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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, 
teisingumo ir vidaus reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos 
pasiūlymus:

A. kadangi iš esmės valstybės narės yra atsakingos už cheminio, biologinio, radiologinio ar 
branduolinio (ChBRB) saugumo politiką, tačiau vis dėlto būtina vykdyti glaudų 
bendradarbiavimą ir koordinavimą ES lygmeniu, 

B. kadangi ES ir visame pasaulyje vis dažniau iškyla grėsmė sveikatai, susijusi su pavojingų 
patogenų paplitimu – tai patvirtino neseniai kilęs A/H1N1 protrūkis,

C. kadangi dėl cheminių, biologinių, radiologinių ar branduolinių incidentų atsiranda 
aplinkos taršos ir užteršimo problemų, būtina į ChBRB saugumo politiką įtraukti atkūrimo 
ir nukenksminimo strategijas,

D. kadangi bendras ES ChBRB politikos tikslas – „sumažinti ChBRB incidentų grėsmę ir 
žalą Europos Sąjungos piliečiams“, todėl turėtų būti siekiama „kuo labiau sumažinti 
ChBRB incidentų tikimybę ir sušvelninti pasekmes, jeigu toks incidentas įvyktų“,

E. kadangi Europos Komisija savo komunikate „ES vaidmuo sprendžiant visuotinės 
sveikatos uždavinius“1 pripažįsta, kad reikia ES ir pasaulio lygmenimis koordinuoti 
priemones siekiant greitai reaguoti į grėsmes sveikatai, ir įsipareigoja tobulinti 
pasirengimo epidemijoms ar ligų protrūkiams, įskaitant tyčinius veiksmus, pvz., biologinį 
terorizmą, ir reagavimo į juos mechanizmus, 

F. kadangi, palyginti su branduoline technologija ir jos pirmtakėmis, tokios biologinės 
medžiagos kaip juodligė yra pigesnės ir lengviau įgyjamos bei platinamos, todėl atsiranda 
galimybių vykdyti neįprastus teroristinius išpuolius sukeliant didelę grėsmę sveikatai,

G. kadangi pirmuosius reagavimo veiksmus atliekantys asmenys, įskaitant policijos, 
priešgaisrines ir greitosios pagalbos tarnybas, negali vietoje padėti ChBRB incidento 
aukoms nerizikuodami asmeniniu saugumu, nebent jiems buvo suteikta prevencinė 
apsauga, pvz., medicinos priemonės kovai su užkratu arba atitinkamas mokymas, 

H. kadangi sukūrus regionines medicinos priemonių kovai su užkratu atsargas būtų 
pasirūpinta tinkama piliečių apsauga ir išlaikyta sveikatos priežiūros ir ekonominių 
poreikių pusiausvyra bei užtikrinta valstybių narių atsakomybė ir solidarumas,

I. kadangi Pasaulio sveikatos organizacija, vykdydama savo visuotinę perspėjimo ir 
reagavimo programą2, siekia sustiprinti biologinę saugą ir saugumą bei pasirengimą 
pavojingų ir naujų patogenų protrūkiams,

J. kadangi ES, kaip valstybės narės ir Europos Komisija, aktyviai dalyvauja Pasaulinės 
                                               
1 Komisijos tarnybų darbo dokumentas „Pasaulinė sveikata. Globalizacijos keliamų problemų sprendimas“,
prie Komisijos komunikato Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui „ES 
vaidmuo sprendžiant visuotinės sveikatos uždavinius“ pridėtas dokumentas (COM(2010) 128) (SEC(2010) 381) (SEC(2010) 382).
2 http://www.who.int/csr/en/
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sveikatos apsaugos iniciatyvos diskusijose, kuriose siekiama parengti suderintus bendrus 
veiksmus norint intensyvinti visuomenės sveikatos pasirengimą ir numatyti atsaką į 
tarptautinio biologinio, cheminio, radiologinio ir branduolinio terorizmo grėsmę,

IV. Poveikis aplinkai ir sveikatai 

1. atkreipia dėmesį į nekoordinuotas per dideles investicijas į vakcinas per A/H1N1 
pandemiją ir ragina valstybes nares bendrai parengti regioninio pasirengimo priemones, 
įskaitant pasidalijimą esamais pajėgumais ir medicininių priemonių kovai su užkratu 
ekonomiško pirkimo koordinavimą, taip pat visoje ES užtikrinti aukšto lygio pasirengimą 
ChBRB incidentui,

2. pritaria Tarybos išvadų projektui „Kovojant su A/H1N1 pandemija įgyta patirtis. 
Sveikatos apsauga Europos Sąjungoje“ (12665/10)1, kuriame numatoma sukurti bendro 
vakcinų ir antivirusinių vaistų pirkimo mechanizmą, taikomą valstybėse narėse 
savanorišku pagrindu;

3. atkreipia dėmesį, kad ES teisės aktuose (Tarybos sprendimas 1990/424/EEB su 
pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu 2006/965/EB) numatoma, kad likviduojant, 
kontroliuojant ir stebint gyvūnų ligas ir zoonozes, įskaitant veterinarinių medicinos 
priemonių siekiant apsaugoti gyvūnus nuo infekcijos pirkimą bei šių priemonių kaupimą, 
taikomas Bendrijos metodas; apgailestauja dėl to, kad toks Bendrijos metodas 
nenustatytas siekiant koordinuoti medicinos priemonių, skirtų ES žmonėms nuo infekcijos 
pavojingais biologiniais patogenais apsaugoti, pirkimą ir kaupimą;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad, jeigu įvyktų su biologiniais patogenais susijęs incidentas arba 
išpuolis (pavyzdžiui, bet ne vien tik, juodligės atveju), nukentėjusi teritorija liktų užteršta 
kelis dešimtmečius ir didelė žala būtų daroma augalų, gyvūnų ir žmonių gyvenimui bei 
sveikatai, taip pat atsirastų ilgalaikių ekonominių išlaidų; ragina Komisiją į ChBRB 
politiką įtraukti atkūrimo ir nukenksminimo strategijas;

5. pabrėžia, kad įvykus su ChBRB medžiagomis susijusiam incidentui, kuris daro įtaką 
dirvožemio būklei ir (arba) geriamo vandens tiekimui, gali būti daroma didelė žala ir 
plataus masto poveikis nukentėjusioje vietovėje gyvenančių žmonių sveikatai ir gerovei; 
ragina Komisiją į tai atsižvelgti rengiant ES ChBRB saugumo veiksmų planą;

6. pabrėžia, kad svarbu užtikrinti veiksmingą kontrolę įvykus vandens užteršimo incidentui, 
nes tokiu atveju reikia spręsti aplinkos taršos, dirvožemio užteršimo, atliekų tvarkymo ir 
(arba) radioaktyvių medžiagų pasklidimo klausimus;

7. apgailestauja, kad Komisijos komunikate ir Tarybos išvadose dėl ES ChBRB saugumo 
veiksmų plano nepakankamai dėmesio skirta pasirengimo ir reagavimo veiksmams, tačiau 
itin daug dėmesio nustatymo ir prevencijos veiksmams; ragina Komisiją ir Tarybą skirti 
daugiau dėmesio siekiant sukurti pasirengimo ir reagavimo mechanizmus, kurių reikia 
visuomenės sveikatai ir aplinkai apsaugoti tuo atveju, jeigu ChBRB incidentas iš tiesų 
įvyktų ES teritorijoje;

                                               
1 „Kovojant su A/H1N1 pandemija įgyta patirtis. Sveikatos apsauga Europos Sąjungoje“, Tarybos dokumentas 12665/10 SAN 158, Briuselis, 
2010 m. liepos 28 d., http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st12/st12665.en10.pdf
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8. apgailestauja, kad Komisijos komunikate ir Tarybos išvadose dėl ES ChBRB saugumo 
veiksmų plano nepakankamai dėmesio skiriama tinkamai viešojo transporto tinklų ir jų 
naudotojų sveikatos apsaugai, turint mintyje, jog pastaraisiais metais daug teroristinių 
išpuolių įvykdyta transporto priemonėse ir kyla vis didesnė ChBRB incidento rizika 
transportuojant ChBRB medžiagas; ragina valstybes nares, ypač kilus biologinių patogenų 
grėsmei, garantuoti prevencinę apsaugą pirmuosius reagavimo veiksmus atliekantiems 
asmenims ir aukų gydymą po poveikio;

9. atkreipia dėmesį į tai, kad ChBRB incidentas galėtų turėti ilgalaikį poveikį maistinių 
pasėlių augimui, taigi jo poveikis gali būti nepalankus ES maisto saugos ir apsirūpinimo 
maistu požiūriais; ragina Komisiją į tai atsižvelgti rengiant ES ChBRB saugumo veiksmų 
planą; 

10. ragina bendradarbiauti ir keistis geriausios praktikos pavyzdžiais su šalimis, kurios jau turi 
daug patirties ChBRB rizikos vertinimo, prevencijos, nustatymo, komunikavimo ir 
reagavimo srityje, kaip antai, Jungtinės Amerikos Valstijos, Australija ir Indija;

11. ragina valstybes nares rengiant ChBRB incidento evakuacijos planus ypač atsižvelgti į 
vyresnio amžiaus žmonių, vaikų, asmenų, kuriems teikiamos medicinos priežiūros 
paslaugos, ir kitų konkrečių grupių poreikius;

12. ragina Komisiją parengti ES ChBRB saugumo gaires laikotarpiu iki 2013 m., kai ES 
ChBRB saugumo veiksmų planas bus peržiūrėtas, siekiant nurodyti problemas ir politinius 
sprendimus, apie kurių nuolatinę raidą ir pažangą Komisija reguliariai praneštų Europos 
Parlamentui.


