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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
właściwej dla tej sprawy o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że co do zasady państwa członkowskie są odpowiedzialne za politykę
w zakresie broni chemicznej, biologicznej, radiologicznej i jądrowej (CBRJ), mając 
jednak również na uwadze, że konieczna jest ścisła współpraca i koordynacja na poziomie 
UE;

B. mając na uwadze coraz częstsze pojawianie się zagrożeń dla zdrowia i związane z tym 
powszechne występowanie niebezpiecznych czynników chorobotwórczych na terenie UE 
i na całym świecie, czego dowiódł ostatnio wybuch choroby spowodowanej wirusem 
grypy A/H1N1,

C. mając na uwadze, że incydenty CBRJ mogą wywoływać zanieczyszczenie i skażenie 
środowiska, dlatego konieczne jest włączenie do polityki w zakresie CBRJ strategii 
naprawy i odkażania,

D. mając na uwadze, że ogólnym celem nowej polityki UE w zakresie CBRJ jest 
„zmniejszenie zagrożenia incydentami CBRJ i powodowanych przez nie szkód dla 
obywateli Unii Europejskiej”, a cel ten ma zostać osiągnięty poprzez „zminimalizowanie 
prawdopodobieństwa występowania incydentów CBRJ i ograniczanie ich skutków, jeżeli 
do takich incydentów dochodzi”,

E. mając na uwadze, że w swoim komunikacie pt. „Rola UE w kontekście zdrowia na 
świecie”1 Komisja Europejska uznaje potrzebę koordynowania środków na szczeblu UE i 
ogólnoświatowym, aby szybko reagować na zagrożenia dla zdrowia, oraz zobowiązuje się 
do poprawy mechanizmów gotowości i reagowania w sytuacji epidemii lub wystąpienia 
choroby, w tym działań zamierzonych, takich jak bioterroryzm, 

F. mając na uwadze, że w porównaniu z technologią jądrową i wcześniejszymi 
technologiami, materiały biologiczne takie jak wąglik są tańsze i zdecydowanie łatwiejsze 
do zdobycia i rozprzestrzeniania, co umożliwia niekonwencjonalne zamachy 
terrorystyczne, które stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia,

G. mając na uwadze, że służby interwencyjne, w tym policja, straż pożarna i pogotowie 
ratunkowe, nie są w stanie pomóc ofiarom na miejscu incydentu CBRJ, nie narażając 
samych siebie na niebezpieczeństwo, chyba że zapewniono im przedekspozycyjną 
ochronę w postaci medycznych środków zaradczych i odpowiedniego szkolenia, 

H. mając na uwadze, że regionalne zapasy medycznych środków zaradczych oferują 
obywatelom właściwą ochronę dzięki równoważeniu ochrony zdrowia publicznego 

                                               
1 Dokument roboczy służb Komisji pt. „Zdrowie na świecie – odpowiedź na wyzwania globalizacji”
Dokument stanowi załącznik do komunikatu Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów pt. „Rola UE w kontekście zdrowia na świecie” (COM(2010) 128) (SEC(2010) 381) (SEC(2010) 382).
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i trudności ekonomicznych, zapewniając jednocześnie odpowiedzialność i solidarność 
państw członkowskich,

I. mając na uwadze, że Światowa Organizacja Zdrowia za pomocą programu globalnego 
ostrzegania i reagowania w sytuacji epidemii i pandemii dąży do zwiększenia 
bezpieczeństwa biologicznego, ochrony biologicznej i gotowości na wypadek wystąpienia 
ognisk zakażenia niebezpiecznymi i nowo pojawiającymi się czynnikami 
chorobotwórczymi,

J. mając na uwadze, że za pośrednictwem państw członkowskich i Komisji Europejskiej UE 
aktywnie uczestniczy w dyskusjach w ramach Ogólnoświatowej Inicjatywy na rzecz 
Bezpieczeństwa Zdrowotnego, której celem jest podjęcie wspólnie zaplanowanych 
globalnych działań na rzecz poprawy gotowości w zakresie zdrowia publicznego 
i reagowania na zagrożenie międzynarodowym terroryzmem biologicznym, chemicznym, 
radiologicznym i jądrowym,

IV. Wpływ na środowisko i zdrowie

1. zwraca uwagę na nieskoordynowane nadmierne inwestowanie w szczepionki podczas 
pandemii A/H1N1 i zachęca państwa członkowskie do wspólnego opracowania rozwiązań 
w zakresie gotowości na poziomie regionalnym, w tym wzajemnego udostępniania 
obecnego potencjału i koordynowania racjonalnego pod względem kosztów zaopatrzenia 
w medyczne środki zaradcze przy jednoczesnym zapewnieniu w całej UE wysokiego 
poziomu gotowości w zakresie CBRJ; 

2. z zadowoleniem przyjmuje projekt konkluzji Rady pt. „Wnioski na przyszłość po 
pandemii grypy A/H1N1 – bezpieczeństwo zdrowia w Unii Europejskiej” (12665/10)1, 
uwzględniający opracowanie mechanizmu wspólnego nabywania szczepionek i leków 
antywirusowych, który ma być stosowany przez państwa członkowskie na zasadzie 
dobrowolności; 

3. zwraca uwagę, że prawodawstwo UE (decyzja Rady 1990/424/EWG zmieniona decyzją 
Rady 2006/965/WE) przewiduje wspólnotowe podejście do zwalczania, kontroli 
i monitorowania chorób zwierzęcych i odzwierzęcych, w tym nabywania i składowania 
weterynaryjnych środków zaradczych mających chronić zwierzęta przed zakażeniem; 
ubolewa nad brakiem takiego wspólnotowego podejścia do koordynacji nabywania 
i składowania medycznych środków zaradczych mających chronić ludność UE przed 
zakażeniem niebezpiecznymi biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi;

4. zwraca uwagę, że incydent lub zamach z użyciem biologicznych czynników 
chorobotwórczych – np. wąglika, ale nie tylko – skazi zaatakowany obszar na dziesiątki 
lat, poważnie szkodząc roślinom, zwierzętom oraz życiu i zdrowiu ludzi, a także 
pociągając za sobą długotrwałe koszty gospodarcze; wzywa Komisję do włączenia do 
polityki w zakresie CBRJ strategii naprawy i odkażania;

5. podkreśla, że incydent z użyciem materiałów CBRJ wywierający wpływ na jakość gleby 

                                               
1 Dokument Rady 12665/10 SAN 158, Bruksela, 28 lipca 2010 r., „Wnioski na przyszłość po pandemii grypy A/H1N1 – bezpieczeństwo 
zdrowia w Unii Europejskiej”, http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st12/st12665.en10.pdf
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lub na dostawy wody pitnej może powodować niszczące i daleko idące skutki dla zdrowia 
i jakości życia wszystkich ludzi na obszarze dotkniętym incydentem; wzywa Komisję do 
uwzględnienia tej kwestii przy sporządzaniu projektu planu działania UE w obszarze 
CBRJ;

6. podkreśla znaczenie zadbania o skuteczną kontrolę incydentów związanych ze skażeniem 
wody, które pociągają za sobą zanieczyszczenie środowiska, skażenie gleby, 
unieszkodliwianie odpadów lub uwolnienie substancji radioaktywnych;

7. ubolewa nad poświęceniem niewystarczającej uwagi problemom gotowości i reagowania 
w komunikacie Komisji oraz konkluzjach Rady dotyczących planu działania UE w 
obszarze CBRJ, które zdecydowanie skupiają się na wykrywaniu i zapobieganiu; wzywa 
Komisję i Radę do poświęcenia większej uwagi opracowaniu mechanizmów gotowości i 
reagowania wymaganych w celu ochrony zdrowia publicznego i środowiska, w przypadku 
gdy incydent CBRJ rzeczywiście ma miejsce na terytorium UE;

8. ubolewa nad tym, że w komunikacie Komisji i konkluzjach Rady dotyczących planu 
działania UE w obszarze CBRJ nie kładzie się nacisku na właściwą ochronę sieci 
transportu publicznego i zdrowia ich użytkowników, biorąc pod uwagę liczne zamachy 
terrorystyczne na transport w ostatnich latach i zwiększone zagrożenie incydentami CBRJ 
występującymi podczas transportowania materiałów CBRJ; wzywa państwa członkowskie 
do zagwarantowania przedekspozycyjnej ochrony służbom interweniującym podczas 
incydentów CBRJ i poekspozycyjnej opieki ofiarom takich incydentów, w szczególności 
w przypadku biologicznych czynników chorobotwórczych;

9. zwraca uwagę, że incydent CBRJ może mieć długotrwałe konsekwencje dla wzrostu 
upraw przeznaczonych do produkcji żywności i w związku z tym może źle wpływać na 
bezpieczeństwo żywności i dostęp do żywności w UE; wzywa Komisję do uwzględnienia 
tej kwestii przy sporządzaniu projektu planu działania UE w obszarze CBRJ; 

10. zachęca do współpracy i wymiany najlepszych praktyk z krajami, które nabyły fachowego 
doświadczenia w dziedzinie oceny ryzyka, zapobiegania, wykrywania, informowania 
i reagowania w zakresie CBRJ, takimi jak Stany Zjednoczone, Australia i Indie;

11. wzywa państwa członkowskie do poświęcenia szczególnej uwagi potrzebom ludzi 
starszych, dzieci, osób będących pod opieką lekarską i innych specjalnych grup osób przy 
opracowywaniu planów ewakuacyjnych na wypadek incydentu CBRJ;

12. wzywa Komisję do opracowania mapy drogowej UE w dziedzinie CBRJ obejmującej 
okres od chwili obecnej do 2013 r. – kiedy to plan działania UE w dziedzinie CBRJ 
zostanie poddany przeglądowi – i określającej wyzwania dla UE i działania polityczne w 
tym zakresie, które będą przedmiotem regularnie przedstawianych Parlamentowi 
Europejskiemu przez Komisję sprawozdań na temat aktualnego rozwoju sytuacji 
i postępów w omawianym zakresie.


