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ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, 
justiits- ja siseasjade komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised 
ettepanekud:

A. arvestades, et keemiliste, bioloogiliste, radioloogiliste ja tuumamaterjalidega seotud 
poliitika on üldjuhul liikmesriikide pädevuses, kuid arvestades et ELi tasandil on siiski 
vaja tihedamat koostööd ja koordineerimist; 

B. arvestades, et nii ELis kui ka kogu maailmas on järjest rohkem terviseriske ja nendega 
seotud ohtlike patogeenide levik suureneb, nagu näitas hiljutine A/H1N1 puhang;

C. arvestades, et kuna KBRT-juhtumid võivad esile tuua saasteprobleeme, tuleb KBRT-
poliitikasse lisada taastamis- ja saastatusest puhastamise strateegia;

D. arvestades, et ELi uue KBRT-poliitika üldine eesmärk on „vähendada KBRT-juhtumite 
toimumise ohtu ja nendega Euroopa Liidu kodanikele põhjustatavat kahju” ja et selle 
saavutamiseks tuleb „vähendada KBRT-juhtumite toimumise tõenäosust ning piirata 
niisuguste juhtumite mõju”;

E. arvestades, et Euroopa komisjon tunnistab oma teatises ELi rolli kohta ülemaailmses 
tervishoius1, et ELi ja maailma tasandil tuleb terviseriskidega kiireks tegelemiseks 
meetmeid koordineerida, ja võtab endale kohustuse parandada epideemiateks ja 
haiguspuhanguteks (sh tahtlikeks tegudeks, nagu bioterrorism) valmisolekut ja 
epideemiatele ja haiguspuhangutele reageerimise mehhanisme; 

F. arvestades, et tuumarelvade ja nende eelkäijatega võrreldes on bioloogilised materjalid, 
nagu siberi katk, odavamad, neid on lihtsam omandada ja levitada, mistõttu on võimalik 
korraldada tohutute terviseriskidega ebatüüpilisi terrorirünnakuid;

G. arvestades, et päästetöötajad, sh politsei-, tuletõrje- ja kiirabibrigaadidel ei ole võimalik 
KBRT-juhtumi toimumiskohas ohvreid aidata isiklikku julgeolekut ohtu seadmata, kui 
nad ei ole meditsiiniliste vastumeetmete ja asjakohase koolituse abil ennetavalt kaitstud; 

H. arvestades, et meditsiinilisteks vastumeetmeteks kasutatavate vahendite piirkondlikud 
varud tagavad kodanike piisava kaitse, sest need tasakaalustavad tervisekaitse ja 
majanduslikud kaalutlused ning tagavad liikmesriikide vastutuse ja solidaarsuse;

I. arvestades, et Maailma Terviseorganisatsioon püüab oma programmiga „Ülemaailmne 
häire ja reageerimine”2 suurendada bioloogilist ohutust, bioloogilist julgeolekut ja 
valmisolekut ohtlike ja tekkivate patogeenide puhanguks;

                                               
1 Komisjoni talituste töödokument „Ülemaailmne tervishoid − globaliseerumisega kaasnevate probleemidega 
toimetulek”, mis, kuulub komisjoni teatise juurde nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „ELi roll ülemaailmses tervishoius” (KOM(2010) 128) 
(SEC(2010) 381) (SEC(2010) 382).
2 http://www.who.int/csr/en/
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J. arvestades, et EL osaleb liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni kaudu aktiivselt aruteludes 
globaalse terviseohutuse algatuse üle, mille eesmärk on jõuda konkreetse ülemaailmse 
tegevuseni suurendamaks tervishoiusüsteemi valmisolekut ja tagamaks rahvusvahelise 
bioloogilise, keemilise ja tuumarünnaku ohuga tegelemise;

IV. Keskkonna- ja tervisemõju

1. märgib, et A/H1N1 pandeemia ajal tehti vaktsiinidesse koordineerimatult liigseid 
investeeringuid ja innustab liikmesriike töötama üheskoos välja piirkondliku valmisoleku 
lahendusi, mis hõlmavad muu hulgas olemasoleva võimekuse jagamist ja meditsiinilisteks 
vastumeetmeteks kasutatavate vahendite kulutõhusate hangete koordineerimist ning 
kõrgetasemelise KBRT-valmisoleku tagamist kogu ELis;

2. tunneb heameelt nõukogu järelduste projekti „A/H1N1 pandeemia õppetunnid –
terviseohutus Euroopa Liidus” (12665/10)1, milles vaagitakse vaktsiinide ja 
viirusevastaste ravimite ühishanke mehhanismi väljatöötamist, mida kohaldataks 
liikmesriikides vabatahtlikkuse alusel;

3. märgib, et ELi õigusaktid (nõukogu otsus 1990/424/EMÜ, mida on muudetud nõukogu 
otsusega 2006/965/EÜ) näevad ette ühenduse lähenemisviisi loomahaiguste ja zoonooside 
likvideerimiseks, järelevalveks ja seireks, sh veterinaarseteks vastumeetmeteks vajalike 
vahendite ostmine ja ladustamine loomade kaitsmiseks nakatumise eest; peab 
kahetsusväärseks, et puudub ühenduse meetod, kuidas koordineerida meditsiinilisteks 
vastumeetmeks kasutatavate vahendite ostmist ja ladustamist ELi elanike kaitsmiseks 
ohtlike bioloogiliste patogeenidega nakatumise eest;

4. juhib tähelepanu sellele, et bioloogiliste patogeenidega (nt siberi katkuga) seotud juhtum 
või rünnak saastab piirkonna aastakümneteks, kahjustab tõsiselt taimi ja loomi ning 
inimeste elukvaliteeti ja tervist ning põhjustab pikaajalisi kulusid; palub komisjonil lisada 
KBRT-poliitikasse taastamis- ja saastatusest puhastamise strateegiad;

5. rõhutab, et KBRT-materjalidega seotud juhtumid, mis mõjutavad pinnase- ja/või 
joogiveekvaliteeti, võivad asjaomase piirkonna inimeste tervisele ja heaolule laastavat ja 
kauakestvat mõju avaldada; kutsub komisjoni üles võtma seda ELi KBRT tegevuskava 
koostamisel arvesse;

6. rõhutab, kui tähtis on, et veesaastet põhjustavaid juhtumeid põhjalikult kontrollitaks, sest 
selliste juhtumitega kaasneb keskkonna- ja pinnasesaaste, jäätmete teke ja/või 
radioaktiivsete ainete vabanemine;

7. peab kahetsusväärseks liiga vähest tähelepanu, mida on valmisolekule ja reageerimisele 
pööratud ELi KBRT tegevuskava puudutavas komisjoni teatises ja nõukogu järeldustes, 
mis keskenduvad peamiselt avastamisele ja ennetamisele; kutsub komisjoni ja nõukogu 
üles pöörama suuremat tähelepanu valmisoleku- ja reageerimismehhanismide 
väljatöötamisele, sest neid on vaja inimeste tervise ja keskkonna kaitsmiseks, kui ELi 
territooriumil peaks KBRT-juhtum tõepoolest aset leidma;

                                               
1 Nõukogu dokument 12665/10 SAN 158, Brüssel, 28. juuli 2010, „A/H1N1 pandeemia õppetunnid –
terviseohutus Euroopa Liidus”, http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st12/st12665.en10.pdf
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8. peab kahetsusväärseks, et KBRT tegevuskava puudutavas komisjoni teatises ja nõukogu 
järeldustes ei keskenduta ühistranspordivõrgustike ja nende kasutajate tervise piisava 
kaitse tagamiseks, kuigi viimastel aastatel on transpordivõrgu vastu suunatud palju 
terrorirünnakuid ja KBRT-materjalide veol asetleidvate KBRT-juhtumite risk on 
suurenenud; kutsub liikmesriike üles tagama KBRT-juhtumitele esmastele reageerijatele 
ennetava kaitse ja juhtumi ohvrite ravi eelkõige bioloogiliste patogeenide vastu;

9. juhib tähelepanu sellele, et KBRT-juhtumil võib olla pikaajaline mõju toidukultuuride 
kasvule ja seega võib see halvasti mõjuda ELi toiduohutusele ja toiduga kindlustatusele; 
kutsub komisjoni üles võtma seda ELi KBRT tegevuskava koostamisel arvesse; 

10. innustab koostööle ja heade tavade vahetamisele riikidega, kel on teadmised KBRT-
juhtumite riskihindamise, ennetamise, avastamise, nendega seotud teabevahetuse ja 
nendele reageerimise kohta, nagu Ameerika Ühendriigid, Austraali ja India;

11. kutsub liikmesriike üles pöörama KBRT-juhtumite korral rakendatavate 
evakuatsiooniskeemide koostamisel eritähelepanu eakate, laste, arstiabi vajavate inimeste 
ja muude selliste erirühmade vajadustele;

12. kutsub komisjoni üles koostama ELi KBRT rakenduskava kuni aastani 2013, mil 
vaadatakse läbi ELi KBRT tegevuskava, milles on sõnastatud probleemid ja 
reageerimismeetmed ning mille arengu ja edusammude kohta annab komisjon annab 
Euroopa Parlamendile korrapäraselt aru.


