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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o medzinárodných zdravotných predpisoch
(2007/0000(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 3 Zmluvy o ES, v ktorom ustanovuje vytvorenie spoločného trhu 
prostredníctvom odstránenia prekážok pre voľný pohyb osôb,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. marca 2007 o akcii Spoločenstva na poskytovanie 
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti1,

– so zreteľom na správu Svetového zdravotníckeho zhromaždenia (WHA 58.) 
o medzinárodných zdravotných predpisoch (MZP) a na rezolúciu z 26. mája 2006, v ktorej 
WHA vyzýva na dobrovoľné skoré uplatňovanie určitých ustanovení medzinárodných 
zdravotných predpisov týkajúcich sa pandemickej chrípky (WHA 59.2),

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 z 21. apríla 
2004, ktorým sa zriaďuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb2, 
rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 2119/98/ES z 24. septembra 1998, ktorým 
sa v Spoločenstve zriaďuje sieť na epidemiologický dohľad a kontrolu prenosných 
ochorení3, a rozhodnutie Komisie 200/57/ES z 22. decembra 1999 o systéme včasného 
varovania a včasnej reakcie na prevenciu a kontrolu prenosných ochorení podľa 
rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 2119/98/ES4,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín (A6-0000/2007),

A. keďže v nedávnej minulosti sa objavili nové choroby, ktoré ohrozujú verejné zdravie 
v jednotlivých štátoch aj v medzinárodnom meradle; keďže šírením ochorení je potrebné 
zaoberať sa na európskej úrovni,

B. keďže vo svete charakterizovanom vysokou mobilitou a globalizáciou sa zvyšuje potreba 
ochrany verejného zdravia na celoeurópskej aj medzinárodnej úrovni,

C. keďže prioritne by sa mala zabezpečiť maximálna ochrana pred globálnym šírením 
infekčných ochorení a pred ohrozením verejného zdravia medzinárodného významu, 
pričom by sa však malo čo najmenej zasahovať do medzinárodnej premávky,

D. keďže je potrebné v súlade s článkom 5 Zmluvy o ES dodržiavať zásadu subsidiarity, 
lebo organizácia zdravotníctva patrí do pôsobnosti jednotlivých členských štátov,

  
1 Prijaté texty, P6_TA(2007)0073.
2 Ú. v. EÚ L 142, 30.4.2004, s. 1.
3 Ú. v. ES L 268, 3.10.1998, s. 1.
4 Ú. v. ES L 21, 26.1.2000, s. 32.
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1. uznáva význam jasného a zrozumiteľného medzinárodného mechanizmu, ktorého cieľom 
je predchádzanie šíreniu chorôb, ochrana pred ním a jeho obmedzenie, ako aj primeraná 
reakcia na riziká v oblasti verejného zdravia;

2. oceňuje uvedenú rezolúciu WHA vyzývajúcu na dobrovoľné skoré uplatňovanie určitých 
ustanovení MZP týkajúcich sa vtáčej a ľudskej pandemickej chrípky;

3. víta postoj Komisie k uplatňovaniu revidovaných medzinárodných zdravotných 
predpisov vyjadrený v oznámení (KOM(2006)0552), ktorého cieľom je podpora 
štruktúrovanej diskusie s Radou a Parlamentom;

4. zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné čo najskôr uplatňovať medzinárodné zdravotné 
predpisy a zároveň posilniť existujúce systémy a kapacity;

5. vyzdvihuje potrebu uplatňovať medzinárodné zdravotné predpisy koordinovane v celom 
Spoločenstve;

6. zároveň však upozorňuje na to, že na základe právomocí členských štátov a zásady 
subsidiarity sú za organizovanie zdravotných služieb zodpovedné výlučne členské štáty;

7. poznamenáva, že tento medzinárodný mechanizmus „nesmie obmedzovať medzinárodnú 
premávku vo väčšej miere a nesmie byť invazívnejší alebo rušivejší vo vzťahu k osobám 
ako primerane dostupné alternatívy, ktorými by sa dosiahla príslušná úroveň ochrany 
zdravia“ (článok 43 medzinárodných zdravotných predpisov);

8. domnieva sa, že na lepšie riešenie rizík je potrebné podporovať rozvoj informačných 
systémov, a to tak systémov určených na výmenu informácií medzi poskytovateľmi 
zdravotných služieb, ako aj systémov poskytujúcich informácie pacientom; zdôrazňuje, 
že je potrebné zvýšiť bezpečnosť týchto informačných systémov;

9. je presvedčený, že na dosiahnutie vysokej úrovne ochrany a pripravenosti 
v globalizovanom a veľmi mobilnom svete je absolútne nevyhnutné podporovať susedné 
a tretie krajiny a spolupracovať s nimi;

10. zdôrazňuje potrebu úzkej spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi aj medzi 
vnútroštátnymi a európskymi orgánmi pri výmene informácií v oblasti bezpečnosti 
verejného zdravia, aby sa optimalizovalo vykonávanie predpisov a aby boli občania EÚ 
lepšie chránení pred ohrozením verejného zdravia medzinárodného významu (PHEIC);

11. pripomína úlohu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a systému 
včasného varovania a reakcie EÚ (EWRS) pri vykonávaní medzinárodných zdravotných 
predpisov a v naliehavých prípadoch;

12. podporuje názor, že by sa mali odstrániť všetky prekážky cezhraničnému poskytovaniu 
zdravotných služieb aj všetky prekážky voľnému pohybu zdravotných služieb;

13. nalieha na členské štáty, aby si splnili záväzky uvedené v medzinárodných zdravotných 
predpisoch;

14. vyzýva Komisiu, aby pripravila usmernenia na zisťovanie a posudzovanie hrozieb;
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15. zároveň žiada Komisiu, aby formalizovala úlohu ECDC pri vykonávaní medzinárodných 
zdravotných predpisov, najmä v súvislosti so zberom údajov, ktoré patria do jeho 
pôsobnosti;

16. vyzýva Komisiu, aby našla spôsoby a prostriedky na podporu zriadenia adekvátnych 
systémov v susedných a tretích krajinách prostredníctvom mechanizmov financovania 
a regionálneho rozvoja;

17. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam 
a parlamentom členských štátov a Regionálnemu úradu WHO pre Európu.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

V tejto iniciatívnej správe je uvedený postoj k vykonávaniu medzinárodných zdravotných 
predpisov (MZP), ktoré Svetové zdravotnícke zhromaždenie zrevidovalo v roku 2005.

MZP sú medzinárodným nástrojom, ktorého cieľom je predchádzanie šíreniu chorôb, ochrana 
pred ním a jeho obmedzenie, ako aj primeraná reakcia na riziká v oblasti verejného zdravia.

Dobré fungovanie MZP v praxi si bude vyžadovať úzku koordináciu medzi Komisiou 
a členskými štátmi. Spolupráca členských štátov a Európskej únie umožní optimalizovať 
vykonávanie predpisov a zlepšiť ochranu občanov EÚ pred ohrozením verejného zdravia 
medzinárodného významu (PHEIC).

Pri vykonávaní MZP zohrávajú dôležitú úlohu najmä Európske centrum pre prevenciu 
a kontrolu chorôb (ECDC) a systém včasného varovania a reakcie EÚ (EWRS).

Stručne povedané, v tejto iniciatívnej správe sa zdôrazňujú predovšetkým nasledujúce otázky:

– vykonávanie medzinárodných zdravotných predpisov koordinovaným spôsobom v celom 
Spoločenstve na základe zásady subsidiarity;

– objasnenie úlohy ECDC a EWRS;

– potreba vyhnúť sa pri vykonávaní MZP obmedzeniu medzinárodnej premávky a voľného 
pohybu osôb;

– nevyhnutnosť úzkej spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi, ako aj vnútroštátnymi 
a európskymi orgánmi;

– vytvorenie primeraných systémov varovania v susedných a tretích krajinách pre prípady 
ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu.


