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BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM 

Az éghajlatváltozás hatása az emberek, az állatok és a növények egészségére  

E bizottsági szolgálati munkadokumentum azzal a céllal készült, hogy áttekintse, melyek az 
éghajlatváltozás fő következményei az emberek, az állatok és a növények egészségére nézve, 
milyen lépések et tesz Európa annak érdekében, hogy szembenézhessen ezekkel a 
kihívásokkal, és milyen kulcsfontosságú jövőbeni feladatokra kell a Közösségnek és a 
tagállamoknak felkészülniük.  

E dokumentum főként „Az éghajlathoz való alkalmazkodás: egy európai fellépési keret felé” 
című fehér könyvben [COM(2009) 147] kidolgozott általános keretre épül, amely javasolja az 
egészségügyi és szociális rendszerek ellenálló képességének növelését, valamint felhívja a 
figyelmet arra, milyen nagy szükség van az éghajlatváltozás egészségre gyakorolt hatásainak 
megfelelő nyomon követésére és megfékezésére – így a az epidemiológiai adatgyűjtésre, a 
fertőző betegségek megfékezésére és a rendkívüli események kezelésére.  

Általánosságban elmondható, hogy az éghajlatváltozás nyomán nem kell túlságosan sok új 
vagy ismeretlen egészségügyi veszélyforrás megjelenésére számítani, várható azonban, hogy 
a környezetnek az emberi egészségre gyakorolt egyes hatásai felerősödnek, és a jelenleginél 
súlyosabb és nyilvánvalóbb formában jelentkeznek majd. A közegészségügyi intézkedések és 
rendszerek nagy része ugyan már létezik, szükség van azonban arra, hogy a döntéshozók az új 
helyzethez és az újonnan felmerülő igényekhez igazítsák őket.  

E dokumentum azt tekinti át, milyen konkrét lépésekkel járulhat hozzá az EU ahhoz, hogy e 
potenciális kihívások kezelhetők legyenek. 

BEVEZETÉS  

A 2004–2010 közötti időszakra vonatkozó európai környezetvédelmi és egészségügyi 
cselekvési terv1 

A 2004–2010-re vonatkozó európai környezetvédelmi és egészségügyi cselekvési terv 
8. intézkedése kifejezetten az éghajlatváltozás egészségügyi vonatkozásait érinti, és kimondja, 
hogy a környezet és az egészség kapcsán felmerülő problémákat azonosítani és kezelni kell.  

A környezetvédelmi és egészségügyi cselekvési terv félidős értékelése2 arról számol be, hogy 
fejlődés tapasztalható a cselekvési terv végrehajtása terén, ugyanis a 6. és 7. keretprogram (az 
Unió kutatási keretprogramjaival a 9. fejezet foglalkozik), illetve az EU egészségügyi 
programja számos olyan projektet3 támogatott, amely az éghajlatváltozás egészségügyi 
következményeire irányul. 

A félidős értékelés hangsúlyozza továbbá, hogy az egészségügy – azon belül pedig főként az 
éghajlatváltozás egészségügyi hatásaival kapcsolatos kérdések – vonatkozásában a különböző 

                                                 
1 COM (2004) 416. 
2 COM(2007)314., SEC(2007)777. 
3 MICORDIS, CANICULE, EuroHEAT, EDEN 

http://ec.europa.eu/health/ph_information/dissemination/unexpected/unexpected_2_en.htm 
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ágazatok és érintett felek bevonásával átfogó politikai megközelítést kell kialakítani. 
Végezetül pedig a dokumentum arról tájékoztat, hogy a környezetvédelmi és egészségügyi 
cselekvési terv végrehajtása során a továbbiakban még inkább kiemelt figyelmet kap majd az 
éghajlatváltozás és az egészségügy kérdése. Környezetvédelem és egészségügy című 
következtetéseiben4 a Tanács sürgeti, hogy a Bizottság és a tagállamok dolgozzanak ki 
eszközöket az éghajlatváltozásból fakadó esetleges veszélyek korai felismerésére, 
megelőzésére és az azokra való reagálásra. 

Az Európai Parlament több intézményt, szervezetet és hatóságot bevonó, szoros 
együttműködés megvalósítását szorgalmazza, amely fokozná a korai figyelmeztető rendszer 
hatékonyságát, és ezáltal mérsékelné az éghajlatváltozás egészségre gyakorolt negatív 
hatásait5. Az Európai Parlament felszólítja továbbá a tagállamokat és a Bizottságot, hogy 
tegyenek megfelelő válaszlépéseket az éghajlatváltozás nyomán jelentkező új veszélyek 
kezelésére – köztük például arra, hogy egyre magasabb az új vírusok és azonosítatlan 
kórokozók előidézte megbetegedések száma –, valamint hogy alkalmazzák a kórokozók 
visszaszorítására szolgáló, már meglévő új technológiákat, amelyek visszaszorítják a vér útján 
terjedő ismert és még felderítetlen vírusokat és kórokozókat. 6. 

Az EU cselekvési tervének végrehajtásán felül a Bizottság az Egészségügyi Világszervezetet 
(WHO) és a tagállamokat is támogatja a 2004-ben Budapesten elfogadott miniszteri 
nyilatkozat és az európai gyermek-környezetegészségügyi cselekvési terv (CEHAPE) 
végrehajtásában. Éghajlatváltozással összefüggő egészségügyi kérdések alkotják majd a 
környezet egészségügyre gyakorolt hatásairól szóló, 2010 márciusában Olaszországban 
megrendezésre kerülő miniszteri konferencia egyik legfontosabb napirendi pontját.  

Az európai környezetvédelmi és egészségügyi cselekvési tervet a Bizottság Közös 
Kutatóközpontja (KKK) is támogatja azáltal, hogy olyan tudományosan megalapozott 
információkat nyújt az EU és a tagállamok számára, amelyek a környezeti tényezők 
egészségre gyakorolt káros hatásainak csökkentéséhez szükségesek. Az éghajlatváltozás 
egészségügyi hatásait illetően a KKK részt vett a a globális légszennyezéssel és 
éghajlatváltozással foglalkozó GAPCC-programban (Global Air Pollution and Climate 
Change – GAPCC), amely a légszennyezés és az éghajlatváltozás közötti összefüggésekre 
irányuló tudományos kutatást segíti elő azzal a céllal, hogy felhívja a politikai döntéshozók 
figyelmét az atmoszféra és a klíma közötti potenciális szinergiákra és kölcsönhatásokra. A 
fellépés magában foglalja az Európai Árvízi Riasztórendszert (European Flood Alert System – 
EFAS), melyet az időjárásból fakadó természeti veszélyekkel foglalkozó projekten (Weather 
Driven Natural Hazard project – WDNH) belül dolgoztak ki azzal a céllal, hogy Európa-
szerte közepes nagyságrendű árvíz-szimulációkat dolgozzon ki 3–10 napos előrejelzéssel, és 
hogy árvíz okozta válság idején információt nyújtson a segítség előkészítéséhez és 
kezeléséhez; valamint az erdőtüzekre vonatkozó európai információs rendszer (European 
Forest Fire Information System – EFFIS), amely az uniós tagállamokban és a környező 
országokban működő, az erdők tűzvédelméért felelős szerveket támogatja, és információval 
szolgál az európai erdőtüzekről is.  

Jogalap 

                                                 
4 2007. december 20. 
5 A 2004–2010 közötti időszakra vonatkozó európai környezetvédelmi és egészségügyi cselekvési terv 

félidős felülvizsgálatáról szóló, 2008. szeptember 4-i európai parlamenti állásfoglalás 24. bekezdése 
6 A 2004–2010 közötti időszakra vonatkozó európai környezetvédelmi és egészségügyi cselekvési terv 

félidős felülvizsgálatáról szóló, 2008. szeptember 4-i európai parlamenti állásfoglalás 26. bekezdése  
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A Szerződés 152. cikkében rögzített céloknak megfelelően a közegészségügyre vonatkozó 
közösségi cselekvési programnak a nemzeti politikák kiegészítésére, a népegészségügyi 
helyzet javítására, az emberi megbetegedések és betegségek, valamint az emberi egészséget 
fenyegető veszélyek okainak megelőzésére kell irányulnia. Az ilyen fellépésnek magában kell 
foglalnia a széles körben terjedő súlyos betegségek elleni küzdelmet az azok okaira, 
terjedésére és megelőzésére vonatkozó kutatások, valamint az egészségügyi tájékoztatás és 
oktatás által. Az állati és növényi egészséggel kapcsolatos intézkedések elfogadásának 
jogalapja a Szerződés 37. cikke. 
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1. EMBERI EGÉSZSÉG 

A több európai országban végzett hatásvizsgálat, valamint az EU és a WHO Európai 
Regionális Irodája által finanszírozott kutatás eredményei azt mutatják, hogy az 
éghajlatváltozás hatására várhatóan sok betegség és egészségügyi probléma epidemiológiai 
jellemzői módosulnak majd. Ezt a megállapítást támasztják alá a WHO7 és az 
éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi munkacsoport (IPCC)8 által készített jelentések 
is, melyek szintén emberi egészségre káros következményekről számolnak be.  

A változó klíma egészségügyi hatásai a kontinensen belül egyenetlen módon jelentkeznek 
majd az egyes országokon belül, sőt egyes régiók között is; ez részben az EU földrajzi 
tagoltságából ered. E hatások végső jellege és nagyságrendje attól függ majd, hogy az 
egészségügyi rendszerek mennyire képesek alkalmazkodni a helyzethez, és milyen lépéseket 
tesznek meg ennek érdekében, valamint attól, hogy a különböző népességcsoportok milyen 
alapvető hozzáféréssel rendelkeznek majd e szolgáltatásokhoz. Bár az intézkedések egy része 
a jelenlegi éghajlati viszonyok között feltehetően hatékonyan működik, az éghajlatváltozás 
felerősödésével vagy felgyorsulásával szükség lehet megerősítésükre vagy felülvizsgálatukra.  

Az egészségügyi rendszereket érzékenyen érintik a szélsőséges éghajlati események. Az 
éghajlatváltozás tényleges hatással lehet e rendszerekre, hiszen következtében az 
egészségügyi szolgáltatások iránti kereslet túlnőhet e rendszerek kapacitásán. Az 
éghajlatváltozás zavart okozhat továbbá az infrastruktúra, a technológia és a munkaerő 
elérhetősége terén, ezáltal is akadályozva a szolgáltatások iránti igények kielégítését. Mindez 
kapcsolódik a vészhelyzetekre való felkészülés mértékéhez és a válaszlépések jellegéhez is. 

1.1. Az EU egészségügyi stratégiája  

Az európai egészségügyi stratégia elismeri, hogy az egészséget fenyegető jelentős veszélyek 
kezelése fontos feladat. Az uniós kezdeményezés a polgárok egészségének védelme 
szempontjából komoly kihívásként állítja előtérbe az éghajlatváltozást és annak 
közegészségügyre gyakorolt hatását. A 2007-ben elfogadott stratégia válaszlépéseket javasol 
az éghajlatváltozásra vonatkozóan. A Bizottság ezt követően kidolgozta „A klímaváltozáshoz 
való alkalmazkodás egészségügyi aspektusai” című dokumentumot9. 

                                                 
7 http://www.euro.who.int/Document/E91865.pdf, 9. oldal 
8 http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg2/ar4-wg2-spm.pdf 
9 Az „Együtt az egészségért: Stratégiai megközelítés az EU számára 2008–2013” [COM(2007) 630 

végleges] közleményt kísérő bizottsági szolgálati munkadokumentum, 33. o.: „A Bizottság jelentést fog 
készíteni az éghajlatváltozásról, melyben a probléma által érintett számos területtel – köztük az 
egészségüggyel is – foglalkozik majd. A Bizottság összegyűjti és elemzi az éghajlatváltozás nyomán 
fellépő szélsőséges időjárás és más szélsőséges események egészségügyi hatásaival kapcsolatos 
legfrissebb tudományos információkat annak érdekében, hogy elősegítse a megelőzésükre és 
kezelésükre irányuló hathatós válaszlépéseket. Megvizsgálja továbbá azoknak a megfigyelési 
rendszereknek a működését, amelyek az éghajlatváltozás fő hatásainak, köztük a hőhullámoknak és az 
árvizeknek a megfigyelésére szolgálnak. Ezenkívül felbecsüli, hogy az EU egészségügyi rendszerei és 
infrastruktúrái milyen mértékben képesek kezelni az éghajlatváltozás nyomán felmerülő egészségügyi 
problémák különböző szintjeit, ezzel segítve szükség esetén a feltételezetten veszélyes helyzetekre 
irányuló intézkedések tervezését”.  
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1.2. Az éghajlatváltozásnak az emberi egészségre gyakorolt közvetlen és közvetett 
hatásai 

Az éghajlatváltozás közvetett és közvetlen következményekkel jár majd az emberi egészségre 
nézve; a közvetlen hatások csoportjába a hőséggel és a hideggel összefüggő fiziológiai 
hatások tartoznak, míg a közvetett hatások csoportjába például az emberi viselkedés 
megváltozása (kényszermigráció, a szabadban töltött órák számának növekedése stb.), az 
élelmiszer útján terjedő vagy vektorok által terjesztett betegségek megszaporodása, illetve az 
árvizek gyakoribbá válása. Európában az elmúlt évtizedekben a fenti hatások némelyike 
erősödött, például a 2003-as nyári hőhullám a becslések szerint egymagában több mint 70 
ezerrel több ember életét követelte (Robine et al, 2008).  

Nem minden éghajlattal összefüggő változás káros az emberi egészségre. A mérsékelt 
éghajlatú területeken enyhül a tél, és ezzel együtt csökken a hideg időjárással összefüggő 
halálesetek száma. A beltéri környezet minősége javul, mivel mérsékeltebb módszerekkel is 
biztosítható lesz a komforthőmérséklet a belső terekben. A téli időszakban a hideg kevésbé 
veszi majd igénybe a szabadban dolgozók szervezetét, ami jó hatással lesz a 
termelékenységre. A hosszabb vegetációs időszak és a bőségesebb csapadék fellendíti majd a 
mezőgazdaságot és az élelmiszer-termelést, illetve kedvező körülményeket teremt majd a 
magánkertek műveléséhez és más szabadtéri tevékenységekhez is. 

Megbetegedés és halálozás. Európában elsősorban az éves hőmérséklet emelkedésével és a 
szélsőséges hőséggel összefüggő halálozás és megbetegedés jelenti a legaggasztóbb 
problémát, bár ezt befolyásolja számos olyan társadalmi-gazdasági változás is, amely a 
népesség növekedése, a korosztályok eloszlásának módosulása (azaz az európai népesség 
elöregedése) vagy más tényezők, például a migráció miatt jelentkezik. A becslések szerint a 
hőmérséklet egyfokos emelkedése az európai országokban a halálozási ráta 1–4%-os 
növekedésével jár; ez azt jelenti, hogy a 2030-as évekre a hőséggel összefüggő halálozások 
száma évente 30 ezerrel, a 2080-as évekre pedig 50–110 ezerrel is növekedhet (PESETA-
projekt10). Az idősek szervezetének testhőmérséklet-korlátozó és -szabályozó képessége 
gyengébb, ezért leginkább őket fenyegeti annak a veszélye, hogy szív- és érrendszeri, illetve 
vese- vagy légzőszervi rendellenességek, anyagcsere-zavarok vagy a kivételes hőség 
következtében elhaláloznak (Matthies et al, 2008). Míg a halálesetek teljes száma szorosan 
összefügg az adott népesség nagyságával, a halálozási arány tekintetében jóval drasztikusabb 
növekedés várható azokban a régiókban, ahol a körülményekből fakadóan nagyobb 
felmelegedésre lehet számítani.  

Élelmiszerek útján terjedő betegségek11. Az éghajlatváltozás ezenfelül várhatóan megnöveli 
azoknak a fertőző betegségeknek a számát is, amelyek a hőmérséklet-változásra érzékenyen 
reagálnak; ilyenek például az élelmiszerek útján terjedő fertőzések (a Salmonella sp. és más 
betegségek). A legutóbbi kutatások (PESETA, Kovats 2003 alapján) tanúsága szerint 
számítani lehet arra, hogy Európában a betegségek jelentős terhet rónak majd a társadalomra, 

                                                 
10 PESETA-jelentés, http://peseta.jrc.ec.europa.eu/docs/Agriculture.html 
11 Élelmiszer útján terjedő betegségek: fertőzött élelmiszer vagy ital fogyasztása miatt történő fertőzés. 

Számtalan olyan mikroba és mérgező anyag létezik, amely megfertőzheti az élelmiszereket. A 250 
ismert, élelmiszer útján terjedő betegség nagy része fertőző, azaz baktérium, vírus vagy élősködő 
okozza. Az élelmiszer útján terjedő többi betegség főként olyan mérgezés, melyet toxinok vagy 
élelmiszert megfertőző vegyi anyagok okoznak. E fertőzések gyakori tünete az émelygés, hányás, 
hasgörcs és hasmenés. 
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hiszen a 2030-as években évente akár 20 ezerrel, a 2080-as években pedig évente akár 25–
40 ezerrel növekedhet a megbetegedések száma.  

Vektorok által terjesztett betegségek12. 
Az utóbbi időben fokozott figyelem fordult az éghajlatváltozásnak a vektor terjesztette 
betegségekre gyakorolt hatása felé. Az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi 
munkacsoport előrejelzései szerint az éghajlatváltozás módosítja a vektorok (szúnyogok, 
kullancsok stb.) terjesztette fertőző betegségek terjedését, mivel eredményeként megváltozik a 
vektorok földrajzi elhelyezkedése, aktív időszaka és populációjuk nagysága (Confalonieri et 
al, 2007). Ezenfelül a földhasználat terén végbemenő változások és bizonyos társadalmi-
gazdasági tényezők (pl. az emberek viselkedése vagy a személyek és az áruk mozgása) 
szintén jelentősen befolyásolják továbbra is e betegségek jellemzőit. Számos modell 
tanulmányozta Európa egyes részein a malária elterjedésének esélyeit. Bár jelenleg nehéz 
pontos előrejelzést adni, a szakemberek egyetértenek abban, hogy a helyi éghajlat 
változásának nyomán felmerülő általános maláriafertőzési kockázat nagyon kicsi, főként 
azokon a területeken, ahol megfelelő egészségügyi szolgáltatások állnak rendelkezésre, és 
hatékony a szúnyogok elleni védelem (EGT/KKK/WHO, 2008). Mindazonáltal a vektorok 
megoszlásának és kapacitásának módosulásai új kihívást jelenthetnek – főként, ha 
összekapcsolódnak az emberi népesség megnövekedett elvándorlásával –, mivel 
megkönnyíthetik az újonnan megjelenő kórokozók behurcolását és terjedését. Más, 
szúnyogok által terjesztett betegségek esetében is megfigyelhető volt ez a jelenség, például a 
chikungunya-járvány 2007-es európai kitörésekor; a megfelelő vektor folyamatos jelenléte 
megteremtheti a chikungunya, sőt a dengue-láz kitöréséhez szükséges feltételeket (bár ez 
utóbbi kevésbé valószínű).  

A megfigyelések szerint a kullancsok földrajzi elterjedése terén is történtek változások. A 
kullancspopulációk Európán belül észak felé és a magasabban fekvő területek irányába 
terjeszkednek; az enyhébb telek ráadásul a kullancsállomány növekedéséhez, és ezáltal ahhoz 
vezethetnek, hogy az emberek fokozottan ki lesznek téve a Lyme borreliosis és a kullancsok 
által terjesztett agyvelőgyulladás veszélyének. Ezenfelül készültek jelentések a Phlebotomus 
papatasii szúnyog – a Leishmaniasis sp. bacilusközvetítője – földrajzi elterjedése terén 
bekövetkezett változásokról is. Ahhoz, hogy az éghajlatváltozásnak más betegségek 
járványtani jellemzőire gyakorolt jövőbeli hatásait meg lehessen határozni, további munkára 
van szükség, és évekbe telhet, mire e tekintetben pontos becslések állnak majd rendelkezése.  

Vízzel kapcsolatos problémák. Az éghajlatváltozás kapcsán nem csupán az árvizekre kell 
gondolnunk, hanem számos más, vízzel kapcsolatos súlyos problémára is. A bőséges 
csapadéknak tudható be sok, víz által terjesztett járvány kitörése, mivel a víz mozgásba hozza 
a kórokozókat, a szennyvízcsatornák kiömlése pedig nagy területekre kiterjedő vízfertőzést 
okoz. A nyári vízhozamcsökkenés növelheti a bakteriális és vegyi fertőzés lehetőségét. A 
magasabb vízhőmérséklet az algaállomány káros elburjánzását eredményezheti. Várhatóan nő 
továbbá azoknak az eseteknek a száma, amikor ürülékben található baktériumok 
ivóvízkivételi forrásokat és szabadidős tevékenységhez használt vízterületeket fertőznek meg. 
Ezenfelül a mindennapi, alapvetően fontos tisztálkodáshoz (pl. az alapos kézmosáshoz) 
szükséges megfelelő víz hiánya szintén a járványkitörések számának emelkedéséhez vezethet. 
Levegőminőség. Európában az éghajlatváltozás következtében számos más olyan 
egészségügyi kérdés is felmerül, melynek kapcsán még nem készült megfelelő, Európa 
egészét átfogó mennyiségi felmérés és becslés. Míg Európában a légszennyezettség szintje 

                                                 
12 A vektorok által terjesztett betegségeket baktérium, vírus vagy élősködő okozza, és fertőzőtt rovar 

(szúnyog, kullancs stb.) vagy más fertőzött vektor harapása, illetve csípése útján kerül az emberek vagy 
az állatok szervezetébe. 
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nagymértékben csökkent az elmúlt évtizedekben, a levegőszennyezés egészségügyi 
kockázatai továbbra is jelentősek maradtak, elsősorban a por és az ózon okozta problémák 
miatt (Tematikus stratégia a levegőszennyezésről13). Ugyanakkor a levegő minőségére és az 
éghajlatra irányuló jövőbeli politika (hatásmérséklés) nagy valószínűséggel meghatározza 
majd a légzőszervi megbetegedések és az azokra visszavezethető halálozások számának 
esetleges jövőbeni növekedését. Az éghajlatváltozás legjelentősebb hatásai valószínűleg az 
ózonnal lesznek majd összefüggésben, amely Európa számos részén első helyen áll a káros 
anyagok között. Az EKÜ, a KKK és a WHO közös vizsgálata arról számol be, hogy az 
éghajlat változékonysága és a klímaváltozás Közép- és Délnyugat-Európában hozzájárult az 
ózon koncentrációjának növekedéséhez, ami hátráltathatja a jelenlegi ózon csökkentésére 
irányuló erőfeszítéseket. Nincsenek olyan részletes előrejelzések, amelyek azzal 
foglalkoznának, hogy az éghajlatváltozás milyen hatást gyakorol majd a levegőszennyezésre 
Európában, sőt, a légszennyezésről szóló legutóbbi kutatások (pl. a Levegőszennyezésre 
vonatkozó tematikus stratégia) sem térnek ki arra, hogyan befolyásolhatja az éghajlatváltozás 
a levegő minőségét14.  

A levegőben található allergének. Várható továbbá, hogy az allergiás megbetegedések 
(szénanátha, asztma15) idényjellegében és időtartamában is változások következnek be, 
aminek hatására emelkedhetnek a közvetlen költségek (ellátás, gyógyszerek), és nőhet a 
ledolgozatlan munkaórák száma. Az éghajlatváltozás ezenfelül más egészséget befolyásoló 
tényezőkre is gyakorolhat közvetett hatást, például a beltéri és kültéri levegő minőségére, a 
levegőszennyezés szintjére, valamint a levegőben található allergének – köztük a pollen és a 
penész – jellegére, veszélyességére és megjelenésének idejére, illetve időtartamára. A 
potenciálisan veszélyeztetett csoportokba tartoznak a gyermekek és az idősek. Szintén 
különösen nagy kockázatnak lesznek kitéve a krónikus légúti megbetegedésekben, például 
asztmában, súlyos allergiában vagy krónikus obstruktív tüdőbetegségben (COPD) szenvedők. 

Ibolyántúli sugárzás. Az éghajlatváltozásnak az egészségre gyakorolt másik közvetett hatása 
az UV sugárzás potenciális megváltozásával függ össze. Azt már korábban kimutatták, hogy a 
környezet magasabb hőmérséklete befolyásolja majd a ruházkodási szokásokat és a szabadban 
töltött idő hosszát; ez magában hordozza annak lehetőségét, hogy egyes régiókban az emberek 
fokozottabban ki lesznek téve az ibolyántúli sugárzásnak (Confalonieri et al, 2007). Az UV 
sugárzásban rejlő potenciális veszélyek különböző vonatkozásait az EUROSUN nevet viselő 
projekt vizsgálja, amely az európaiak napsugárzásnak való kitettségéről és a nap egészségre 
gyakorolt hatásairól állít elő számszerű adatokat. A Közösség egészségügyi programja által 
finanszírozott projekt célja az, hogy figyelemmel kísérje az ibolyántúli sugaraknak való 
kitettséget, és tanulmányozza annak összefüggéseit a daganatos bőrbetegségek – köztük a 
rosszindulatú melanóma – és a szürkehályog előfordulásának gyakoriságával16.  

Mentális megbetegedések. Az már bebizonyosodott, hogy a hirtelen kialakuló 
katasztrófahelyzetek súlyos pszichológiai hatásokkal járnak, elsősorban a különösen 

                                                 
13 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0446:FIN:HU:PDF 
14 Becslések szerint az ózonszennyezés az EU-ban évente 21 ezer személy korai halálát, és naponta több 

mint 100 millió légúti tünetet okoz majd (lásd Tematikus stratégia a levegőszennyezésről).  
15 Az ISAAC (International Study of Asthma and Allergies in Childhood) által az asztma előfordulási 

gyakoriságáról készített tanulmány arról számol be, hogy az ISAAC különböző európai központjaiban 
végzett felmérések szerint az 1999 és 2004 közötti időszakban a gyermekek 5%–20%-a volt asztmás. 
Az allergiás és asztmás tünetek többek között a beltéri és kültéri levegő minőségével hozhatók 
összefüggésbe. 

16 Az Európai Rákellenes Kódex a rák megelőzésére irányuló bizottsági politika támogatásaként már az 
1980-as évek elején javasolta a túlzott napozás kerülését. (http://www.cancercode.org/code_06.htm) 
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veszélyeztetett csoportokra nézve, például a gyermekek körében. Az kedvezőtlen 
éghajlatváltozásból fakadó természeti katasztrófák megszaporodása az érintettek körében az 
ilyen jellegű megbetegedések gyakoribb előfordulását eredményezheti. 

Veszélyeztetett csoportok. A hőhullámok hatására vonatkozó becslések szerint az 
éghajlatváltozásnak az egészségre gyakorolt általános hatásai egyenlőtlenül oszlanak majd 
meg Európa területén. Mivel az egészség és jóllét szorosan összefügg olyan társadalmi-
gazdasági tényezőkkel is, mint például a jövedelem, a lakhatás, a munkahely, az oktatás, a 
nem és az életmód, a klímaváltozás hatásai valószínűleg fokozzák majd az országokon belüli 
és az országok közötti egészségügyi egyenlőtlenségeket, valamint maguk után vonják majd az 
alacsonyabb jövedelmű csoportok és egyes rászoruló csoportok (például a gyermekek, a 
szabadban dolgozók, az idősek, a nők és a betegek) egyenlőtlen mértékű veszélyeztetettségét 
és a rájuk háruló terhek növekedését.  

A hőség által az utóbbi időben okozott halálesetek például szorosan összefüggnek az 
elhunytak társadalmi-gazdasági helyzetével. Egyes hatásokkal szemben az idősek sokkal 
kiszolgáltatottabbak, például a hőség vagy a légszennyezés által okozott halálozás jóval 
gyakrabban fordul elő körükben; ezenfelül a társadalmi-gazdasági helyzetükkel összefüggő 
egyéb tényezők is tovább fokozhatják az idősek veszélyeztetettségét. 

Az éghajlatváltozás miatt megnövekedett migráció. Az éghajlatváltozásnak a nemzeti 
gazdaságokra gyakorolt hatása, az élelmiszer- és vízellátás, valamint a tengerszint emelkedése 
világszerte hozzájárulhat a lakosság elvándorlásához. Ugyanakkor a szélsőséges körülmények 
elsősorban a belső és a régiókon belüli mobilitást serkentik majd.  
Az EU-ba érkező, sőt az EU-n belül vándorló veszélyeztetett csoportoknak történő 
humanitárius segítségnyújtás és egészségvédelem megnövekedett igényei miatt szükség lehet 
arra, hogy a tagállamok bővítsék egészségügyi rendszereik kapacitását.Várható az is, hogy az 
Unión kívüli országokból az EU-ba – a migráció e gyakori célterületére – érkező bevándorlók 
száma megnő, és ezzel tovább súlyosbodik a tagállamok egészségügyi rendszereire nehezedő 
teher. Ha az EU támogatást nyújt a migránsok származási országainak ahhoz, hogy kezeljék 
az éghajlatváltozás lehetséges hatásait, és a fogadni tudják a lakóhelyüket elhagyókat, 
csökkenni fog az éghajlatváltozás potenciális hatásai miatt meginduló belső és régiók közötti 
migráció. Ezek az intézkedések enyhíthetik vagy csökkenthetik azokat a lehetséges 
problémákat, amelyekkel a tagállamoknak e téren szembe kell nézniük. Hasonlóképpen az 
EU-ban működő nemzeti egészségügyi rendszereknek is előnyükre válhat, ha készültségi 
tervet dolgoznak ki kapacitásuk növelésére annak érdekében, hogy a fent említett 
kihívásokkal szemben helyt tudjanak állni. 

1.3. Jobb uniós felkészülés az éghajlatváltozás emberi egészségre gyakorolt 
hatásainak kezelésére 

Az egészségbiztonság fokozása 

Az Egészségbiztonsági Bizottság informális testület, melyet a Tanács abból a célból hozott 
létre, hogy súlyos egészségügyi veszélyek, például vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris 
(CBRN) fenyegetettség vagy influenza-világjárvány esetén elősegítse a felkészülést és a 
válaszadást. A bizottság tevékenysége három területet ölel fel; az egyes témakörökkel 
tagállami szakemberekből álló csoportok is foglalkoznak. E területek a következők: 1. 
közegészséget fenyegető vészhelyzetekre irányuló általános felkészültség és válaszadás; 2. a 
vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN) támadásokkal kapcsolatos válaszadás és 3. 
influenzajárványra vonatkozó felkészültség és válaszadás. Az Egészségbiztonsági Bizottság 
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munkájára támaszkodva a Bizottság közleményt fogadott el arról, hogyan erősíthető meg a 
közegészségügyi vészhelyzetek általános készültségi terveinek közösségi szintű 
összehangolása [COM(2005) 605 végleges, 2005.11.28.].  

Közegészségügyi vészhelyzetben csak úgy adható összehangolt válasz, ha a tagállamok, a 
Bizottság, az EU és a nemzetközi szervezetek illetékes egészségügyi válságközpontjai 
összeköttetésben állnak egymással. Ilyenkor a megfelelő irányítás és ellenőrzés feltétele a 
veszteségek és az erőforrások pontos ismerete az adott helyzetben, a válaszlépések és a 
kommunikáció koordinációja, az információk elemzése és kezelése, az események elemzését 
szolgáló szimuláció és a képzés.  

Annak érdekében, hogy Európa készen álljon bármely vészhelyzet vagy válság kezelésére, az 
összes említett feltétel értékelését és tesztelését el kell végezni. Célirányos képzések és 
speciális gyakorlatok szolgálhatnak többek között a készültségi szint felmérésére, és arra, 
hogy a hiányosságokat az EU felkészültségének minden összetevője tekintetében azonosítani 
lehessen. A Bizottság három évre szóló keretszerződést hozott létre, hogy biztosítsa a 
lehetőséget a felkészültség tesztelésére és javítására, ami közegészségügyi válsághelyzetek 
forgatókönyveken alapuló szimulációja révén, ötféle formában (esettanulmány, elméleti 
gyakorlatok, törzsvezetési gyakorlat, terepgyakorlat, valamint célirányos személyzeti képzés) 
valósulhat meg. 

Az EU egészségügyi programja 

Az ésszerűség megkívánja, hogy a felkészültség együtt járjon a változásra, a megfigyelésre és 
a nyomon követésre irányuló tájékoztatás biztosításával. Jelenleg már számos eszköz áll 
rendelkezésre azoknak a projekttámogatásoknak köszönhetően, amelyeket az EU 
egészségügyi programja keretében, főként az elmúlt évek szélsőséges időjárási eseményeit 
követően nyújtott.  

Az EU a tájékoztatást szolgáló programok közösségi finanszírozásával hozzájárul ahhoz, 
hogy bővebb ismeretekkel rendelkezzünk az éghajlatváltozás közegészségügyi 
vonatkozásairól. Az EU egészségügyi programja17 támogatja azokat a projekteket és 
kezdeményezéseket, amelyek az egészségüggyel kapcsolatos tájékoztatás javítása és az 
ismeretek bővítése érdekében az egészséget befolyásoló környezeti tényezők (így a környezeti 
hatásoknak vagy UV sugárzásnak való kitettség, a városi levegőszennyezés, illetve a bőrrák 
és a szürkehályog megjelenési gyakoriságának az UV sugárzással való összefüggése) 
tekintetében információs rendszereket fejlesztenek ki. A támogatás az alábbi projekteken 
keresztül történt:  

• EUROHEIS (European Health and Environment Information System for Risk Assessment 
and Disease Mapping – a környezet egészségre gyakorolt hatásai tekintetében 
kockázatértékeléssel és a betegségek térképes ábrázolásával foglalkozó európai 
információs rendszer), Aphekom (célja a légszennyezésre és egészségre irányuló 
döntéshozatal javítása az ismeretek bővítése és a kommunikáció fejlesztése révén) és 
EUROSUN (számszerű adatok előállítása a napsugárzásnak való kitettségről és annak 
egészségre gyakorolt hatásairól). 

Az európai környezetvédelmi és egészségügyi cselekvési tervvel összhangban az EU 
egészségügyi programja hozzájárult az egészséget meghatározó környezeti tényezőkkel 

                                                 
17 Közegészségügyi program: http://ec.europa.eu/eahc/ 
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kapcsolatos munkához, főként olyan kezdeményezésekre összpontosítva, amelyek hálózatok 
kiépítésére vagy bevált gyakorlati módszerek cseréjére irányulnak, illetve a beltéri levegő 
javítását segítik elő az iskolákban és – az építőanyagok, háztartási vegyi anyagok és 
hőmérsékleti körülmények együttes hatását is tekintetbe véve – az idősek otthonaiban). 
Támogatásban részesült például  

• az EuroHEAT elnevezésű projekt, melynek keretében különböző szintű 
kezdeményezésekre kerül sor (pl. a felkészültség fokozása érdekében az egészségügyi 
rendszereknek a meteorológiai korai figyelmeztető rendszerekkel való összehangolására, a 
nagyközönség számára idejében nyújtott egészségügyi tanácsadásra és közleményekre, a 
lakhatási viszonyok és a várostervezés javítására stb.) . 

Az egészségbiztonság területén indított kezdeményezések főként a korai figyelmeztető és 
megfigyelési rendszerek meghatározott területeken történő fejlesztésére és összehangolására 
irányulnak (például a hideghullámok, az áradások egészségügyi következményei, a levegőben 
terjedő allergének, az ultraibolya sugárzás, a vektorok által terjesztett és más emberi és állati 
fertőző betegségek terén), az éghajlatváltozáshoz és annak egészségügyi hatásaihoz való 
alkalmazkodásról, valamint a politikai hatások értékeléséről szóló bizottsági közleménnyel 
összhangban. Támogatásban részesült a CEHAPIS (Climate, environment and health action 
plan and information system – az éghajlatra, a környezetre és az egészségre vonatkozó 
cselekvési terv és információs rendszer), az EUROMOMO (European monitoring of excess 
mortality for public health action – a túl magas halálozási arány nyomon követése a 
közegészségügyi fellépés szolgálatában), a HIALINE (Health Impacts of Airborne Allergen 
Information Network – a levegő által terjesztett allergének egészségre gyakorolt hatásaival 
foglalkozó információs hálózat) és a CLIMATE-TRAP (Climate Change Adaptation by 
Training, Assessment and Preparedness – az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás képzés, 
hatásvizsgálat és felkészülés útján). 

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) szerepe 

A 851/2004/EK rendelettel létrehozott Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi 
Központ feladata többek között kiterjed az újonnan megjelenő egészségügyi kockázatok 
kezelésére.  

Hatáskörén belül az ECDC alaposan megvizsgálta az éghajlatváltozás egészségügyi hatásait. 
2008. május 28–29-én a központ szervezésében, a svédországi Sigtunában került sor arra a 
nemzetközi munkaértekezletre, amely a környezetre és fertőző betegségekre vonatkozó 
adatok összekapcsolásáról szólt. A központ ezután külső tanácsadók segítségével átfogó 
megvalósíthatósági tanulmányt készített egy európai környezeti és epidemiológiai hálózat (az 
E 3)létrehozásáról.  

Az információforrások összekapcsolásával a hálózat felgyorsítaná az éghajlatváltozással 
összefüggő betegségekre irányuló európai korai figyelmeztető hálózat működését. A 
hálózat lehetővé tenné továbbá a fertőző betegségek éghajlatváltozással összefüggő 
előfordulásának előrejelzését és a kockázatok feltérképezését.  

Az E3 hálózatban rejlő lehetőségek feltárása mellett a központ számos más olyan projektet 
indított, amely az éghajlatváltozásnak a fertőző betegségek terjedésére gyakorolt hatásaira 
összpontosít.  
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2007-ben a központ nagyszabású projektet rendelt meg a vektorok által terjesztett betegségek 
európai nagyságrendjének és jelentőségének felbecsülésére. E projekt a vektorok terjesztette 
betegségek terjedését előidéző számos tényező egyikeként az éghajlatváltozást vizsgálta. A 
projekt egyik legfontosabb eredménye, hogy megállapította: a vektorok által terjesztett 
betegségek – tekintve megjelenésük valószínűségét és az emberi egészségre gyakorolt 
lehetséges hatásukat – Európára nézve elsődleges veszélyt jelentenek.  

A központ a fent említett projekt következtetéseit felhasználva részletesen vizsgálja az 
elsődleges egészségügyi veszélyt jelentő betegségeket. Az egyik ilyen, már működő projekt 
keretében készülnek majd el a dengue-láz18 uniós kockázati térképei, melyekhez számos 
más változó mellett az éghajlatváltozásra vonatkozó előrejelzéseket is felhasználják majd.  

Ezenfelül a központ megrendelt egy olyan átfogó kockázatvizsgálatot is, amely az EU-ra 
vonatkozóan az éghajlatváltozásnak az élelmiszerek és a víz terjesztette betegségekre 
gyakorolt hatására összpontosít. E projekt célja, hogy az élelmiszerek és a víz terjesztette 
betegségek – többek között a szalmonella-fertőzés, a listeriosis, a cryptosporidiosis és a 
campylobakteriosis – területén azonosítsa és értékelje az előre jelzett rövid és hosszú távú 
éghajlati hatásokat, valamint segítse e téren a prioritások felállítását. A projekt első fázisának 
eredményei – melyek 2009 végén lesznek hozzáférhetők – szolgálnak alapul a következő 
projektszakaszhoz, mely arra irányul, hogy a tagállamok számára eszközöket dolgozzon ki a 
fentihez hasonló kockázatértékelés megkönnyítésére. 

A központ elindított egy olyan projektet is, melynek célja a tagállamok számára olyan 
eszközök kidolgozása, melyek az éghajlatváltozás és a fertőző betegségek tekintetében a 
veszélyeztetettség és az alkalmazkodás értékeléséhez nyújtanak segítséget. Ezek az 
eszközkészletek tudományosan alátámasztott módszertant és döntéshozatali algoritmusokat 
biztosítanak majd a tagállamok számára, hogy azok felmérhessék veszélyeztetettségüket, és 
kidolgozhassák a fertőző betegségek hatásának mérséklésére irányuló alkalmazkodási 
stratégiáikat. 

2009 során a központ az EU svéd elnökségével együttműködve munkaértekezletet szervez 
majd a zoonózisok és az éghajlatváltozás témakörében. Erre a tervek szerint 2009. július 2–3-
án, a svédországi Jönköpingben kerül sor. 

A közösségi statisztikai program 

Az európai egészségügyi felmérés (EHIS) – melynek első szakasza jelenleg folyik az európai 
statisztikai rendszeren belül – az Eurostat egészségügyi állapotra és egészséget befolyásoló 
tényezőkre vonatkozó adatgyűjtésének részeként az egészséghez, és azon belül a 
környezethez kapcsolódó változókat vizsgálja. A népegészségre és a munkahelyi egészségre 
és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 1338/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet kulcsfontosságú lesz egy olyan fenntartható egészségügyi felügyeleti rendszer 
kialakításában, amely többek között az emberi egészség éghajlatváltozással összefüggő 
vonatkozásaival kapcsolatos adatokat is tartalmaz majd.  

Az európai kutatási keretprogramok szerepe 

                                                 
18 A dengue-lázt néhány, egymással rokonságban álló vírus (négy különböző arbrovírus) valamelyike 

okozhatja, és szúnyogok – legtöbb esetben a trópusi és szubtrópusi régiókban élő Aedes aegypti 
szúnyogok – csípésével terjed.  
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Az 5. kutatási keretprogram az éghajlatváltozás területéhez kapcsolódó számos projektet 
támogatott, köztük a PHEWE-projektet (Assessment and Prevention of acute Health Effects 
of Weather Conditions in Europe – az időjárási feltételek kiváltotta akut egészségügyi hatások 
felmérése és megelőzése) és a cCASHh (Climate Change and Adaptation Strategies for 
Human Health in Europe – éghajlat-változás és európai alkalmazkodási stratégiák az ember 
egészségéért). 

A 6. keretprogramon belül az éghajlatváltozás egészségügyi hatásaival összefüggő 
legjelentősebb projektek az EDEN és a MICRODIS. Az EDEN (Emerging Diseases in a 
Changing European Environment – újonnan megjelenő betegségek a változó európai 
környezetben) azt vizsgálja, hogy az európai környezetben és ökoszisztémában az emberi 
magatartásformák vagy az éghajlat módosulása miatt végbemenő változások hogyan 
befolyásolhatják az emberi betegségek kórokozóinak térbeli és időbeli megoszlását, valamint 
dinamikáját. A MICRODIS projekt (Integrated Health, Social and Economic Impacts of 
Extreme Events: Evidence, Methods and Tools – a szélsőséges események integrált 
egészségügyi, társadalmi és gazdasági hatásai: tények, módszerek és eszközök) célja, hogy a 
szélsőséges események és azok egészségügyi, társadalmi és gazdasági hatásai között fennálló 
kapcsolatok tudományos és empirikus megalapozását kidolgozza19.  

A 6. keretprogram által támogatott, az éghajlatváltozás egészségügyi hatásait valamilyen 
mértékben érintő projekt még a GAL2EN (Global allergy and asthma European network – 
globális allergia- és asztmaellenes európai hálózat), az INTARESE (Integrated assessment of 
health risks from environmental stressors in Europe – a környezeti ártalomkeltőkben rejlő 
egészségügyi kockázatok integrált értékelése) és a CIRCE (Climate change and impact 
research: the Mediterranean environment – éghajlatváltozás és hatáskutatás: a Földközi 
tenger térségének környezete)19. 

A jelenlegi 7. kutatási keretprogramon belül támogatott két ilyen típusú projekt 2009-ben 
indult: az első az ARCRISK (Arctic Health Risks: Impacts on health in the Arctic and 
Europe owing to climate-induced changes in contaminant cycling – egészségügyi kockázatok 
az Északi-sarkon: hogyan befolyásolja a szennyezőanyagok mozgásának éghajlatváltozás 
miatti módosulása az Északi-sark és Európa lakosságának egészségét) és a CLEAR (Climate 
change, environmental contaminants and reproductive health – éghajlatváltozás, környezeti 
szennyezőanyagok és reprodukciós egészség).20 Szintén idén indult az ICEPURE projekt 
(Quantification of changing surface UV radiation levels and its impact on human health – a 
felszíni UV-sugárzási szint számokban kifejezett változása és hatása az emberi egészségre)21. 
Szintén a 7. keretprogram finanszírozta azt az ESCAPE22 nevet viselő integrált projektet, 
(European Study of Cohorts for Air Pollution Effects – a a légszennyezési hatásokkal 
kapcsolatos, kohortokról szóló európai vizsgálat), amely a légszennyezésnek az európai 
népességre gyakorolt hatásait vizsgálja, figyelembe véve az éghajlatváltozást is.  

A 7. keretprogram harmadik pályázati felhívása keretében az „Együttműködés” programba 
tartozó „Környezet és egészség” altevékenység támogatja az éghajlatváltozás egyészségre 
gyakorolt hatásaival kapcsolatos területeket. A harmadik pályázati felhívásban ismertetett 
témakörök érintik az éghajlatváltozással és a vízzel összefüggő egészségügyi problémákat, 
valamint az éghajlatváltozásnak az alacsony jövedelmű fejlődő országok lakosságának 

                                                 
19 http://ec.europa.eu/research/environment/pdf/eur23460_en.pdf 
20 ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/environment/docs/catalogue_projects_2008.pdf 
21 ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/environment/docs/catalogue-projects-fp7envnmp_en.pdf 
22 http://www.escapeproject.eu/index.php 
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egészségére gyakorolt hatásait. Az éghajlatváltozással összefüggő kérdésekkel ezenfelül az 
EUROSUN, a PHEWE és a cCASH23 projektek foglalkoznak. 

Nemzetközi együttműködés, EU-bővítés és az európai szomszédságpolitika 

Együttműködést kell kialakítani globális szinten a nemzetközi szervezetekkel, a legfontosabb 
partnerországokkal, európai és regionális szinten pedig a bővítésben és az európai 
szomszédságpolitikában érintett országokkal, és ösztönözni kell a szomszédos országokat 
arra, hogy vegyenek részt közös kezdeményezésekben, tegyék meg a kellő erőfeszítéseket és 
hozzák meg a szükséges intézkedéseket, például dolgozzanak ki nemzeti stratégiákat.  

                                                 
23 http://ec.europa.eu/research/environment/themes/projects_en.htm#2 
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2. ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY 

2.1. Az éghajlatváltozásnak az állatok egészségére gyakorolt közvetlen és közvetett 
hatásai 

Az utóbbi időben bizonyítást nyert, hogy az éghajlatváltozás nyomán máris módosult az 
állatok betegségeinek előfordulása.  
A betegségek két csoportba oszthatók: az első csoportot azok a betegségek alkotják, amelyek 
nem tartoznak az állategészségügyre vonatkozó uniós jogszabályok hatálya alá, de 
amelyek hatással vannak az állatok életkörülményeire, és különböző egészségügyi 
problémákra, köztük élősködők által okozott megbetegedésekre (pl. a fonálféreg- vagy 
galandféreg-fertőzés), táplálkozási zavarokra, napszúrásra vagy kiszáradásra hajlamosítanak, 
ami súlyos hatással lehet a gazdálkodók gazdasági helyzetére, azonban a fertőző betegségek 
tekintetében a hivatalos állat-egészségügyi státuszt nem módosítja. 
A másik csoportot azok a betegségek alkotják, amelyek a nemzetközi és uniós 
állategészségügyre vonatkozó jogszabályok hatálya alá tartoznak, és amelyek növelik a 
veszélyes fertőző állatbetegségek előfordulásának kockázatát, különösen a vektorok és a 
vadállatok által terjesztett, valamint a meghatározott időjárási tényezőktől függő betegségek 
esetén. Ezek a betegségek befolyásolják egy ország állat-egészségügyi státuszának 
meghatározását. Ez utóbbi csoportba tartozik jó néhány vektorok által terjesztett betegség, 
mint például a Rift-völgyi láz, az afrikai lópestis, az afrikai sertéspestis, a nyugat-nílusi láz és 
elsősorban a kéknyelv betegség, amely 2006 nyarán tört ki Hollandiában, ahol mind a napig 
jelen van, sőt, tovább terjedt Svédország felé, amely a vírus előzetesen ismert elterjedési 
területén kívül, annál sokkal északabbra fekszik . 
A nem vektorok által terjesztett betegségek – mint például a madárinfluenza – terjedési 
jellemzőit szintén megváltozhatják a vadon élő vízimadarak vándorlási útjának módosulásai. 
Az EU-ban 2006 elején már tapasztalható volt, hogy a rendkívül hideg idő néhány területen 
táplálékhiányt idézett elő, és a nyílt vizek rendhagyó módon befagytak; a vadon élő 
vízimadarakat ez arra kényszerítette, hogy megváltoztassák repülési útvonalaikat, ennek 
következtében az EU területén megjelent a magas patogenitású, H5N1 altípusú 
madárinfluenza. A vadmadarak néhány faja már csökkentette migrációs területét, ami 
hozzájárulhat bizonyos fertőző halbetegségek új területeken való megjelenéséhez és 
elterjedéséhez is. A vírusok fennmaradása a környezetben – és azon belül a vizekben – szintén 
változhat a hőmérséklet módosulásával.  
A vadvilág fontos szerepet játszik olyan állatbetegségek terjesztésében, mint a 
madárinfluenza, a veszettség, a klasszikus sertéspestis és a tuberkulózis. A vízmennyiség 
csökkenésével az állatok nagyobb csoportokba tömörülnek majd, ami kórokozók állandó 
jelenlétéhez vezethet. 

2.2. Jobb uniós felkészülés az éghajlatváltozás állat-egészségügyi hatásainak 
kezelésére 

A közösségi állat-egészségügyi stratégia szerepe24 

Mivel az új közösségi állat-egészségügyi politika jelszava a „jobb megelőzni, mint 
gyógyítani”, indokolt, hogy hangsúlyt helyezzen az éghajlatváltozásnak az állatok 
egészségére gyakorolt nyilvánvaló hatásaira is.  

                                                 
24 A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának 

COM(2007) 539  
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A stratégia részét képező cselekvési terv értelmében javítani kell az adatgyűjtést, az 
információcserét és fokozni a létező állat-egészségügyi megfigyelési rendszerek 
megerősítését. Az állatbetegségek információs rendszerének (ADIS) kifejlesztésével jobb és 
összehasonlíthatóbb járványtani információk állnak majd a kockázatkezelők rendelkezésére, 
lehetővé téve azoknak az állategészségügyi helyzeteknek a hatékonyabb azonosítását, 
értékelését és kezelését, amelyek változó vagy újonnan megjelenő betegségek nyomán 
alakulnak ki.  

A Bizottság létrehozta a állatbetegségekkel kapcsolatos adatok gyűjtésével foglalkozó 
járványügyi szakértői munkacsoportot, melynek feladata, hogy az Unióban jelenleg működő 
állat-egészségügyi megfigyelési rendszerek és az új (például a nyugat-nílusi lázra vonatkozó) 
megfigyelési stratégiák terén szaktanácsadást biztosítson. Annak érdekében, hogy fel lehessen 
becsülni azoknak a vektorok által terjesztett betegségeknek a megjelenési kockázatait, 
amelyek terjedését erősen befolyásolja az időjárás és az éghajlatváltozás, a korai 
figyelmeztető rendszerekbe be kell építeni az időjárás-előrejelzést és -elemzést is.  

A fokozottabb felkészültség érdekében a Bizottság bizonyos fertőző állatbetegségek 
tekintetében szorgalmazza további oltóanyagbankok létrehozását, ezért nemrégiben 
felállított egy olyan munkacsoportot, amely szaktanácsadással segíti e terület fejlesztését. Az 
állat-egészségügyi megfigyelést olyan szaklaboratóriumok hálózatának kell segítenie, 
amelyek megfelelő diagnosztikai kapacitással rendelkeznek, és így el tudják végezni egyelőre 
egzotikus vagy ritka betegségek (pl. a Rift-völgyi láz) vizsgálatát is. Egyes betegségek 
esetében szükséges megerősíteni az együttműködést olyan, harmadik országbeli laboratóriumi 
szakemberekkel, akik célirányos tapasztalattal rendelkeznek az adott betegség terén, valamint 
indokolt az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság hatáskörén belül a tudományos 
erőforrásokat EU-szerte mozgósítani és összehangolni, hogy az állategészségügy kapcsán 
tudományos szaktanácsadást biztosítsanak. 

A szinergia legmagasabb fokának eléréséhez és a felesleges párhuzamos munka elkerüléséhez 
alapfeltétel, hogy a járványtani, rovartani és környezeti adatok gyűjtése és elemzése 
integrált alapon történjen. A tervek között szerepel továbbá az emberi és állatbetegségek 
megfigyelésének összehangolása, mely az együttműködés és a tudásátadás fokozásával érhető 
el.  

Az állatbetegségekkel kapcsolatos tájékozottság és felkészültség javítása 
Az egyes fertőző állatbetegségekre vonatkozó készenléti tervek keretében a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell a tájékoztatást és a felkészültséget. E tervek részeként a gazdák, az 
állatorvosok, az érintett ágazatok és a polgárok olyan előre összeállított információkhoz 
juthatnak, melyek tartalmazzák az egyes betegségek leírását, a megelőzéshez szükséges 
intézkedéseket, valamint a betegségek megfékezésének gyakorlati módszereit. Az 
állategészségügyre vonatkozó jogszabályok ezenfelül kötelezővé teszik szimulációs 
gyakorlatok rendszeres végrehajtását. 

A közösségi állat-egészségügyi stratégia kimondja, hogy a tájékozottság és a felkészültség 
kulcsszerepet játszik a betegségek változó jellegének korai észlelése, valamint a megfelelő 
válaszlépések azonosítása és végrehajtása terén. A gazdáknak, az állatorvosoknak, a 
mészárszékek dolgozóinak, a kisállat-kereskedőknek, az állattartóknak (ideértve az egzotikus 
állatok gazdáit is) és állatokkal foglalkozó más személyeknek képeseknek kell lenniük arra, 
hogy a legapróbb változásokat is észrevegyék az állatok viselkedésén és a termelékenységen.  



 

HU 17   HU 

Az érintettekkel folytatott világos kommunikáció életbevágóan fontos ahhoz, hogy az 
állatokkal foglalkozók számára nyilvánvalóvá váljon az állategészségügyet, az 
élelmiszerbiztonságot és az emberi egészséget átfogó, – a „One World – One Health” (egy 
Föld – egy egészség) jelmondattal leírható – globális megközelítés alapján rájuk háruló 
felelősség. Az éghajlatváltozással szembeni érzékenységet az állat-egészségügyi kockázatok 
osztályozása során, az uniós beavatkozás szükségességének megállapításakor 
megkülönböztetett módon kell figyelembe venni. 

Válaszadás állat-egészségügyi vészhelyzetek esetén 

A Bizottság a vészhelyzetekre való felkészülésnek, az információk gyors terjesztésének és a 
tagállamok állat-egészségügyi hatóságaival való szoros együttműködésnek köszönhetően már 
régóta képes arra, hogy állat-egészségügyi vészhelyzetek esetén gyorsan reagáljon és azonnal 
megkezdje a helyzet kezelését. Ezzel bizonyítottan csökkenti a fertőző emberi és 
állatbetegségek (pl. a magas patogenitású, H5N1 altípusú madárinfluenza) kitöréseinek 
hatását. A fent említett intézkedések köre kiterjeszthető lenne más, újonnan megjelenő 
betegségekre is. 

A kutatás szerepe az állategészségügy és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás 
terén 

Az EU kutatási keretprogramjai számtalan olyan projekthez nyújtottak és nyújtanak 
támogatást, amelyek állategészségügyre irányuló politikákhoz kapcsolódnak, és kiemelten 
foglalkoznak az éghajlatváltozással és az ahhoz kötődő tevékenységekkel.  

A 7. keretprogram hozzájárul az állat-egészségügyi kutatás megerősítéséhez, valamint 
hangsúlyt fektet arra, hogy a kutatók fordítsanak figyelmet a globális szinten gyorsan 
megjelenő változásokra, különösen például a fertőző kórokozók ökológiájára és evolúciójára 
közvetlenül ható éghajlatváltozásra, mivel ezek a kórokozó-átvivők és -hordozók elősegítik az 
új és újra megjelenő egészségügyi veszélyek kialakulását.  

A 7. keretprogramon belül jelenleg zajló két projekt, az ASFRISK (Evaluating and 
controlling the risk of African swine fever in the EU – az afrikai sertéspestis kockázatának 
értékelése és kezelése az EU-ban) és az ARBOZOONET (International network for capacity 
building for the control of emerging viral vector borne zoonotic diseases – nemzetközi 
hálózat, melynek célja a vírusvektorok terjesztette zoonózisok megfékezésére irányuló 
kapacitásépítés) szintén jelentősen hozzájárul az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás 
állat-egészségügyi vonatkozásait vizsgáló munkához. 

3. NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGY 

3.1. Az éghajlatváltozásnak a növények egészségére gyakorolt közvetlen és közvetett 
hatásai 

Várhatóan a globális felmelegedés hatással lesz majd a növénytermesztési rendszerekre, a 
növénynemesítésre és a természetes vegetációra, azaz az erdőkre, mocsarakra és a fákkal 
borított területekre, mivel a klíma a földrajzi elterjedésüket meghatározó legfontosabb 
tényező. Jelenleg az északra fekvő területeken a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás 
számára enyhébb terhet jelentenek a rovarkártevők és rovarok által terjesztett betegségek, 
mivel e régiók éghajlati tényezői kevésbé kedvezőek. Az északi földrajzi régiókban mind a 
zárlati, mind a nem zárlati károsítók előfordulását csekélyebb mértékűnek tartják, mint délen. 



 

HU 18   HU 

A kórokozók és az invazív idegen fajok behurcolásának legjelentősebb csatornájaként a 
kereskedelmet tartják számon, mellette azonban a globális felmelegedés is szerepet kap, 
hiszen ez a másik olyan tényező, amely mind a növénybetegségek előfordulását, mind 
súlyosságukat befolyásolja. Egészében véve a globális felmelegedés járhat káros gazdasági 
következményekkel a növénytermesztésre nézve, mivel további költségeket ró a 
mezőgazdasági termelésre, pl. a növényvédelem terén. 

A változó klíma várhatóan jelentősen befolyásolja majd az új földrajzi területeket meghódító 
egzotikus kártevők útvonalait: az éghajlati körülmények kedvezőbbé válásával az újonnan 
megjelenő vagy migráló kártevők olyan területeken telepedhetnek meg, amelyek azelőtt 
mentesek voltak tőlük. Példa erre a fenyőfa fonalférge (Bursaphelenchus xylophilus), amely 
jelenleg óriási károkat okoz Portugáliában. A fonalféreg súlyos veszélyt jelent az Unió északi 
régióira nézve, és becslések szerint, amennyiben az átlaghőmérséklet 20ºC fölé emelkedik 
július és augusztus folyamán, várhatóan a tűlevelű faállomány 50–90%-a pusztulhat el. 

Földrajzi régiótól függően a hőmérséklet- és csapadékbeli változások tartósabb és/vagy 
gyakoribb szárazságot vagy árvizeket vonhatnak maguk után. Az őshonos növények nagyobb 
környezeti stressznek lesznek kitéve, és sérülékenyebbé válnak a kórokozókkal és a 
betegségekkel szemben. Általában elmondható, hogy azokon a területeken, ahol a csapadék 
mennyisége megnő, a gombák és baktériumok által okozott megbetegedések várhatóan 
gyakrabban törnek ki, és súlyosságuk is fokozódik25. Mindazonáltal a melegebb nyarak 
bizonyos termofil gombáknak is kedvezhetnek. 

A téli és tavaszi magas hőmérsékletek hatására hosszabb lesz a vegetációs időszak, 
megváltoznak a gazdanövények növekedési ciklusai, és csökken tűrőképességük. Az egyes 
vegetációs időszakok során a rovarok egyre több generációja figyelhető majd meg. Növekszik 
majd a téli időszakot túlélő rovarok és a fungi inoculum állomány, ami még több fertőzést 
okoz majd a következő mezőgazdasági időszak során. További adatok bizonyítják, hogy a 
meleg nyarak folyamán bizonyos rovarfajok földrajzi elterjedésének területe észak felé 
bővült. Még az északi területeken is egyre több nehézséget okoz majd vírusmentes 
szaporítóanyag – pl. vetőburgonya – előállítása, mivel az enyhébb telek kedveznek a 
levéltetűfajok túlélésének, és elősegítik a vírusos betegségek terjedését a nyári időszakban. 
Ráadásul a magasabb téli hőmérsékletek, valamint az, hogy a talajt hosszabb ideig itatja át a 
víz, megfelelő körülményeket teremt a gyökérrothadás és az üszög terjedéséhez. 

Másrészről a levegő magas szén-dioxid-koncentrációja, valamint a hőmérséklet emelkedése 
hatására nagyobb mennyiségű biomassza termelődhet, ami globálisan befolyásolhatja a 
mezőgazdasági terméshozamokat. A jég és a permafroszt (a felszín alatt található, állandóan 
fagyott talajréteg) egy részének felolvadása a sarkvidéki tundrák területének csökkenéséhez és 
az erdők észak felé való „vándorlásához” vezethet. Más növények – köztük a mezőgazdasági 
növények új fajai és változatai – megfelelőbb életkörülményeket találhatnak, és felerősödhet a 
középső és északi szélességi körök régióiban folytatott gabonatermesztés tendenciája. 

A fentiek alapján indokolt volna elismerni, hogy a legtöbb rovarkártevő a globális 
felmelegedés hatására képes még kártékonyabbá válni. Szintén valószínű, hogy a kártevők 
természetes ellenségei is megszaporodnak, ezért meglehetősen nehéz teljes körű előrejelzést 
adni a várható hatásról. Számos esetben ugyanis kényes egyensúly áll fenn a kártevők és 
betegségek, a természetes ellenségeik és a gazdanövények között. 

                                                 
25 http://www.foresight.gov.uk/Infectious%20Diseases/t7_2a.pdf 
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A növényegészségügy kapcsán elmondható, hogy a mezőgazdaságban (pl. az amerikai 
kukoricabogár – Diabrotica virgifera virgifera), az erdőgazdálkodásban és a növényzet 
borította nyilvános területeken (pl. a fenyőfa fonalférge – Bursaphelenchus xylophilus, a 
Gibberella circinata és a Rhynchophorus ferrugineus) egyre gyorsabban növekszik a 
kórokozók száma, ezért szükség van arra, hogy az EU a növény-egészségügyi és a 
környezetvédelmi politikáit szorosabban összehangolja.  

3.2. Jobb uniós felkészülés az éghajlatváltozás növény-egészségügyi hatásainak 
kezelésére 

A növényegészségügy terén hatályos jogi eszköz, a 2000/29/EK tanácsi irányelv a 
vészhelyzetekre alkalmazandó intézkedéseket tartalmazó bizottsági határozatokkal együtt 
alkotja azt az első védelmi vonalat, melynek célja a zárlati kórokozókat megakadályozni 
abban, hogy a Közösség területére bekerüljenek, illetve ott elterjedjenek. E jogi aktusnak 
megfelelően a tagállamok kötelesek értesíteni a Bizottságot, amennyiben olyan káros 
organizmusok megjelenését tapasztalták, amelyek már léteznek, de az adott területen még 
nem telepedtek meg. Ezenfelül a tagállamoknak növény-egészségügyi ellenőrzéseket kell 
biztosítaniuk a Közösség külső határain található belépési helyeken vagy a Közösségen belüli 
rendeltetési helyeken, valamint azonosítaniuk kell a növények újonnan megjelenő kártevőit.  

A Bizottság már felállított egy olyan ellenőrzési, vizsgálati és helyzetértékelési rendszert, 
amely fő eszközként a feltartóztatott szállítmányokról és káros organizmusokról szóló 
információk EUROPHYT nevű uniós adatbázisára támaszkodik (a rendszer az élelmiszerekre 
és takarmányokra vonatkozó sürgősségi riasztási rendszer növény-egészségügyi megfelelője). 
A nemzeti növényvédelmi szervezetek szakértőinek hálózata havonta tart ülést a mindenkori 
témában illetékes szabályozási testület keretei között, hogy megvitassa a mindenkori 
helyzetet, és döntsön a zárlati kórokozók egyidejű vagy korábbi megjelenésével járó növény-
egészségügyi kockázatok kezeléséről. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságon belül 
működő növény-egészségügyi tudományos testület a kórokozók jelentette kockázatok 
tudományos igazolását vagy értékelését végzi. 

A kutatás szerepe 

Az EU az egymást követő kutatási keretprogramok révén folyamatosan erőfeszítéseket tesz a 
növény-egészségügyi kutatás ösztönzésére. A 6. és a 7. keretprogramon belül mintegy 25 
kutatási projekt támogatja közvetlenül vagy közvetett módon a Közösség növény-
egészségügyi szabályozását és általában a növényvédelmet. Ezek a kutatási projektek 
különböző növény-egészségügyi problémákkal foglalkoznak, köztük a biológiai növényvédő 
szerek használatával, elkülönítési intézkedésekkel, a növények kártevőkkel szembeni 
ellenállásával, a növényvédő szerek fenntartható alkalmazásával vagy a fentieknél 
integráltabb megközelítéssel, például az integrált növényvédelemmel. 

A projektek némelyike, például az ENDURE (European Network for the Durable 
Exploitation of Crop Protection Strategies – a növényvédelmi stratégiák fenntartható 
kiaknázásával foglalkozó európai hálózat) vagy a BIOEXPLOIT (Exploitation of Natural 
Plant Biodiversity for the Pesticide-Free Production of Food – a növények természetes 
biológiai sokféleségének kiaknázása a növényvédőszer-mentes élelmiszerek termeléséért), 
világviszonylatban is vezető szerepet játszik saját területén. Az EUPHRESCO egy sikeres 
ún. ERA-NET projekt, melynek célja az Európában működő különböző nemzeti növény-
egészségügyi kutatási programok összehangolása és integrálása.  
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Az EU a globalizáció, az éghajlatváltozás vagy más jelenségek nyomán felmerülő 
szükségletekre adott válaszként továbbra is törekszik a kutatás ösztönzésére, amit az európai 
intézmények és szolgálatok, a nemzeti hatóságok, a kutatási közösségek és más érintettek e 
téren folytatott eszmecseréjére támaszkodva kíván megvalósítani. 

4. KÖVETKEZTETÉS 

„Az éghajlathoz való alkalmazkodás: egy európai fellépési keret felé” című fehér könyv 
javasolja az egészségügyi és szociális rendszerek ellenálló képességének növelését, valamint 
felhívja a figyelmet arra, milyen nagy szükség van az éghajlatváltozás egészségre gyakorolt 
hatásainak megfelelő nyomon követésére és megfékezésére – így a epidemiológiai 
adatgyűjtésre, a fertőző betegségek visszaszorítására és a rendkívüli események kezelésére. A 
fehér könyvben szereplő javaslatok megvalósítása érdekében az egészségügy szempontjából 
elsősorban az alább ismertetett lépéseket kell végrehajtani az EU egészségügyi programja, a 
közösségi állat-egészségügyi stratégia és a fertőző betegségekre, az állatbetegségek 
megfékezésére és a növényegészségügyre vonatkozó hatályos jogszabályok, valamint az 
illetékes ügynökségek munkatervei keretében:  

• Iránymutatásokat kell kidolgozni a betegségek megfigyelésére vonatkozóan, valamint 
támogatást kell nyújtani az iránymutatások alkalmazásához és a kapacitásépítéshez; 
például az élelmiszerekben rejlő kockázatok azonosítására szolgáló mikrobiológiai 
alátámasztás, vagy az entomológia területén történő ismeret- és kapacitásátadás 
formájában. Az iránymutatások várhatóan 2011-re készülnek el. 

• Az egészségügyi hatóságoknak és szolgálatoknak készültségi terveikbe be kell építeniük 
azokat a szélsőséges időjárási körülmények esetén alkalmazható egészségügyi 
cselekvési terveket, amelyek segítenek a tagállamoknak felmérni, hogy egészségügyi 
szempontból mennyire sebezhetők az éghajlatváltozással szemben, és megkönnyítik 
számukra egészséggel kapcsolatos alkalmazkodási stratégiáik kidolgozását. 

• Szorosabbra kell fűzni a Bizottságban és a tagállamokban működő, az emberek, az állatok 
és a növények egészségével foglalkozó szolgálatok közötti együttműködést, valamint 
különösen nagy hangsúlyt kell fektetni a betegségek megfigyelésére, amihez még több 
ismeret és tudásbázis bevonására van szükség, például a meteorológiai megfigyelések, az 
entomológia, a vízminőség, a levegőminőségi intézkedések, a távérzékelés, a geológia és a 
népsűrűség terén és még sok más területen Európa-szerte; az ilyen jellegű információk 
értékét az European Environment and Epidemiology network (európai környezeti és 
járványtani hálózat) kellőképpen bizonyította. 

• Növelni kell a szélsőséges időjárás egészségre gyakorolt hatásaira vonatkozó modellek 
kidolgozására fordított kapacitást, és adatokat kell gyűjteni a jobb hőhullám- előrejelzések 
szükségleteinek felméréséhez. 

• Meg kell erősíteni a közegészségügyi politikákat és az oktatást, ideértve a hatékony 
megfigyelési és vészhelyzetekre vonatkozó válaszadási rendszereket, valamint a 
fenntartható megelőzésre és a betegségek elleni küzdelemre irányuló programokat.  

• Fel kell becsülni, hogy az éghajlatváltozás milyen hatással jár a veszélyeztetett társadalmi 
csoportokra. 
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• További erőfeszítéseket kell tenni a hatékony egészségügyi intézkedések és a megfelelő 
egészségügyi válaszlépések azonosítása érdekében, ideértve a sürgősségi egészségügyi 
szolgáltatásokat, a korai figyelmeztetést, az oktatást, a veszélyeztetett társadalmi csoportok 
tájékoztatását, valamint az egészség megőrzéséhez szükséges kulcsfontosságú tényezők, 
például tiszta víz, energia és egészségügyi berendezések biztosítását. Az egészségügyi 
egyenlőtlenségek témakörében jelenleg folytatott munka e szempontra is kiterjed majd. 

• Ahogyan arra a fehér könyv is rámutatott, fontos szempontot jelent a különböző 
intézmények, hatóságok és nemzetközi szervezetek (köztük a WHO, az OIE és a FAO) 
közötti nemzetközi együttműködés kialakítása és megerősítése. Ezenfelül további 
lépéseket kell tenni az alábbi területeken: 

• Együtt kell működni a WHO-val, és hozzá kell járulni a WHO európai régióra irányuló 
fellépési keretének végrehajtásához, valamint az Egészségügyi Világközgyűlés (WHA) 
éghajlatváltozással és egészséggel kapcsolatos – a WHO tevékenységét az EU területén 
kiegészítő – törekvéseinek megvalósításához. 

• Növelni kell az állatbetegségek megfigyelésével foglalkozó rendszerek integrációját 
azáltal, hogy a szomszédos országokkal folytatott együttműködést magasabb szintre, 
például az európai szomszédságpolitika keretei közé helyezzük. Együttműködést kell 
folytatni a harmadik országokkal, globális szinten elsősorban a legfontosabb 
partnerországokkal, európai és regionális szinten pedig a bővítésben érintett, illetve az 
európai szomszédságpolitikában részt vevő államokkal. Az éghajlatváltozásra való 
felkészültség felmérésének a biztonságértékelés szerves részét kell képeznie, ezért fokozni 
kell e gyakorlat támogatását, azaz aktívan ösztönözni kell a szomszédos országokat arra, 
hogy hajtsanak végre közös fellépéseket, tegyék meg a kellő erőfeszítéseket, és hozzák 
meg a szükséges intézkedéseket, például dolgozzanak ki nemzeti stratégiákat.  

• Fokozni kell az állatbetegségek megfigyelését és az ellenük folytatott küzdelmet 
azáltal, hogy – a közösségi állat-egészségügyi stratégiában említett módon – támogatjuk a 
megelőzésre irányuló intézkedéseket, valamint az állatbetegségek információs 
rendszerének (ADIS) segítségével javítjuk az adatgyűjtés minőségét. A rendszer 
részletesebb információval szolgál majd az állatbetegségek kitöréseiről a tagállamok 
területén, jobban idomul majd a nemzetközi betegségbejelentési rendszerekhez, úgy mint a 
Az Állat-egészségügyi Világszervezet (OIE) globális állat-egészségügyi információs 
rendszere (WAHIS), a Válságkezelő Központ és a világméretű korai válság-előrejelző 
rendszer (GLEWS). 

• A Bizottság munkáját integrálni kell az állatbetegségek megfigyelési hálózatainak 
szélesebb keretei közé azáltal, hogy fokozni kell az együttműködést a szomszédos 
országokkal, például az euro-mediterrán unió és az európai szomszédságpolitika révén, 
illetve az OIE és a FAO közös kezdeményezése, a GF-TADS (Global Framework for the 
Progressive Control of Transboundary Diseases – a határokon át terjedő betegségek elleni 
fokozott küzdelem globális keretrendszere). 

• Fokozottan törekedni kell annak biztosítására, hogy az állatbetegségek kitörésére a 
tagállamok összehangolt megközelítés alapján reagáljanak, ezért hangsúlyt kell fektetni a 
készenléti tervek megfelelő végrehajtására, a felkészülésre, a megfigyelésre és a 
megelőzést szolgáló intézkedésekre; az állatbetegségek elleni küzdelemre vonatkozó jogi 
szabályozás és a különböző fertőző betegségekkel – köztük az éghajlatváltozás hatására 
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esetlegesen módosuló betegségekkel – kapcsolatos kereskedelmi szabályok széleskörű 
összehangolása kiterjedt közösségi fellépést tesz lehetővé. 

• Szükség esetén, az adott egészségügyi helyzettől függően továbbra is társfinanszírozást 
kell biztosítani a megfigyelés, a felszámolás és a vészvakcinázás támogatására. A 
Bizottság már munkához látott annak érdekében, hogy – a tagállamokkal és szakértői 
csoportokkal karöltve – megerősítse a fennálló megfigyelési és korai figyelmeztetési 
rendszereit, különös tekintettel azokra a vektorok által terjesztett betegségekre, amelyek 
nagy területen terjednek el, vagy amelyek az EU-nak olyan részein jelennek meg, amelyek 
azelőtt mentesek voltak e kórokozóktól. 

• Mivel a globális felmelegedésnek a növénytermesztésre és az erdőgazdálkodásra – 
csakúgy, mint az emberek és az állatok egészségére – gyakorolt hatásai kiszámíthatatlanok, 
feltételezhetően indokolt megfelelő módon értékelni a zárlati kórokozók megjelenésével 
járó kockázatokat, mivel az esetleges káros következmények nem csupán az élelmiszer- 
és takarmánybiztonságot, de az élelmezésbiztonságot is veszélyeztethetik26. 

• Szorosabb kapcsolatot kell kialakítani a növényegészségügy és a környezetpolitika 
között. A mezőgazdaság és a kertészet védelmén kívül az EU feladata az is, hogy megóvja 
az ökoszisztémákat, a természetes élőhelyeket, az erdőket és az európai tájat a kártevők 
ellen. 

• A jelenlegi közösségi növény-egészségügyi jogi keret értékelése során meg kell 
vizsgálni, hogyan érhető el megfelelőbb felkészültség az új kihívások, köztük az 
éghajlatváltozás következményeinek kezeléséhez.  

A vonatkozó közösségi politikai intézkedések megvalósítása, valamint a kapcsolódó uniós 
jogszabályok felülvizsgálata – és amennyiben szükséges, módosítása – az egészségügyi 
ágazatot alkalmassá fogja tenni arra, hogy koherens módon beépüljön a fehér könyvben 
javasolt európai fellépési keretbe. 

                                                 
26 ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/013/ai785e.pdf 




