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SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão das 
Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de 
fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que, em princípio, os Estados-Membros são responsáveis pela política 
química, biológica, radiológica e nuclear (QBRN), mas que a existência de cooperação e 
coordenação estreitas é, não obstante, necessária, 

B. Considerando que os riscos para a saúde e a prevalência de agentes patogénicos perigosos 
que lhe está associada estão a ocorrer cada vez mais na UE e a nível global, como foi 
demonstrado pela eclosão recente da gripe A/H1N1,

C. Considerando que incidentes de natureza QBRN podem provocar problemas de poluição e 
contaminação ambiental, tornando necessário incluir estratégias de despoluição e de 
descontaminação na política QBRN,

D. Considerando que o objectivo global da política QBRN da UE é "reduzir a ameaça e o 
risco de incidentes QBRN para os cidadãos da União Europeia "e que tal tem de ser 
conseguido "minimizando a probabilidade da ocorrência de incidentes QBRN e limitando 
as suas consequências caso tais incidentes venham a ocorrer",

E. Considerando que a Comissão Europeia, na sua Comunicação intitulada "O papel da UE 
na área da saúde mundial"1, reconhece a necessidade de coordenar medidas a nível da UE 
e a nível global para responder rapidamente a ameaças à saúde e compromete-se a 
melhorar os mecanismos de preparação e resposta a epidemias ou eclosões patogénicas, 
incluindo as provocadas por actos deliberados como o bioterrorismo, 

F. Considerando que, em comparação com a tecnologia nuclear e os seus precursores, os 
materiais biológicos, como o antrax, são mais baratos e muito mais fáceis de adquirir e 
disseminar, dando possibilidades à realização de ataques terroristas não convencionais que 
constituem ameaças graves para a saúde,

G. Considerando que os primeiros a reagir, incluindo a polícia, os bombeiros e os serviços de 
ambulâncias não podem prestar assistência a vítimas no local de ocorrência de acidentes 
QBRN sem arriscarem a sua própria segurança pessoal, a menos que tenham recebido 
protecção pré-exposição sob forma de contra-medidas médicas e treino adequado,

H. Considerando que a existência de reservas regionais de contra-medidas médicas presta 
protecção adequada aos cidadãos, procurando um equilíbrio entre a necessidade de 
proteger a saúde pública e as preocupações de carácter económico e, simultaneamente, 
assegurando também a responsabilidade e a solidariedade dos Estados-Membros,

                                               
1 Documento de Trabalho dos serviços da Comissão intitulado "Saúde  global - responder aos desafios da 
globalização" que acompanha a Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões intitulada "O papel da UE na área da saúde mundial" 
(COM2010) 128) (SEC(2010) 381) (SEC(2010) 382).
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I. Considerando que, com o seu Programa de Alerta e Resposta Global1, a Organização 
Mundial de Saúde procura reforçar a bioprotecção, a biossegurança e a prontidão para 
reagir a eclosões de epidemias perigosas e à emergência de agentes patogénicos,

J. Considerando que, através dos seus Estados-Membros e da Comissão Europeia, a UE é 
um participante activo nos debates da Iniciativa Global de Protecção da Saúde, cujo 
objectivo é conseguir uma acção global concertada para reforçar a preparação ao nível da 
saúde pública e reagir a ameaças de terrorismo biológico, químico, radiológico e nuclear 
internacional,

IV. Impacto sobre o ambiente e a saúde

1. Constata o sobreinvestimento descoordenado em vacinas durante a pandemia de gripe 
A/H1N1 e incentiva os Estados-Membros a desenvolverem em conjunto soluções de 
prontidão de resposta a nível regional, incluindo a partilha de capacidades e coordenação 
de concursos com uma boa relação de custo-benefício para a aquisição de contra-medidas 
médicas, assegurando entretanto elevados níveis de prontidão de resposta a ocorrências 
QBRN no conjunto da UE;

2. Congratula-se com o projecto de conclusões do Conselho intitulado "Ensinamentos a 
retirar da pandemia de gripe A/H1N1 - Segurança sanitária na União Europeia"
(12665/10)2, no qual é lançada a possibilidade de desenvolver um mecanismo de aquisição 
conjunta de vacinas e medicação antiviral pelos Estados-Membros que, a título 
facultativo, desejarem fazê-lo;

3. Salienta que a legislação da UE (Decisão 1990/424/CEE do Conselho, alterada pela 
Decisão 2006/965/CE do Conselho) prevê uma abordagem comunitária para a 
erradicação, controlo e acompanhamento de zoonoses, incluindo a aquisição e 
armazenagem de contra-medidas de medicina veterinária para proteger os animais de 
infecções; lamenta que nenhuma abordagem comunitária deste tipo tenha sido 
estabelecida para coordenar a aquisição e armazenagem de contra-medidas médicas para 
proteger a população humana da UE contra infecções por agentes biológicos patogénicos 
perigosos;

4. Salienta que qualquer incidente ou ataque que envolva agentes biológicos patogénicos -
como por exemplo o antrax, mas não só - contaminará durante décadas a área afectada, 
atingindo gravemente a vida e a saúde vegetal, animal e humana, e provocando custos 
económicos a longo prazo; solicita à Comissão que inclua na sua política QBRN 
estratégias de recuperação e de descontaminação;

5. Salienta que qualquer incidente que envolva materiais QBRN e afecte as condições do 
solo e/ou o abastecimento de água potável tem potencial suficiente para provocar efeitos 
devastadores e de grande alcance sobre a saúde e o bem-estar de todas as pessoas das 
áreas afectadas; solicita à Comissão que tenha em conta esta eventualidade ao elaborar o 
Plano de acção QBRN da UE;

                                               
1 http://www.who.int/csr/en/
2 Documento 12665/10 SAN 158 do Conselho, Bruxelas, 28 de Julho de 2010,  "Ensinamentos a retirar da pandemia de gripe A/H1N1 
pandemic - Segurança ssanitária na União Europeia", http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st12/st12665.pt10.pdf
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6. Salienta a importância de garantir a existência de um controlo efectivo de incidentes de 
contaminação da água ou que provoquem a poluição do ambiente, das terras e depósito de 
resíduos e/ou a libertação de substâncias radioactivas;

7. Lamenta a insuficiente atenção prestada às questões da preparação e resposta na 
Comunicação da Comissão e nas Conclusões do Conselho sobre o Plano de acção QBRN 
da UE, que assenta essencialmente na detecção e na prevenção; solicita à Comissão e ao 
Conselho que dêem mais importância ao desenvolvimento dos mecanismos de preparação 
e resposta requeridos para proteger a saúde pública e o ambiente, caso venha 
efectivamente a ocorrer algum acidente QBRN no território da UE;

8. Lamenta a falta de atenção da Comunicação da Comissão e das Conclusões do Conselho 
sobre o Plano de Acção QBRN da UE à protecção das redes de transportes públicos e à 
saúde dos seus utilizadores, tendo em conta os muitos ataques terroristas nos transportes 
que ocorreram ao longo dos últimos anos, assim como ao crescente risco de ocorrerem 
acidentes QBRN durante o transporte de materiais QBRN; solicita aos Estados-Membros 
que garantam a protecção pré-exposição dos intervenientes em primeira linha aquando de 
acidentes QBRN, assim como o tratamento pós-exposição das vítimas, nomeadamente 
contra agentes biológicos patogénicos;

9. Salienta que qualquer incidente QBRN pode ter efeitos duradouros sobre o crescimento 
das culturas para a alimentação e, portanto, potencial para afectar adversamente a 
segurança alimentar e a segurança dos alimentos na UE; convida a Comissão a ter em 
conta esta eventualidade ao elaborar o Plano de acção QBRN da UE; 

10. Incentiva a cooperação e o intercâmbio das melhores práticas com países que 
desenvolveram conhecimentos especializados no domínio da avaliação, prevenção,
detecção, comunicação e resposta a riscos QBRN, como os Estados Unidos, a Austrália e 
a Índia;

11. Solicita aos Estados-Membros que, ao elaborarem planos de evacuação em caso de 
ocorrência de acidentes QBRN, prestem particular atenção às necessidades dos idosos, das 
crianças, das pessoas sob tratamento médico e outros grupos específicos como estes;

12. Solicita à Comissão que elabore um Roteiro QBRN da UE para o período de agora até 
2013, altura em que o Plano de acção QBRN da UE será revisto, um roteiro em que sejam 
estabelecidos os desafios e as respostas ao nível das políticas, e de cujos 
desenvolvimentos e progressos realizados a Comissão informe regularmente o Parlamento 
Europeu.


