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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu 
uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže členské štáty sú v zásade zodpovedné za politiku v chemickej, biologickej, 
rádiologickej a jadrovej oblasti, keďže je však úzka spolupráca a koordinácia na úrovni 
EÚ aj tak nevyhnutná, 

B. keďže zdravotné riziká a s nimi súvisiace rozšírenie nebezpečných patogénnych látok sa 
vyskytujú v stále väčšej miere v EÚ i na celom svete, čo preukázalo aj nedávne 
prepuknutie nákazy A/H1N1, 

C. keďže nehody v oblasti CBRN môžu vyvolať problémy znečistenia a zamorenia životného 
prostredia, z čoho vyplýva nevyhnutnosť začlenenia stratégií regenerácie a 
dekontaminácie do politiky v oblasti CBRN,  

D. keďže celkovým cieľom novej politiky EÚ v oblasti CBRN je „znížiť hrozby a prípadné 
následky vyplývajúce pre občanov Európskej únie z CBRN nehôd” a keďže by sa to malo 
dosiahnuť „znižovaním pravdepodobnosti výskytu CBRN nehôd a obmedzením ich
následkov, ak by k nim došlo”,

E. keďže Európska komisia vo svojom oznámení o úlohe EÚ v oblasti celosvetového 
zdravia1 uznáva potrebu koordinovať opatrenia na úrovni EÚ i na celosvetovej úrovni, aby 
bolo možné rýchlo reagovať na zdravotné hrozby, a zaväzuje sa zlepšiť mechanizmy  
pripravenosti a reakcie na výskyt epidémií vrátane úmyselných činov ako bioterorizmus, 

F. keďže biologické látky ako antrax sú v porovnaní s jadrovými technológiami a ich 
prekurzormi lacnejšie a ich získanie a šírenie je oveľa jednoduchšie, čo poskytuje 
príležitosti na nekonvenčné teroristické útoky, ktoré by mohli znamenať katastrofálne 
ohrozenie zdravia, 

G. keďže kým sa  prvým zasahujúcim vrátane polície, hasičských a sanitných služieb 
neposkytne ochrana pred expozíciou formou zdravotných protiopatrení a 
zodpovedajúceho výcviku, nemôžu pomáhať obetiam CBRB nehôd priamo na mieste  bez 
toho, aby sa sami nevystavovali riziku, 

H. keďže regionálne rezervy materiálu na zdravotnícke protiopatrenia zabezpečujú  
dostatočnú ochranu občanov zaisťovaním rovnováhy medzi ochranou verejného zdravia a 
ekonomickými otázkami, pričom  zaručujú zodpovednosť a solidaritu členských štátov,

I. keďže Svetová zdravotnícka organizácia sa svojim programom včasného celosvetového 

                                               
1 Pracovný dokument Komisie s názvom „ Celosvetové zdravie – odpoveď na výzvy globalizácie”
Sprievodný dokument k oznámeniu Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a 
sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Úloha EÚ v oblasti celosvetového zdravia (KOM(2010)128) 
(SEK(2010)381) (SEK(2010)382).
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varovania a reakcie1 usiluje o zlepšenie biologickej bezpečnosti a ochrany a pripravenosti 
na výskyty nákazy nebezpečnými a novými patogénnymi látkami,

J. keďže EÚ sa prostredníctvom svojich členských štátov a Európskej komisie aktívne 
zúčastňuje diskusií v rámci celosvetovej iniciatívy pre zdravotnú bezpečnosť, ktorej 
cieľom je dosiahnuť spoločné celosvetové kroky na posilnenie pripravenosti v oblasti 
verejného zdravia a poskytnúť odpoveď na hrozbu, ktorú predstavuje medzinárodný 
biologický, chemický a rádiologický a jadrový terorizmus,

IV. Vplyv na životné prostredie a zdravie

1. berie na vedomie nekoordinované nadmerné investovanie do očkovacích látok počas 
pandémie chrípky A/H1N1 a vyzýva členské štáty, aby spoločne rozvíjali regionálne 
riešenia pripravenosti vrátane spoločného využívania existujúcich kapacít a koordinácie 
výhodného obstarávania materiálu na zdravotnícke protiopatrenia, pričom zabezpečia 
vysoký stupeň pripravenosti v oblasti CBRN v celej EÚ;

2. víta návrh záverov Rady o ponaučeniach, ktoré je potrebné vyvodiť z pandémie A/H1N1: 
zdravotná bezpečnosť v Európskej únii (12665/10)2, ktorý sa zaoberá rozvojom 
mechanizmu na spoločné zákazky očkovacích látok a antivirotík, ktorý by sa mal v 
členských štátoch dobrovoľne uplatňovať;

3. konštatuje, že právne predpisy EÚ (rozhodnutie Rady 1990/424/EHS zmenené a doplnené 
rozhodnutím Rady 2006/965/ES) stanovujú prístup Spoločenstva k odstraňovaniu, 
kontrole a sledovaniu nákaz zvierat a zoonóz vrátane vytvárania rezervy materiálu na 
veterinárne zdravotné protiopatrenia na ochranu zvierat pred infekciou; vyjadruje 
poľutovanie, že takýto prístup Spoločenstva neexistuje pri koordinácii nákupu a 
vytvárania/budovania rezerv materiálu na zdravotné protiopatrenia na ochranu 
obyvateľstva EÚ pred infekciami spôsobenými nebezpečnými biologickými patogénnymi 
látkami;

4. upozorňuje, že nehoda alebo útok, pri ktorých boli použité biologické patogénne látky, 
napríklad antrax, ale nielen ten, zamorí postihnutú oblasť na desiatky rokov, vážne 
poškodí rastliny, život a zdravie zvierat a ľudí a spôsobí dlhodobé hospodárske náklady; 
vyzýva Komisiu, aby do politiky v oblasti CBRN začlenila stratégie regenerácie a 
dekontaminácie;

5. zdôrazňuje, že nehoda, v ktorej sa vyskytujú látky CBRN a ktorá postihuje pôdu a/alebo 
dodávku pitnej vody môže mať devastačné a ďalekosiahle účinky na zdravie a blaho 
všetkých ľudí v postihnutej oblasti; vyzýva Komisiu, aby túto skutočnosť zohľadnila pri 
navrhovaní akčného plánu EÚ v oblasti CBRN;

6. zdôrazňuje význam zaistenia účinného riadenia nehôd, pri ktorých dôjde ku kontaminácii 
vody a súčasne k znečisteniu životného prostredia, kontaminácii pôdy, vypustenia odpadu 
a/alebo uvoľnenie rádioaktívnych látok;

                                               
1 http://www.who.int/csr/en/
2 Dokument Rady 12665/10 SAN 158, Brusel, 28. júla 2010 s názvom Ponaučenia, ktoré je potrebné vyvodiť z 
pandémie A/H1N1 – zdravotná bezpečnosť v Európskej únii, 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/10/st12/st12665.sk10.pdf
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7. vyjadruje poľutovanie nad tým, že v oznámení Komisie a v záveroch Rady o akčnom 
pláne CBRN, ktoré sa intenzívne zameriavajú na odhaľovanie a prevenciu, sa nevenuje 
dostatočná pozornosť pripravenosti a reakcii;  vyzýva Komisiu a Radu, aby prikladali 
väčšiu dôležitosť rozvoju mechanizmov pripravenosti a reakcie, ktoré sú potrebné na 
ochranu verejného zdravia a životného prostredia, ak by skutočne na území EÚ prišlo k 
CBRN nehode;

8. vyjadruje poľutovanie nad tým, že v oznámení Komisie a v záveroch Rady o akčnom 
pláne CBRN sa nevenuje dostatočná pozornosť primeranej ochrane sietí verejnej dopravy 
a zdravia jej používateľov, keďže v posledných rokoch prišlo k viacerým teroristickým 
útokom v doprave a keďže existuje zvýšené riziko CBRN nehôd počas prepravy látok 
CBRN; vyzýva členské štáty, aby zaručili ochranu prvých zasahujúcich v CBRN 
nehodách pred expozíciou, najmä expozíciou biologickým patogénnym látkam, a 
ošetrenie obetí po nehode;

9. poukazuje na to, že nehody CBRN by mohli mať dlhodobé účinky na rast plodín, a teda 
prípadne nepriaznivo ovplyvniť bezpečnosť potravín a potravinovú bezpečnosť EÚ;   
vyzýva Komisiu, aby túto skutočnosť zohľadnila pri navrhovaní akčného plánu EÚ v 
oblasti CBRN; 

10. podporuje spoluprácu a vzájomné odovzdávanie si najlepších postupov s krajinami, ktoré 
nadobudli odborné znalosti v oblasti hodnotenia rizika CBRN, prevencie, odhaľovania, 
komunikácie a reakcie, ako sú USA, Austrália a India;

11. vyzýva členské štáty, aby pri navrhovaní evakuačných plánov venovali osobitnú 
pozornosť potrebám starších, detí, ľudí v lekárskej starostlivosti a iným podobným 
osobitným skupinám;

12. vyzýva Komisiu, aby vypracovala plán EÚ v oblasti CBRN na obdobie odteraz do roku 
2013, keď sa bude revidovať akčný plán EÚ v oblasti CBRN, v ktorom sa stanovia úlohy 
a riešenia a o ktorom bude Komisia pravidelne informovať Európsky parlament v 
súvislosti s aktuálnym vývojom a pokrokom.


