
PA\830636HU.doc PE448.854v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

2010/2114(INI)

16.9.2010

VÉLEMÉNYTERVEZET
a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 

részéről

 az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris biztonság európai unióbeli 
növeléséről szóló uniós CBRN cselekvési tervről
(2010/2114(INI))

A vélemény előadója: Kartika Tamara Liotard



PE448.854v01-00 2/5 PA\830636HU.doc

HU

PA_NonLeg



PA\830636HU.doc 3/5 PE448.854v01-00

HU

JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja az 
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel elviekben a tagállamok felelnek a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN) 
politikáért, de mivel mindemellett uniós szinten szoros együttműködésre és 
összehangolásra van szükség, 

B. mivel az EU-ban és globálisan egyre gyakrabban előfordulnak egészségügyi kockázatok 
és a velük kapcsolatos veszélyes kórokozók, amint azt a H1N1-járvány közelmúltbeli 
kitörése is bizonyítja,

C. mivel a CBRN-események környezetszennyezést és -fertőzést okozhatnak, ami 
helyreállítási és méregtelenítési stratégiák beillesztését teszi szükségessé a CBRN-
szakpolitikába,

D. mivel az új uniós CBRN-szakpolitika általános célja, hogy „csökkentse az Európai Unió 
polgárainak váratlan CBRN-események miatti veszélyeztetettségét”, és mivel ez „a 
váratlanul bekövetkező CBRN-események valószínűségének csökkentésével, valamint –
amennyiben bekövetkeznek – hatásaik csökkentésével” érhető el,

E. mivel az Európai Bizottság „az Unió szerepe a globális egészségügy terán” című 
közleményében1 elismeri, hogy az intézkedéseket a gyors válaszadás érdekében uniós 
szinten és globálisan kell összehangolni, valamint kötelezettséget vállal a járványokra –
többek között a bioterrorizmushoz hasonló szándékos cselekvésekre – vonatkozó 
készültségi és válaszadási mechanizmusok javítására, 

F. mivel a nukleáris technológiához és elődeihez képest a biológiai anyagok (pl. a lépfene) 
olcsóbbak, könnyebben beszerezhetők és terjeszthetők, ami lehetővé teszi az egészségre 
szörnyű kockázatot jelentő nem megszokott terrorista támadások kivitelezését,

G. mivel az elsőként beavatkozó szervezetek, többek között a rendőrség, a tűzoltóság és a 
mentőszolgálat a személyes biztonság kockáztatása nélkül nem tud a CBRN-esemény 
helyszínén segíteni az áldozatoknak, amennyiben orvosi ellenintézkedések és megfelelő 
képzés formájában nem kapott a kitettség előtt védelmet,

H. mivel az orvosi ellenintézkedések regionális tartalékkészletei a közegészség védelme és a 
gazdasági megfontolások kiegyensúlyozása révén megfelelő védelmet nyújtanak a 
polgároknak, és egyben biztosítják a tagállami felelősséget és szolidaritást is,

I. mivel az Egészségügyi Világszervezet globális vészjelző és elhárító2 programja révén 

                                               
1 Bizottsági szolgálati munkadokumentum: „Globális egészségügy – válaszadás a globalizáció kihívásaira”
„Az Unió szerepe a globális egészségügy terén” című, a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett bizottsági közleményt (COM(2010) 
128), (SEC(2010) 381), (SEC(2010) 382) kísérő dokumentum.
2 http://www.who.int/csr/en/
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próbálja megerősíteni a biobiztonságot, valamint a veszélyes és újonnan megjelenő 
kórokozókkal kapcsolatos járványok kitörésére való készültséget,

J. mivel tagállamain és az Európai Bizottságon keresztül az EU aktív résztvevője a globális 
egészségbiztonsági kezdeményezés azt célzó megbeszéléseinek, hogy összehangolt 
globális fellépés történjen a közegészségügyi készültség megerősítése, valamint a 
nemzetközi biológiai, vegyi és radionukleáris terrorizmus fenyegetésére való válaszadás 
terén,

IV. Környezeti és egészségügyi hatás

1. megjegyzi, hogy a H1N1-járvány idején szervezetlen túlköltekezés történt a vakcinák 
tekintetében, és ösztönzi a tagállamokat, hogy együtt dolgozzanak ki többek között a 
meglévő kapacitások megosztására és az orvosi ellenintézkedések költséghatékony 
beszerzésének összehangolására irányuló készenléti megoldásokat, és közben 
biztosítsanak magas szintű CBRN-készenlétet az egész EU-ban;

2. üdvözli az „A H1N1-járvány tanulságai –  egészségügyi biztonság az Európai Unióban” 
című tanácsi következtetés-tervezetet (12665/10)1, mely fontolóra veszi az oltóanyagok és 
vírusellenes gyógyszerek közös beszerzésére irányuló mechanizmus kifejlesztését, amit a 
tagállamokban önkéntes alapon alkalmaznának;

3. megjegyzi, hogy az uniós jogszabályok (a 2006/965/EK tanácsi határozattal módosított 
1990/424/EGK tanácsi határozat) biztosítják a fertőző állatbetegségek, beleértve a 
zoonózisok felszámolása, az ellenük való védekezés és figyelemmel kísérésük közösségi 
megközelítését, többek között az állatok fertőzéstől való védelmére szolgáló állatorvosi 
ellenintézkedések beszerzését és felhalmozását; sajnálja, hogy az EU lakosságának a 
veszélyes biológiai kórokozóktól való védelmére szolgáló orvosi ellenintézkedések 
beszerzésének és felhalmozásának összehangolása tekintetében nem létezik ilyen 
közösségi megközelítés;

4. rámutat, hogy egy biológiai kórokozókkal – például, de nem kizárólag a lépfenével –
kapcsolatos esemény vagy támadás évtizedekre megfertőzi az érintett területet és súlyosan 
károsítja a növények, az állatok és az emberek életét és egészségét, mellyel hosszú távú 
gazdasági költségeket okoz; felszólítja a Bizottságot, hogy illesszen be helyreállítási és 
méregtelenítési stratégiákat a CBRN-szakpolitikába;

5. hangsúlyozza, hogy egy CBRN-anyagokkal kapcsolatos, a talaj és/vagy az ivóvíz-ellátást 
befolyásoló esemény potenciálisan pusztító és nagy horderejű következményekkel jár az 
érintett területen élő összes ember egészségére és jólétére nézve; felszólítja a Bizottságot, 
hogy az uniós CBRN cselekvési terv meghatározásakor ezt vegye figyelembe;

6. hangsúlyozza a vízalapú fertőzési események – melyek közé tartozik a 
környezetszennyezés, a talajszennyezés, a hulladékkezelés és/vagy a radioaktív anyagok 
kibocsátása – hatékony ellenőrzése biztosításának jelentőségét;

                                               
1 12665/10 SAN 158. sz. tanácsi dokumentum, 2010. július 28., Brüsszel: „A H1N1-járvány tanulságai –
Egészégügyi biztonság az Európai Unióban”, http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st12/st12665.en10.pdf
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7. sajnálja, hogy az uniós CBRN cselekvési tervről szóló, erősen a felfedezésre és 
megelőzésre összpontosító bizottsági közleményben és tanácsi következtetésekben nem 
fordítanak elég figyelmet a készenlétre és a válaszadásra; felszólítja a Bizottságot és a 
Tanácsot, hogy helyezzenek nagyobb hangsúlyt a közegészség és a környezet védelméhez 
abban az esetben szükséges készenléti és válaszadási mechanizmusok kifejlesztésére, ha 
az EU területén ténylegesen CBRN-esemény történne;

8. sajnálja, hogy a CBRN cselekvési tervről szóló bizottsági közlemény és tanácsi 
következtetések nem összpontosítanak tömegközlekedési rendszerek, valamint 
felhasználóik egészségének megfelelő védelmére, tekintettel az elmúlt évek 
tömegközlekedést célzó számos terrorista támadására és a CBRN-eseményeknek a 
CBRN-anyagok szállításakor való bekövetkeztének fokozott kockázatára; felszólítja a 
tagállamokat, hogy biztosítsák a CBRN-eseményeknél elsőként beavatkozó szervezetek 
kitettség előtti védelmét, valamint az áldozatok kitettség utáni ellátását, különösen a 
biológiai kórokozók tekintetében;

9. rámutat, hogy egy CBRN-esemény hosszú távú hatást gyakorolhat az élelmezési célú 
növények növekedésére és így potenciálisan káros hatást gyakorol az EU 
élelmiszerbiztonságára; felkéri a Bizottságot, hogy az uniós CBRN cselekvési terv 
meghatározásakor ezt vegye figyelembe;

10. ösztönzi a legjobb gyakorlatok megosztását olyan országokkal – például az Egyesült 
Államokkal, Ausztráliával és Indiával –, melyek szakértelemre tettek szert a CBRN-nel 
kapcsolatos kockázatelemzés, megelőzés, felfedezés, tájékoztatás és válaszadás területén;

11. felszólítja a tagállamokat, hogy a CBRN-eseményre vonatkozó evakuálási tervek 
meghatározásakor fordítson különös figyelmet az idősek, a gyermekek, az egészségügyi 
ellátásban részesülők és egyéb különleges csoportok igényeire;

12. felszólítja a tagállamokat, hogy készítsenek a mától 2013-ig – amikor az uniós CBRN 
cselekvési terv felülvizsgálata lesz – terjedő időszakra vonatkozó uniós CBRN-útmutatót, 
melyben meghatározzák azokat a kihívásokat és politikai válaszokat, amelyekkel 
kapcsolatban a Bizottság folyamatában és az adott időpontig elért haladás tekintetében 
rendszeresen tájékoztatja az Európai Parlamentet;


