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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o mednarodnem zdravstvenem pravilniku
(2007/0000(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 3 pogodbe o ES, ki predvideva oblikovanje enotnega trga z odpravo 
ovir za prosti pretok oseb,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. marca 2007 o ukrepu Skupnosti za zagotavljanje 
čezmejnega zdravstvenega varstva1,

– ob upoštevanju poročila generalne skupščine Svetovne zdravstvene organizacije (WHA 
58) o mednarodnem zdravstvenem pravilniku in resolucije generalne skupščine Svetovne 
zdravstvene organizacije z dne 26. maja 2006, ki poziva k prostovoljni predčasni uporabi 
nekaterih vidikov mednarodnega zdravstvenega pravilnika v zvezi s pandemijo influence 
(WHA 59.2);

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 851/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 
2004 o ustanovitvi Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni2, Odločbe 
št 2119/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 1998 o vzpostavitvi 
mreže epidemiološkega spremljanja in obvladovanja nalezljivih bolezni v Skupnosti3 in 
Odločbe Komisije 2000/57/ES z dne 22. decembra 1999 o sistemu zgodnjega obveščanja 
in odzivanja pri preprečevanju in obvladovanju nalezljivih bolezni v skladu z Odločbo 
2119/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta4,

– ob upoštevanju člena 45 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 
(A6-0000/2007),

A. ker je v bližnji preteklosti prišlo do novih bolezenskih izzivov na področju nacionalnega 
in mednarodnega javnega zdravja in ker se je proti širjenju bolezni treba boriti na evropski 
ravni,

B. ker je v mobilnem in globaliziranem svetu vse večja potreba po varstvu javnega zdravja 
na vseevropski in mednarodni ravni,

C. ker bi bilo treba dati prednost zagotavljanju največje možne zaščite pred svetovnim 
širjenjem nalezljivih bolezni in ob izrednih razmerah mednarodnih razsežnosti na 
področju javnega zdravja, vendar z minimalnim poseganjem v svetovni promet,

D. ker je treba v skladu s členom 5 pogodbe o ES spoštovati načelo subsidiarnosti, saj so za 
organizacijo zdravstvenih storitev pristojne posamezne države članice,

  
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0073.
2 UL L 142, 30.4.2004, str. 1.
3 UL L 268, 3.10.1998, str. 1.
4 UL L 21, 26.1.2000, str. 32.
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1. priznava pomen jasnega in razumljivega mednarodnega mehanizma, katerega cilj je 
preprečiti širjenje bolezni, se pred njimi zaščititi in jih nadzirati ter zagotoviti odziv 
javnega zdravstva, sorazmeren s tveganjem;

2. pozitivno ocenjuje navedeno resolucijo generalne skupščine Svetovne zdravstvene 
organizacije, ki poziva k prostovoljni predčasni uporabi nekaterih vidikov mednarodnega 
zdravstvenega pravilnika v zvezi s pandemijo influence;

3. pozdravlja mnenje Komisije o izvajanju revidiranega mednarodnega zdravstvenega 
pravilnika, ki ga je objavila v sporočilu (KOM(2006)0552), katerega namen je 
spodbujanje strukturirane razprave s Svetom in Parlamentom;

4. poudarja, da je treba nujno čim prej začeti z izvajanjem mednarodnega zdravstvenega 
pravilnika in ob tem sočasno krepiti obstoječe sisteme in zmogljivosti;

5. poudarja, da je treba mednarodni zdravstveni pravilnik usklajeno izvajati po vsej 
Skupnosti;

6. hkrati izpostavlja, da je v skladu s pristojnostmi in načelom subsidiarnosti organizacija 
zdravstvenih storitev odvisna od posameznih držav članic;

7. opozarja, da ta mednarodni mehanizem " ne sme bolj omejevati mednarodnega prometa 
in bolj posegati ali biti bolj moteč za osebe kot ustrezno razpoložljive druge možnosti, ki 
bi dosegle ustrezno raven zdravstvenega varstva“ (člen 43 mednarodnega zdravstvenega 
pravilnika);

8. meni, da je za boljše obvladovanje tveganja treba spodbujati razvoj informacijskih 
sistemov, tako tistih za izmenjavo informacij med izvajalci zdravstvenega varstva kot 
tistih za obveščanje pacientov; in poudarja, da je treba izboljšati varnost omenjenih 
informacijskih sistemov;

9. je prepričan, da je za doseganje visoke ravni zaščite in pripravljenosti v globaliziranem in 
zelo mobilnem svetu absolutno treba pomagati sosednjim in tretjim državam ter z njimi 
sodelovati;

10. poudarja, da je pri izmenjavi informacij na področju varnosti javnega zdravja potrebno 
tesno sodelovanje nacionalnih organov kot tudi nacionalnih in evropskih organov, da je 
izvajanje čim boljše in da se ob izrednih razmerah mednarodnih razsežnosti na področju
javnega zdravja državljane EU čim bolje zaščiti,

11. ponovno opozarja na vlogo Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni 
in sistema EU za zgodnje obveščanje in odzivanje na nevarnosti za javno zdravje pri 
izvajanju mednarodnega zdravstvenega pravilnika in v nujnih primerih;

12. podpira zamisel o odpravi vseh ovir za zagotavljanje čezmejnega zdravstvenega varstva 
in prost pretok zdravstvenih storitev;

13. odločno poziva države članice k spoštovanju obveznosti iz mednarodnega zdravstvenega 
pravilnika;
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14. poziva Komisijo, naj oblikuje smernice za odkrivanje in ocenjevanje groženj;

15. hkrati poziva Komisijo, naj formalno opredeli vlogo Evropskega centra za preprečevanje 
in obvladovanje bolezni pri izvajanju mednarodnega zdravstvenega pravilnika, zlasti 
glede zbiranja podatkov o vprašanjih v njegovi pristojnosti;

16. poziva Komisijo, naj poišče način in sredstva, s katerimi bo v okviru financiranja in 
regionalnih razvojnih mehanizmov podprla vzpostavitev ustreznih sistemov v sosednjih 
in tretjih državah;

17. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in 
parlamentom držav članic ter regionalnemu uradu Svetovne zdravstvene organizacije za 
Evropo.
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OBRAZLOŽITEV

To samoiniciativno poročilo navaja mnenja o izvajanju mednarodnega zdravstvenega 
pravilnika, ki ga je leta 2005 pregledala generalna skupščina Svetovne zdravstvene 
organizacije.

Mednarodni zdravstveni pravilnik je mednarodni pravni instrument, katerega cilj je preprečiti 
širjenje bolezni, se pred njimi zaščititi in jih nadzirati ter zagotoviti odziv javnega zdravstva, 
sorazmeren s tveganji.

Za delovanje tega pravilnika v praksi bo potrebno tesno usklajevanje med Komisijo in 
državami članicami. Evropska unija in države članice lahko s sodelovanjem optimizirajo 
izvajanje in bolje zaščitijo državljane EU pred izrednimi razmerami mednarodnih razsežnosti 
na področju javnega zdravja.

Pri izvajanju mednarodnega zdravstvenega pravilnika imata ključno vlogo zlasti Evropski 
center za preprečevanje in obvladovanje bolezni in sistem EU za zgodnje obveščanje in 
odzivanje na nevarnosti za javno zdravje.

Samoiniciativno poročilo na kratko izpostavlja naslednja vprašanja:

− usklajeno izvajanje mednarodnega zdravstvenega pravilnika v Skupnosti v skladu z 
načelom subsidiarnosti,

− pojasnitev vloge Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni in sistema 
EU za zgodnje obveščanje in odzivanje na grožnje javnemu zdravju,

− preprečevanje omejitev v mednarodnem prometu in prostem pretoku oseb pri izvajanju 
mednarodnega zdravstvenega pravilnika,

− potrebo po tesnejšem sodelovanju med nacionalnimi ter nacionalnimi in evropskimi 
organi,

− vzpostavitev ustreznih sistemov obveščanja v nujnih primerih mednarodnih razsežnosti na 
področju javnega zdravja v sosednjih in tretjih državah.
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