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IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

A. tā kā principā dalībvalstis ir atbildīgas par ķīmiskās, bioloģiskās, radiācijas un nukleārās 
(CBRN) drošības politiku un tā kā tomēr ir nepieciešama cieša sadarbība un koordinācija 
ES līmenī; 

B. tā kā veselības apdraudējums un ar to saistītā bīstamo patogēnu izplatība aizvien pieaug 
visā ES teritorijā un pasaulē, kā to apliecināja nesenais A/H1N1 uzliesmojums;

C. tā kā vides piesārņojuma un saindēšanas problēmas var rasties CBRN incidentu dēļ un tā 
kā tāpēc CBRN politikā ir jāiekļauj atveseļošanas un dezaktivēšanas stratēģijas;

D. tā kā jaunās ES CBRN politikas visaptverošais mērķis ir samazināt apdraudējumu un 
kaitējumu, ko CBRN incidenti rada Eiropas Savienības iedzīvotājiem, un tā kā tas ir 
jāsasniedz, līdz minimumam samazinot CBRN incidentu rašanās iespējamību un 
ierobežojot to sekas, ja tādi tomēr ir notikuši;

E. tā kā Eiropas Komisija paziņojumā par ES lomu veselības jomā pasaules mērogā1 atzīst 
nepieciešamību koordinēt pasākumus ES un pasaules mērogā, lai ātri reaģētu uz veselības 
apdraudējumiem, un apņemas uzlabot sagatavotību un nodrošināt reaģēšanas mehānismus 
epidēmiju un slimību uzliesmojumu, tostarp ļaunprātīgu aktu, piemēram, bioloģiskā 
terorisma, dēļ;

F. tā kā salīdzinājumā ar kodoltehnoloģijām un to prekursoriem bioloģiskie materiāli, 
piemēram, liesas sērga, ir lētāki un vienkāršāk iegūstami un izplatāmi, tādējādi radot 
nekonvencionālu terorisma uzbrukumu iespējamību, pakļaujot iedzīvotāju veselību un 
dzīvību bīstamam apdraudējumam;

G. tā kā personas, kuras pirmās reaģē šajos gadījumos, tostarp policija, ugunsdzēsēji un 
neatliekamās medicīnas palīdzības darbinieki, palīdzot CBRN incidentu vietās cietušajiem, 
nav pasargātas no savas drošības apdraudējuma, ja pirms sevis pakļaušanas nelabvēlīgo 
faktoru iedarbībai nav saņēmušas aizsardzību, proti, medicīniskos pretlīdzekļus un 
atbilstošu apmācību; 

H. tā kā reģionu rīcībā ir medicīnisko pretlīdzekļu krājumi, ar ko paredz iedzīvotāju 
pienācīgu aizsardzību, līdzsvarojot iedzīvotāju veselības aizsardzības un ekonomikas 
aspektus, vienlaikus nodrošinot arī dalībvalsts atbildību un solidaritāti;

I. tā kā Pasaules Veselības organizācija, īstenojot globālo katastrofu trauksmes un 

                                               
1 Komisijas dienestu darba dokuments „ES loma veselības jomā pasaules mērogā”;
pavaddokuments Komisijas paziņojumam Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai un Reģionu komitejai „ES loma veselības jomā pasaules mērogā” (COM(2010)128) (SEC(2010)381) 
(SEC(2010)382).
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reaģēšanas1 programmu, cenšas stiprināt bioloģisko nekaitīgumu, bioloģisko drošību un 
sagatavotību bīstamu un neparedzētu patogēnu uzliesmojumu gadījumiem;

J. tā kā ES, ko pārstāv tās dalībvalstis un Eiropas Komisija, ir aktīva dalībniece, apspriežot 
globālo veselības drošības iniciatīvu, kuras mērķis ir panākt vienotu rīcību pasaules 
mērogā, lai stiprinātu sabiedrības veselības aizsardzības sagatavotību un reaģētu uz 
starptautisko bioloģiskā, ķīmiskā un radioaktīvā terorisma un kodolterorisma 
apdraudējumu,

IV. Ietekme uz vidi un veselību

1. norāda uz nekoordinētajiem pārmērīgajiem izdevumiem vakcīnu iegādē A/H1N1 
pandēmijas laikā un mudina dalībvalstis kopīgi izstrādāt reģionālās sagatavotības 
risinājumus, tostarp pašreizējās jaudas kopīgu izmantošanu un medicīnisko pretlīdzekļu 
rentablu iepirkumu koordinēšanu, vienlaikus nodrošinot CBRN sagatavotības augstu 
līmeni visā ES teritorijā;

2. atzinīgi vērtē Padomes secinājumu projektu „Kas jāmācās no A/H1N1 pandēmijas —
veselības drošība Eiropas Savienībā (12665/10)2, kurā apsvērta mehānisma izstrāde 
attiecībā uz vakcīnu un antivīrusu medikamentu publisku iepirkumu brīvprātīgai 
piemērošanai dalībvalstīs;

3. norāda, ka ES tiesību aktos (Padomes Lēmums 1990/424/EEK, kas grozīts ar Padomes 
Lēmumu 2006/965/EK) noteikta Kopienas pieeja dzīvnieku slimību un zoonožu 
izskaušanas, kontroles un uzraudzības jomā, tostarp veterināro medicīnas pretlīdzekļu 
iegāde un uzkrāšana dzīvnieku aizsardzībai pret infekcijām; pauž nožēlu, ka šāda 
Kopienas pieeja netiek piemērota medicīnisko pretlīdzekļu iegādes un uzkrāšanas 
koordinēšanai, lai aizsargātu ES iedzīvotājus no inficēšanās ar bīstamiem bioloģiskiem 
patogēniem;

4. vērš uzmanību uz to, ka ar bioloģiskiem patogēniem saistītā incidentā vai uzbrukumā, 
piemēram, ar liesas sērgu, bet ne tikai — to skartā teritorija būs saindēta gadu desmitus, 
izraisot nopietnus kaitējumus augiem, dzīvniekiem un cilvēku dzīvībai un veselībai, un šo 
apstākļu dēļ ilgu laiku radīsies izdevumi ekonomikā; aicina Komisiju CBRN politikā 
iekļaut atveseļošanas un dezaktivēšanas stratēģijas;

5. uzsver, ka ar ķīmiskiem, bioloģiskiem, radioaktīviem un nukleāriem materiāliem saistīta 
incidenta dēļ, kurš ietekmē augsnes stāvokli un/vai dzeramā ūdens apgādi, pastāv 
iespējamība izraisīt postošu un tālejošu iedarbību uz skarto teritoriju iedzīvotāju veselību 
un labklājību; aicina Komisiju, izstrādājot ES CBRN rīcības plānu, ņemt vērā šo aspektu;

6. uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt tādu incidentu efektīvu kontroli, kuros tiek saindēti ūdens 
resursi un kuros rodas arī vides un augsnes piesārņojums, notiek atkritumu apglabāšana 
un/vai radioaktīvo vielu izplūde;

                                               
1 http://www.who.int/csr/en/
2 Padomes dokuments 12665/10 SAN 158, Briselē, 2010. gada 28. jūlijā „Kas jāmācās no A/H1N1 pandēmijas –
Veselības drošība Eiropas Savienībā”, http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st12/st12665.en10.pdf
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7. pauž nožēlu, ka jautājumam par sagatavotību un reaģēšanu pietiekama uzmanība nav 
veltīta ne Komisijas paziņojumā, ne Padomes secinājumos par ES CBRN rīcības plānu, 
kuros galvenā vērība pievērsta konstatēšanai un novēršanai; aicina Komisiju un Padomi 
veltīt lielāku vērību sagatavotības un reaģēšanas mehānismu izstrādei, kuri nepieciešami 
sabiedrības veselības un vides aizsardzībai, ja ES teritorijā patiesi izraisītos CBRN
incidents;

8. pauž nožēlu, ka Komisijas paziņojumā un Padomes secinājumos par ES CBRN rīcības 
plānu uzmanības centrā nav sabiedriskā transporta tīkla un tā lietotāju pietiekama 
veselības aizsardzība, paturot prātā, ka pēdējos gados notikuši daudzi teroristu uzbrukumi 
transporta sistēmai un ka paaugstinās CBRN incidentu risks CBRN materiālu pārvadāšanas 
laikā; aicina dalībvalstis pirms nelabvēlīgo faktoru iedarbības nodrošināt aizsardzību 
personām, kuras pirmās reaģē CBRN incidentos, kā arī šajos apstākļos cietušo ārstēšanu, 
jo īpaši pret bioloģiskajiem patogēniem;

9. vērš uzmanību uz to, ka CBRN incidentam var būt ilgstoša ietekme uz pārtikas kultūraugu 
audzēšanu un ka tas savukārt var nelabvēlīgi ietekmēt ES pārtikas nekaitīgumu un 
nodrošinātību ar pārtiku; aicina Komisiju, izstrādājot ES CBRN rīcības plānu, ņemt vērā 
šo aspektu; 

10. atbalsta sadarbību un dalīšanos paraugpraksē ar valstīm, kuras guvušas pieredzi CBRN
riska novērtēšanas, novēršanas, konstatēšanas, saziņas un reaģēšanas jomā, piemēram, ar 
Amerikas Savienotajām Valstīm, Austrāliju un Indiju;

11. aicina dalībvalstis, izstrādājot evakuācijas plānus CBRN incidenta gadījumā, īpašu 
uzmanību veltīt vecāka gadagājuma cilvēku, bērnu, medicīnas aprūpē esošu personu un 
citu specifisku iedzīvotāju grupu vajadzībām;

12. aicina Komisiju izstrādāt ES CBRN ceļvedi laikposmam no šā brīža līdz 2013. gadam, kad 
ES CBRN rīcības plāns tiks pārskatīts, un šajā ceļvedī paredzēt uzdevumus un politiskos 
līdzekļus, par kuriem — to pastāvīgajām tendencēm un sasniegtajiem rezultātiem konkrētā 
laikposmā — Komisija regulāri sniegs ziņojumus Eiropas Parlamentam.


