
PR\663210ET.doc PE 388.440v01-00

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon

ESIALGNE
2007/0000(INI)

17.4.2007

RAPORTI PROJEKT
Rahvusvahelised meditsiinilised sanitaareeskirjad
(2007/0000(INI))

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon

Raportöör: Miroslav Ouzký



PE 388.440v01-00 2/6 PR\663210ET.doc

ET

PR_INI

SISUKORD

lehekülg

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK............................................3

SELETUSKIRI ......................................................................................................................6



PR\663210ET.doc 3/6 PE 388.440v01-00

ET

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

rahvusvaheliste meditsiiniliste sanitaareeskirjade kohta
(2007/0000(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 3, millega sätestatakse ühtse turu loomine 
isikute vaba liikumise takistuste kõrvaldamise kaudu;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 15. märtsi 2007. aasta resolutsiooni ühenduse tegevuse 
kohta piiriüleste tervishoiuteenuste osutamise valdkonnas1;

– võttes arvesse Maailma Tervishoiuassamblee aruannet (WHA 58.) rahvusvaheliste 
meditsiiniliste sanitaareeskirjade kohta ja Maailma Tervishoiuassamblee 26. mai 2006. 
aasta resolutsiooni, milles nõutakse sanitaareeskirjade teatavate pandeemilist grippi 
käsitlevate sätete vabatahtlikku varajast rakendamist (WHA 59.2);

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 
851/2004, millega asutatakse haiguste ennetamise ja tõrje Euroopa keskus,2 Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 24. septembri 1998. aasta otsust nr 2119/98/EÜ, millega 
moodustatakse ühenduses epidemioloogilise seire ja nakkushaiguste tõrje võrgustik,3 ja 
komisjoni 22. detsembri 1999. aasta otsust 2000/57/EÜ varajase hoiatuse ja reageerimise 
süsteemi kohta nakkushaiguste profülaktikaks ja tõrjeks vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu otsusele 2119/98/EÜ4; 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit 
(A6-0000/2007),

A. arvestades, et nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil on viimasel ajal tulnud tegeleda 
uute probleemidega, mida haigused on rahvatervisele põhjustanud; arvestades, et haiguste 
leviku tõkestamisega on vaja tegeleda Euroopa tasandil;

B. arvestades, et väga liikuvas ja globaliseeruvas maailmas kasvab vajadus rahva tervise 
üleeuroopalise ja rahvusvahelise ulatusega kaitse järele;

C. arvestades, et esmajärjekorras tuleks tagada maksimaalne kaitse nakkushaiguste 
ülemaailmse leviku ja rahvusvahelise ulatusega rahvatervisealaste hädaolukordade vastu, 
kuid teha seda rahvusvahelist liiklust võimalikult vähe häirides;

D. arvestades, et vastavalt EÜ asutamislepingu artiklis 5 sätestatule tuleb järgida
subsidiaarsuse põhimõtet, kuna tervishoiuteenuste korraldamine kuulub iga liikmesriigi 
enda pädevusse,

  
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0073.
2 ELT L 142, 30.4.2004, lk 1.
3 EÜT L 268, 3.10.1998, lk 1.
4 EÜT L 21, 26.1.2000, lk 32.
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1. tunnistab selge ja kõikehõlmava rahvusvahelise mehhanismi tähtsust, mille eesmärk on 
vältida haiguste levikut, selle eest kaitsta ja seda ohjeldada ning näha ette ohule vastavad 
rahvatervisealased tõrjemeetmed;

2. tunnustab ülalmainitud Tervishoiuassamblee resolutsiooni, milles nõutakse 
sanitaareeskirjade teatavate linnugrippi ja inimeste pandeemilist grippi käsitlevate sätete 
vabatahtlikku varajast rakendamist;

3. tervitab komisjoni seisukohti muudetud rahvusvaheliste meditsiiniliste sanitaareeskirjade 
rakendamise kohta, mis on avaldatud teatises (KOM(2006)0552), mille eesmärk on 
edendada struktureeritud arutelu nõukogu ja Euroopa Parlamendiga;

4. rõhutab tungivat vajadust rakendada rahvusvahelisi meditsiinilisi sanitaareeskirju nii ruttu 
kui võimalik, tugevdades samaaegselt olemasolevaid süsteeme ja suutlikkust;

5. rõhutab vajadust rakendada rahvusvahelisi meditsiinilisi sanitaareeskirju kooskõlastatud 
viisil kogu ühenduses;

6. samal ajal juhib tähelepanu asjaolule, et vastavalt liikmesriikide volitustele ja 
subsidiaarsuse põhimõttele kuulub tervishoiuteenuste korraldamine siiski ainult 
liikmesriikide endi pädevusse;

7. märgib, et seesugused rahvusvahelised meetmed „ei piira rahvusvahelist liiklust rohkem 
ega ole isikute suhtes häirivamad ega pealtükkivamad kui mõistlikult kasutusel olevad 
alternatiivid, millega saavutataks nõutav tervisekaitse tase” (rahvusvaheliste 
meditsiiniliste sanitaareeskirjade artikkel 43);

8. on seisukohal, et paremaks riskidega tegelemiseks on vaja toetada nii tervishoiuteenuste 
pakkujate vahel teabe vahetamiseks mõeldud kui ka patsiendiinfot edastavate 
infosüsteemide arendamist; rõhutab vajadust suurendada ülalmainitud infosüsteemide 
turvalisust;

9. on veendunud, et kõrgetasemelise kaitse saavutamiseks ning valmisoleku tagamiseks 
globaalses ja väga liikuvas maailmas on hädavajalik toetada naaberriike ja kolmandaid 
riikide ning teha nendega koostööd;

10. rõhutab tiheda koostöö vajadust riiklike asutuste ning riiklike ja Euroopa asutuste vahel 
rahvatervisealase teabe vahetamisel selleks, et rakendamist optimeerida ja ELi kodanikke 
paremini rahvusvaheliste rahvatervisealaste hädaolukordade eest kaitsta;

11. tuletab meelde Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) ning ELi 
rahvatervisealaste ohtude eest varajase hoiatamise ja reageerimise süsteemi (EWRS) rolli 
sanitaareeskirjade rakendamisel ning eriolukordade puhul;

12. toetab ettepanekut kõrvaldada kõik takistused piiriüleste tervishoiuteenuste osutamiselt ja 
kaotada kõik piirid tervishoiuteenuste vabalt liikumiselt;

13. nõuab tungivalt, et liikmesriigid täidaksid neile rahvusvaheliste meditsiiniliste 
sanitaareeskirjadega määratud kohustusi;
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14. palub komisjonil koostada suunised ohtude tuvastamiseks ja hindamiseks;

15. samal ajal palub komisjonil ametlikustada ECDC roll rahvusvaheliste meditsiiniliste 
sanitaareeskirjade rakendamisel, eriti mis puudutab andmete kogumist teemadel, mis 
kuuluvad ECDC pädevusse;

16. kutsub komisjoni otsima võimalusi ja vahendeid vajalike süsteemide loomise toetamiseks 
naaberriikides ning kolmandates riikides rahastamise ja regionaalarengu mehhanismide 
kaudu;

17. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile, 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Maailma Terviseorganisatsiooni 
Euroopa piirkondlikule kontorile.
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SELETUSKIRI

Käesolev omaalgatuslik raport esitab seisukohad Maailma Tervishoiuassamblee poolt 2005. 
aastal muudetud rahvusvaheliste meditsiiniliste sanitaareeskirjade rakendamise kohta. 

Sanitaareeskirjad on rahvusvaheline õigusakt, mille eesmärk on vältida haiguste levikut, selle 
eest kaitsta ja seda ohjeldada ning näha ette ohule vastavad rahvatervisealased tõrjemeetmed.

Selleks et sanitaareeskirjad tegelikult toimiksid, on vaja komisjoni ja liikmesriikide vahelist 
tihedat kooskõlastamist. Koostööd tehes suudavad Euroopa Liit ja liikmesriigid rakendamist 
optimeerida ning kaitsta ELi kodanikke paremini rahvusvaheliste rahvatervisealaste 
hädaolukordade eest.

Eriti oluline roll sanitaareeskirjade rakendamisel on Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa 
Keskusel (ECDC) ning ELi rahvatervisealaste ohtude eest varajase hoiatamise ja reageerimise 
süsteemil (EWRS).

Lühidalt öeldes keskendub käesolev omaalgatuslik raport järgmistele teemadele:

– rahvusvaheliste meditsiiniliste sanitaareeskirjade rakendamine kooskõlastatud viisil kogu 
ühenduses vastavalt subsidiaarsuse põhimõttele;

– ECDC ja EWRSi rolli selgitamine;

– rahvusvahelise liikluse ja isikute vaba liikumise piiramise vältimine sanitaareeskirjade 
rakendamisel;

– tiheda koostöö vajadus riiklike asutuste ning samuti riiklike ja Euroopa asutuste vahel;

– vajalike rahvusvaheliste rahvatervisealaste hädaolukordade hoiatussüsteemide loomine 
naaberriikides ning kolmandates riikides.


