευταία έτη και του
αυξανόμενου κινδύνου ΧΒΡΠ συμβάντων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς ΧΒΡΠ
υλικών· καλεί τα κράτη μέλη να εγγυηθούν την προστασία πριν από την έκθεσή τους σε 
επιβλαβείς ουσίες των μελών των ομάδων άμεσης επέμβασης σε περίπτωση ΧΒΡΠ 
συμβάντων και την περίθαλψη των θυμάτων μετά από την έκθεση, ιδιαίτερα όταν 
πρόκειται για βιολογικούς παθογόνους παράγοντες·

9. τονίζει ότι ένα συμβάν ΧΒΡΠ θα μπορούσε να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην 
ανάπτυξη των διατροφικών καλλιεργειών, με αποτέλεσμα να είναι ικανό να επηρεάσει 
αρνητικά την ασφάλεια των τροφίμων και την επισιτιστική ασφάλεια της ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή να λάβει υπόψη της το γεγονός αυτό κατά την κατάρτιση του σχεδίου δράσης 
της ΕΕ στον ΧΒΡΠ τομέα· 

10. ενθαρρύνει τη συνεργασία και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με χώρες που έχουν 
αναπτύξει πραγματογνωσία στους τομείς της αξιολόγησης, πρόληψης, εντοπισμού και 
γνωστοποίησης των ΧΒΡΠ κινδύνων και της αντίδρασης σε αυτούς, όπως οι Ηνωμένες 
Πολιτείες, η Αυστραλία και η Ινδία· 

11. καλεί τα κράτη μέλη, όταν καταρτίζουν σχέδια εκκένωσης σε περίπτωση συμβάντος 
ΧΒΡΠ, να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των ηλικιωμένων, των παιδιών, των 
ανθρώπων που τελούν υπό ιατρική περίθαλψη και άλλων παρόμοιων ειδικών ομάδων· 
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12. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει ΧΒΡΠ χάρτη πορείας της ΕΕ για την περίοδο έως το 
2013, όταν πραγματοποιηθεί αναθεώρηση του σχεδίου δράσης της ΕΕ στον ΧΒΡΠ τομέα, 
στον οποίο θα παρουσιάζονται οι προκλήσεις και οι πολιτικές αντιμετώπισης και σχετικά 
με το οποίο η Επιτροπή θα υποβάλλει τακτικές εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
όσον αφορά τις τρέχουσες εξελίξεις και την επιτευχθείσα πρόοδο· 


