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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi 
naslednje pobude:

A. ker so države članice načeloma odgovorne za kemično, biološko, radiološko in jedrsko 
politiko, vendar je vseeno potrebno tesno sodelovanje in usklajevanje na ravni EU,

B. ker se v Evropi in po vsem svetu vse pogosteje pojavljajo zdravstvena tveganja in s tem 
povezana razširjenost nevarnih patogenov, kot je to pokazal nedavni izbruh virusa 
A(H1N1)v,

C. ker lahko kemični, biološki, radiološki in jedrski incidenti povečajo onesnaževanje okolja 
in okoljsko kontaminacijo, zato je treba v kemično, biološko, radiološko in jedrsko 
politiko vključiti strategije za obnovitev in dekontaminacijo,

D. ker je splošni cilj nove kemične, biološke, radiološke in jedrske politike EU zmanjšanje 
nevarnosti kemičnih, bioloških, radioloških in jedrskih incidentov in škode, ki bi jo utrpeli 
državljani Evropske unije, kar naj bi se doseglo z zmanjševanjem verjetnosti, da bi prišlo 
do takih incidentov, ter omejevanjem njihovih posledic, če se zgodijo,

E. ker se Evropska komisija v svojem sporočilu o vlogi EU na področju zdravja v svetu1

zaveda potrebe po usklajevanju ukrepov na ravni EU in na svetovni ravni za hitro 
odzivanje na zdravstvene grožnje in se zavezuje, da bo izboljšala pripravljenost in 
mehanizme za odziv na epidemije ali izbruhe, vključno z namernimi dejanji, na primer 
bioterorizmom,

F. ker so v primerjavi z jedrsko tehnologijo in predhodnimi sestavinami biološki materiali, 
kot je na primer vranični prisad, cenejši ter jih je veliko lažje pridobiti in širiti, kar 
omogoča neobičajne teroristične napade, ki resno ogrožajo zdravje,

G. ker tisti, ki se prvi odzovejo na dogodke, vključno s policijo, gasilci in reševalci, ne 
morejo pomagati žrtvam na kraju kemičnega, biološkega, radiološkega ali jedrskega 
incidenta, ne da bi ogrozili lastno varnost, če niso prejeli zaščite pred izpostavljenostjo v 
obliki medicinskih protiukrepov in ustreznega izobraževanja,

H. ker regionalne zaloge zdravstvenih protiukrepov zagotavljajo ustrezno zaščito državljanov 
z uravnavanjem varovanja javnega zdravstva in gospodarskih razmer, obenem pa 
zagotavljajo odgovornost in solidarnost držav članic,

I. ker Svetovna zdravstvena organizacija s svojim programom za opozarjanje na epidemije 
in druge izredne zdravstvene razmere ter odziv nanje2 želi okrepiti biološko varnost, 
zaščito in pripravljenost na izbruhe nevarnih in nastajajočih patogenov,

                                               
1 Delovni dokument služb Komisije „Zdravje po svetu – odzivanje na globalizacijske izzive.“Spremljajoči 
dokument k sporočilu Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in 
Odboru regij „Vloga EU na področju zdravja v svetu“ (KOM(2010) 128) (SEC(2010) 381) (SEC(2010) 382).
2 http://www.who.int/csr/en/
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J. ker je EU preko držav članic in Evropske komisije dejavna udeleženka v razpravah o 
svetovni zdravstveno-varnostni pobudi, ki bi zagotovila usklajeno globalno ukrepanje za 
okrepitev pripravljenosti na področju javnega zdravja in odzivanje na grožnje 
mednarodnega biološkega, kemičnega, radiološkega in jedrskega terorizma,

IV. Okoljski in zdravstveni vplivi

1. je seznanjen z neusklajenimi in pretiranimi vlaganji v cepiva med pandemijo A(H1N1)v 
ter države članice spodbuja k skupnemu razvoju rešitev za regionalno pripravljenost, 
vključno z deljenjem obstoječih zmogljivosti in usklajevanjem stroškovno učinkovitih 
nakupov pri zdravstvenih protiukrepih, ob hkratnem zagotavljanju visoke ravni kemične, 
biološke, radiološke in jedrske pripravljenosti po vsej EU;

2. pozdravlja osnutek sklepa Sveta o izkušnjah, pridobljenih med pandemijo A(H1N1)v –
zdravstvena varnost v Evropski uniji (12665/10)1, ki upošteva razvoj mehanizmov za 
skupen nakup cepiv in protivirusnih zdravil, ki bi ga države članice uporabljale na 
prostovoljni podlagi;

3. je seznanjen, da zakonodaja EU (Sklep Sveta 1990/424/EGS, kakor je spremenjen s 
Sklepom Sveta 2006/965/ES) določa pristop Skupnosti k izkoreninjanju, nadzoru in 
spremljanju živalskih bolezni in zoonoz, vključno z nakupi in kopičenjem veterinarskih 
zdravstvenih protiukrepov za zaščito živali pred okužbami; obžaluje, da v Skupnosti ni 
takih ukrepov za usklajevanje nakupov in kopičenja zdravstvenih protiukrepov za zaščito 
prebivalstva EU pred okužbami z nevarnimi biološkim patogeni;

4. poudarja, da bodo po incidentih z biološkimi patogeni ali napadi z njimi – na primer, toda 
ne samo, z vraničnim prisadom – prizadeta področja kontaminirana še desetletja, kar bo 
resno škodovalo rastlinskemu, živalskemu in človeškemu življenju ter povzročilo 
dolgoročno gospodarsko škodo; poziva Komisijo, naj vključi strategije za obnovitev in 
dekontaminacijo v kemično, biološko, radiološko in jedrsko politiko;

5. poudarja, da imajo lahko incidenti s kemičnimi, biološkimi, radiološkimi in jedrskimi 
snovmi, ki prizadenejo tla in/ali zaloge pitne vode, potencialno uničujoče in daljnosežne 
posledice za zdravje in dobrobit vseh ljudi na prizadetem področju; poziva Komisijo, naj 
to upošteva pri pripravi akcijskega načrta EU na področju kemične, biološke, radiološke 
in jedrske varnosti;

6. poudarja, da je treba zagotoviti učinkovit nadzor v primerih incidentov kontaminacije 
vode, pri katerih pride do onesnaženja okolja, kontaminacije tal, odlaganja odpadkov 
in/ali izpusta radioaktivnih snovi;

7. obžaluje, da v sporočilu Komisije in sklepih Sveta o akcijskem načrtu EU na področju 
kemične, biološke, radiološke in jedrske varnosti ni dovolj pozornosti namenjene 
pripravljenosti in odzivanju, ker se zelo osredotočata na odkrivanje in preprečevanje;
poziva Komisijo in Svet, naj večji pomen pripišeta razvoju mehanizmov pripravljenosti in 
odzivanja, potrebnih za zaščito javnega zdravja in okolja, če bi se kemični, biološki, 

                                               
1 Dokument Sveta št. 12665/10 SAN 158, Bruselj, 28. julij 2010, „Izkušnje, pridobljene med pandemijo 
A(H1N1)v – Zdravstvena varnost v Evropski uniji“, http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st12/st12665.en10.pdf
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radiološki ali jedrski incidenti dejansko zgodili na ozemlju EU; 

8. obžaluje, da se sporočilo Komisije in sklepi Sveta o akcijskem načrtu EU na področju 
kemične, biološke, radiološke in jedrske varnosti ne osredotočajo dovolj na ustrezno 
zaščito javnih prevoznih omrežij in zdravju njihovih uporabnikov, glede na mnoge 
teroristične napade v preteklih letih ter ob povečanem tveganju, da bo prišlo do kemičnih, 
bioloških, radioloških in jedrskih incidentov med prevozom teh snovi; poziva države 
članice, naj zagotovijo tistim, ki se prvi odzovejo na kemične, biološke, radiološke in 
jedrske incidente, zaščito pred izpostavljenostjo takim incidentom, žrtvam pa obravnavo 
po izpostavljenosti, zlasti pri bioloških patogenih;

9. poudarja, da imajo lahko kemični, biološki, radiološki in jedrski incidenti dolgotrajen 
učinek na rast poljščin, namenjenih prehrani, in torej neugodne posledice za varnost hrane 
in zanesljivo preskrbo s hrano v EU; poziva Komisijo, naj to upošteva pri pripravi 
akcijskega načrta EU na področju kemične, biološke, radiološke in jedrske varnosti;

10. pozdravlja sodelovanje in izmenjavo najboljših praks z državami z razvitim strokovnim 
znanjem in izkušnjami, kot so Združene države Amerike, Avstralija in Indija;

11. poziva države članice, naj pri pripravi načrtov evakuacije v primeru kemičnih, bioloških, 
radioloških in jedrskih incidentov posebno pozornost namenijo potrebam starejših ljudi, 
otrok, ljudi v zdravstveni oskrbi in drugim podobnim skupinam;

12. poziva Komisijo, naj pripravi časovni načrt EU za kemično, biološko, radiološko in 
jedrsko varnost za obdobje do 2013, ko bo prenovljen akcijski načrt EU na področju 
kemične, biološke, radiološke in jedrske varnosti, ki bo določal izzive ter odzive politike 
nanje ter o katerih bo Komisija Evropskemu parlamentu redno poročala o razvoju 
dogodkov in doseženem. 


