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KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS 

Klimato kaitos poveikis žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatai 

Šis Komisijos tarnybų darbinis dokumentas skirtas išdėstyti pagrindinius su klimato kaita 
susijusius žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatos klausimus, aprašyti, kas šiuo metu daroma 
šioms problemoms spręsti, ir galiausiai – nurodyti pagrindinius veiksmus, kurių Bendrija ir 
valstybės narės galėtų imtis ateityje.  

Šis dokumentas grindžiamas bendraisiais principais, išdėstytais visų pirma Baltojoje knygoje 
„Prisitaikymas prie klimato kaitos. Europos veiksmų programos kūrimas“ [COM(2009) 147], 
kurioje siūloma didinti sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos sistemų atsparumą ir 
pabrėžiama būtinybė užtikrinti tinkamą klimato kaitos poveikio sveikatai priežiūrą ir kontrolę, 
pavyzdžiui, užkrečiamųjų ligų ar ekstremalių įvykių poveikio epidemiologinę priežiūrą ir 
kontrolę.  

Apskritai dėl klimato kaitos kyla nedaug naujų ar nežinomų grėsmių sveikatai, bet dėl jos 
padidės tam tikra aplinkos ir žmonių sveikatos veiksnių sąveika, turėsianti stipresnį ir 
akivaizdesnį poveikį nei dabartinis poveikis. Daugelis visuomenės sveikatos srities priemonių 
ir sistemų jau taikomos, bet jas reikia pritaikyti naujai situacijai ir poreikiams.  

Šiame dokumente išdėstyta tai, ką Europos Sąjunga gali konkrečiai padaryti, spręsdama šias 
galimas problemas. 

ĮVADAS  

2004–2010 m. Europos aplinkos ir sveikatos veiksmų planas1 

2004–2010 m. Europos aplinkos ir sveikatos veiksmų plano 8 veiksmas konkrečiai skirtas 
klimato kaitos ir sveikatos klausimams – jame nurodyta, kad bus nustatomos ir sprendžiamos 
kylančios aplinkos ir sveikatos apsaugos problemos.  

2004–2010 m. Europos aplinkos ir sveikatos veiksmų plano laikotarpio vidurio ataskaitoje2 
apžvelgiama veiksmų plano įgyvendinimo pažanga: keli klimato kaitos ir sveikatos srities ES 
projektai3 finansuoti pagal Šeštąją ir Septintąją bendrąsias programas (apie ES mokslinių 
tyrimų bendrąsias programas taip pat žr. 9 skyrių) ir ES sveikatos programą. Laikotarpio 
vidurio ataskaitoje taip pat pabrėžiama, kad svarbu sektorių, suinteresuotųjų šalių interesus ir 
sveikatos klausimus, visų pirma klimato kaitos poveikio sveikatai problemas, sujungti į 
išsamią strategiją. Galiausiai nurodoma, kad klimato kaitai ir sveikatai bus skiriamas didesnis 
dėmesys ateityje įgyvendinant Aplinkos ir sveikatos veiksmų planą. 

                                                 
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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Išvadose dėl aplinkos ir sveikatos Taryba paragino Komisiją ir valstybes nares rengti 
priemones galimoms dėl klimato kaitos kylančioms grėsmėms numatyti, užkirsti joms kelią ir 
į jas reaguoti4.  

Europos Parlamentas paragino įvairias žinybas glaudžiau bendradarbiauti, „kad būtų išplėsta 
išankstinio įspėjimo sistema ir suvaldytas neigiamas klimato kaitos poveikis žmonių 
sveikatai“5. Europos Parlamentas taip pat ragina valstybes nares ir Komisiją adekvačiai 
reaguoti į naujus dėl klimato kaitos atsirandančius pavojus, pavyzdžiui, dėl vis dažniau 
atrandamų naujų virusų ir nežinomų patogenų, ir kurti naujas esamų patogenų skaičiaus 
mažinimo technologijas, skirtas jau žinomiems ir dar neatrastiems virusams ir kitiems 
patogenams, pernešamiems per kraują6, mažinti. 

Komisija ne tik įgyvendina ES veiksmų planą, bet ir remia Pasaulio sveikatos organizaciją ir 
ES valstybes nares, joms įgyvendinant Vaikų aplinkos ir sveikatos veiksmų planą Europai 
(CEHAPE) ir 2004 m. Budapešte parengtą ministrų deklaraciją. Kitoje 2010 m. kovo mėn. 
Italijoje vyksiančioje ministrų konferencijoje sveikatos ir aplinkos klausimais su klimato kaita 
susiję sveikatos reikalai bus svarbiausi.  

Komisijos jungtinis tyrimų centras (JTC) remia Europos aplinkos ir sveikatos veiksmų planą, 
teikdamas moksliniais tyrimais pagrįstą informaciją, būtiną siekiant padėti ES ir valstybėms 
narėms mažinti neigiamą aplinkos veiksnių poveikį sveikatai. Kiek tai susiję su klimato kaita 
ir sveikata, JTC dalyvavo pasaulinės oro taršos ir klimato kaitos (angl. Global Air Pollution 
and Climate Change, GAPCC) veiksmuose, kuriais prisidėjo prie oro taršos ir klimato kaitos 
sąsajų mokslinių tyrimų, todėl politikos formuotojai galėjo sužinoti apie galimus atmosferos ir 
klimato sistemos veiklos sąveikos būdus ir derinimą. Šie veiksmai apima: Europos įspėjimo 
apie potvynius sistemą (angl. European Flood Alert System, EFAS), parengtą vykdant oro 
sukeltų gamtinių pavojų (angl. Weather Driven Natural Hazard, WDNH) projektą, kuriuo 
siekiama kurti vidutinės trukmės modelius, kuriuos naudojant galima net prieš 3–10 dienų 
įspėti apie bet kurioje Europos vietoje kylantį potvynį, ir kuriame bus pateikta informacija, 
kaip rengtis teikti ir valdyti pagalbą potvynio sukeltos krizės metu, ir Europos miškų gaisrų 
informacijos sistemą (angl. European Forest Fire Information System, EFFIS), pagal kurią 
remiamos už miškų apsaugą nuo gaisrų Europos Sąjungoje ir kaimyninėse šalyse atsakingos 
tarnybos ir teikiama informacija apie miškų gaisrus Europoje.  

Teisinis pagrindas 

Atsižvelgiant į Bendrijos visuomenės sveikatos srities veiksmų tikslus, kaip išdėstyta EB 
sutarties 152 straipsnyje, Bendrijos veiksmais papildoma nacionalinė politika, siekiama 
gerinti visuomenes sveikatą, užkirsti kelią žmonių negalavimams ir ligoms bei pašalinti 
pavojaus žmonių sveikatai šaltinius. Tokia veikla apima kovą su labiausiai sveikatą 
pakertančiomis ligomis skatinant jų priežasčių, plitimo ir profilaktikos tyrimus, taip pat 
skleidžiant informaciją ir plėtojant švietimą sveikatos klausimais. Su gyvūnų ir augalų 
sveikata susijusių priemonių priėmimo teisinis pagrindas išdėstytas Sutarties 37 straipsnyje. 

                                                 
4 2007 m. gruodžio 20 d. 
5 2008 m. rugsėjo 4 d. Europos Parlamento rezoliucijos dėl 2004–2010 m. Europos aplinkos ir sveikatos veiksmų 

plano laikotarpio vidurio ataskaitos (2007/2252(INI)) 24 dalis. 
6 2008 m. rugsėjo 4 d. Europos Parlamento rezoliucijos dėl 2004–2010 m. Europos aplinkos ir sveikatos veiksmų 

plano laikotarpio vidurio ataskaitos (2007/2252(INI)) 26 dalis.  
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1. ŽMONIŲ SVEIKATA 

Keliose Europos valstybėse atlikus poveikio vertinimą bei ES ir PSO Europos regiono biuro 
finansuotus mokslinius tyrimus, manoma, kad klimato kaita darys poveikį daugelio ligų ir 
susirgimų epidemiologijai. Šį vertinimą dar labiau pagrindė PSO ir Tarpvyriausybinės klimato 
kaitos grupės (TKKG)7 ataskaitos8, kuriose aprašytas neigiamas poveikis žmonių sveikatai.  

Šis poveikis sveikatai įvairiose valstybėse ir regionuose bus netolygus, tai pat ir dėl jų 
geografinės ES struktūros. Galutinio poveikio pobūdis ir mastas priklausys nuo sveikatos 
priežiūros sistemų galimybių prisitaikyti ir veikti ir pradinės galimybės įvairiems visuomenės 
sluoksniams naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis. Kai kurios priemonės galėtų būti gana 
veiksmingos esant dabartiniam klimatui, bet jos turėtų būti sustiprintos arba peržiūrėtos, jei 
klimato kaita būtų daug didesnė arba greitesnė.  

Sveikatos priežiūros sistemos neapsaugotos nuo ekstremalių klimato pokyčių poveikio. Iš 
tikrųjų klimato kaita gali paveikti sveikatos priežiūros sistemas, nes tokiu atveju sveikatos 
priežiūros paslaugų paklausa viršytų šių sistemų pajėgumą. Be to, dėl to gali būti sutrikdytos 
jų galimybės patenkinti paklausą – ardant infrastruktūrą, technologijas ir mažinant galimybę 
gauti darbo jėgos. Tai susiję su parengtimi krizėms ir veiksmais jų atveju. 

1.1. ES sveikatos strategija  

ES sveikatos strategijoje patvirtinama reagavimo į pagrindinius pavojus sveikatai svarba. 
Klimato kaita ir jos poveikis visuomenės sveikatai nurodomi kaip svarbūs iššūkiai, susiję su 
piliečių apsauga nuo grėsmių sveikatai. 2007 m. priimtoje strategijoje išdėstyti pasiūlymai dėl 
su klimato kaita susijusių veiksmų. Priėmus šią strategiją Komisija įsipareigojo parengti 
dokumentą „Prisitaikymo prie klimato kaitos sveikatos aspektai“9. 

1.2. Tiesioginis ir netiesioginis klimato kaitos poveikis žmonių sveikatai 

Klimato kaita žmonių sveikatą paveiks tiesiogiai (tai susiję su karščio ir šalčio fiziologiniu 
poveikiu) arba netiesiogiai, pavyzdžiui, pasikeis žmonių elgesys (jie bus priversti migruoti, 
daugiau laiko praleisti lauke ir pan.), padaugės plintančių per maistą arba pernešėjų platinamų 
ligų, kitų klimato kaitos sukeltų reiškinių, pavyzdžiui, potvynių. Pastaraisiais dešimtmečiais 
Europoje jau užfiksuota, kad padaugėjo šio poveikio sukeltų reiškinių (pavyzdžiui, manoma, 
kad vien dėl karščio bangų 2003 m. vasarą mirė daugiau kaip 70 000 žmonių (Robine et al, 
2008)).  

Ne visi su klimatu susiję pokyčiai neigiamai veikia žmonių sveikatą. Nuosaikaus klimato 
regionuose dėl švelnesnių žiemų bus mažiau mirčių nuo šalčio. Bus pagerinta patalpų vidaus 
aplinka, nes šiluminiam komfortui patalpose užtikrinti reikės mažiau priemonių. Lauke 

                                                 
7 http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg2/ar4-wg2-spm.pdf. 
8 http://www.euro.who.int/Document/E91865.pdf, 9 psl. 
9 Komisijos tarnybų darbinis dokumentas, pridedamas prie komunikato „Kartu sveikatos labui. 2008–2013 m. ES 

strateginis požiūris“ {COM(2007) 630 galutinis}, 33 p., „Komisija parengs klimato kaitos ataskaitą, kurioje bus 
aptartos įvairios susirūpinimą keliančios sritys, įskaitant sveikatos sritį. Naujausia mokslinė informacija apie 
ekstremalių orų ir reiškinių, kylančių dėl klimato kaitos, poveikį sveikatai bus surinkta ir išnagrinėta, siekiant 
veiksmingiau užkirsti jiems kelią ir į juos reaguoti. Bus išnagrinėta, kaip diegiamos pagrindinių klimato kaitos 
reiškinių, pavyzdžiui, karščio bangų ir potvynių, priežiūros sistemos. Bus įvertintas ES sveikatos sistemų 
pajėgumas ir infrastruktūra, skirta susidoroti su įvairaus lygio su klimatu susijusių sveikatos pavojais, kad būtų 
galima, esant reikalui, prisidėti planuojant specialiuosius išteklius hipotetiškai pavojingų situacijų atvejais.“ 
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dirbantys darbuotojai patirs mažesnį stresą dėl šalčio žiemos sezonu, dėl to padidės darbo 
našumas. Dėl ilgesnio vegetacijos sezono ir gausesnių kritulių augs žemės ūkis ir maisto 
gamyba, kaip ir privati daržininkystė ir kitokio pobūdžio lauko veikla. 

Sergamumas ir mirtingumas. Didžiausią susirūpinimą Europoje kelia sergamumas ir 
mirtingumas nuo karščio, nes didėja metinė temperatūra ir būna daugiau karščio šuolių, nors 
šiems dalykams įtakos turi ir socialiniai bei ekonominiai pokyčiai dėl gyventojų skaičiaus 
didėjimo, gyventojų pasiskirstymo pagal amžių (Europos gyventojai sensta) ir kitų veiksnių, 
pavyzdžiui, migracijos. Manoma, kad ES šalyse temperatūrai padidėjus vienu laipsniu 
mirtingumas išauga 1–4 %, o tai reiškia, kad iki 2000 m. 4–ojo dešimtmečio mirtingumas nuo 
karščio galėtų didėti 30 000 mirčių per metus, o iki 2000 m. 9–ojo dešimtmečio – nuo 50 000 
iki 110 000 mirčių per metus (projektas PESETA10). Didžiausią pavojų mirti nuo karščio 
smūgio bei širdies ir kraujagyslių, inkstų, kvėpavimo sistemos ir medžiagų apykaitos 
sutrikimų patiria vyresnio amžiaus žmonės, kurių organizmo gebėjimas kontroliuoti ir 
reguliuoti kūno temperatūrą yra susilpnėjęs (Matthies et al, 2008). Kadangi bendras mirčių 
skaičius labai susijęs su gyventojų skaičiumi, mirtingumo rodiklių pokyčiai gali būti gerokai 
didesni regionuose, kuriuose sąlygos palankios didesniam atšilimui.  

Per maistą plintančios ligos11
. Be to, atrodo, kad daugėja užkrečiamųjų ligų, kurias sukelia 

šilumai jautrūs sukėlėjai, pavyzdžiui, per maistą plintančių užkrečiamųjų ligų (sukeltų 
Salmonella sp. ir kt.). Iš neseniai atlikto tyrimo (projektas PESETA, pagal Kovats, 2003) 
matyti, kad Europai tenkanti ligų našta galėtų būti labai didelė, jeigu iki 2000 m. 4–ojo 
dešimtmečio atvejų skaičius didėtų 20 000 atvejų per metus, o iki 2000 m. 9–ojo dešimtmečio 
– 25 000–40 000 atvejų per metus.  

Užkrato pernešėjų platinamos ligos12
. Daug dėmesio buvo skirta užkrato pernešėjų 

platinamų ligų modelių pokyčiams dėl klimato kaitos. TKKG numato, kad dėl klimato kaitos 
keisis užkrečiamųjų ligų, kurias platina užkrato pernešėjai, pavyzdžiui, uodais ir erkės, 
pernešimo pobūdis, nes pasikeis pernešėjų geografinis arealas, aktyvumo laikotarpis ir 
populiacijos dydis (Confalonieri et al, 2007); svarbos nepraras ir žemės naudojimo pokyčiai 
bei socialiniai ir ekonominiai veiksniai (pavyzdžiui, žmonių elgesys, asmenų ir prekių 
judėjimas). Nemažai modelių naudota siekiant ištirti galimą maliarijos pavojaus padidėjimą 
kai kuriose Europos dalyse. Nors šiuo metu sunku tiksliai prognozuoti, tačiau susitarta, kad 
bendras maliarijos išplitimo dėl lokalizuotos klimato kaitos pavojus yra labai mažas, ypač ten, 
kur yra atitinkamos sveikatos priežiūros tarnybos ir gerai valdoma uodų kontrolė 
(EEA/JRC/WHO, 2008).  

Vis dėlto gali kilti naujų iššūkių, nes dėl užkrato pernešėjų paplitimo ir pajėgumo pokyčių, 
ypač kartu su padidėjusiu žmonių judumu, naujai atsirandantys patogenai galėtų lengviau 
patekti į organizmą ir būti platinami vietiškai. Kiek tai susiję su kitomis uodų platinamomis 
ligomis, šis reiškinys matytas kilus 2007 m. Čikungunijos viruso sukeltos karštligės 

                                                 
10 Projekto PESETA ataskaita, http://peseta.jrc.ec.europa.eu/docs/Agriculture.html. 
11 Per maistą plintančios ligos – tai infekcijos, kuriomis galima užsikrėsti valgant užkrėstą maistą arba 

geriant užkrėstus gėrimus. Nesuskaitoma daugybė mikroorganizmų ir toksinių medžiagų gali užkrėsti 
maistą. Dauguma iš 250 žinomų per maistą plintančių ligų yra užkrečiamosios, jas sukelia bakterijos, 
virusai ir parazitai. Kitos per maistą plintančios ligos iš esmės yra apsinuodijimai, kuriuos sukelia 
toksinai – maiste esančios cheminės medžiagos. Pykinimas, vėmimas, pilvo spazmai ir viduriavimas 
dažnai pasireiškia sergant per maistą plintančiomis užkrečiamosiomis ligomis. 

12 Užkrato pernešėjų platinamos ligos yra bakterinės, virusinės ar parazitinės ligos, kuriomis užsikrečia 
žmonės ir gyvūnai, įgėlus ar įkandus užkrato pernešėjams, pavyzdžiui, vabzdžiams – uodams ar erkėms. 
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protrūkiui Europoje; tam tikriems užkrato pernešėjams ilgai išliekant gali susidaryti sąlygos 
ateityje Čikungunijos ar net Dengės karštligės protrūkiams kilti vietiškai, nors pastarojo 
kilimo galimybė mažesnė.  

Pastebėta ir erkių paplitimo pokyčių. Europos Sąjungoje erkių paplitimo arealo riba slenka į 
šiaurę ir aukščiau esančias vietoves, be to, žiemoms sušvelnėjus erkių populiacija gali 
pagausėti, todėl padidėtų pavojus žmonėms užsikrėsti Laimo liga ir erkiniu encefalitu. Taip 
pat yra pranešimų apie pokyčius smėlinių muselių, kurios perneša Leishmania sp., geografinio 
paplitimo pokyčius. Reikia atlikti daugiau tyrimų, kad būtų nustatyta klimato kaitos svarba 
tolesnei kitų ligų epidemiologijai, o tikslūs skaičiavimai gali užtrukti daugelį metų.  

Su vandeniu susiję klausimai. Be potvynių yra ir kitų svarbių su vandeniu susijusių 
klausimų. Gausūs krituliai siejami su keliais per vandenį plintančių ligų protrūkiais, nes iš 
tvinstančių kanalizacijos vamzdžių plinta susikaupę patogenai ar labai užterštas vanduo. 
Vasarą sumažėjus vandens srautams gali padidėti bakterinės ir cheminės taršos galimybė. Dėl 
aukštesnės vandens temperatūros taip pat gali dažniau pasitaikyti žalingas dumblių žydėjimas. 
Be to, dėl padidėjusios fekalinių bakterijų taršos gali būti pažeisti geriamojo vandens šaltiniai 
ir rekreacijai naudojamo vandens zonos. Dėl vandens, tinkamo sveikatai ypač svarbiai 
kasdienei higienai (pavyzdžiui, rankoms plauti), stokos taip pat gali padaugėti užkrečiamųjų 
ligų protrūkių. 

Oro kokybė. Europoje yra nemažai kitų dėl klimato kaitos kylančių sveikatos problemų, nes 
Europos mastu kiekybiniai ir vertės aspektai nepakankamai ištirti. Nors pastaraisiais 
dešimtmečiais oro tarša Europoje gerokai sumažėjo, oro taršos sveikatai keliamas pavojus vis 
dar didelis, visų pirma dėl kietųjų dalelyčių ir ozono (Teminė oro taršos strategija, angl. 
Thematic Strategy on Air Pollution, TSAP13). Vis dėlto ateityje oro kokybės ir klimato 
(poveikio švelninimo) strategijoje greičiausiai bus apibrėžtas bet koks vėlesnis kvėpavimo 
takų ligų ir mirtingumo nuo jų padidėjimas.  

Atrodo, kad didžiausias klimato kaitos poveikis susijęs su ozonu, kuris daugelyje Europos 
dalių yra pagrindinis teršalas. EAA, JTC ir PSO tyrime teigiama, kad dėl klimato 
nepastovumo ir klimato kaitos taip pat padidėjo ozono koncentracija centrinėje ir pietvakarių 
Europoje, o klimato sukeltas ozono kiekio padidėjimas gali trukdyti dabartines pastangas jį 
mažinti. Nėra išsamių prognozių, koks bus tolesnis klimato kaitos poveikis oro taršai 
Europoje, ir net naujausiuose oro taršos tyrimuose (pavyzdžiui, TSAP) neištirta, kaip klimato 
kaita galėtų paveikti oro kokybę14.  

Ore esantys alergenai. Taip pat yra galimybė, kad padidės alerginių susirgimų (šienligės, 
astmos15) sezoniškumas ir pailgės jų trukmė, o tai turėtų įtakos tiesioginėms išlaidoms už 
priežiūrą ir vaistus, ir nedarbingų dienų skaičiui. Galiausiai dėl klimato kaitos gali būti kitų 
netiesioginių padarinių, kurie veikia kitus sveikatą lemiančius veiksnius, pavyzdžiui, patalpų 
ir lauko oro kokybę, oro taršos mastą ir pobūdį, ore esančių alergenų, pavyzdžiui, žiedadulkių 
ar pelėsių, poveikio sunkumą ir atsiradimo laiką. Galimą riziką patiriantiems gyventojams 
priskiriami vaikai ir vyresnio amžiaus žmonės. Tačiau asmenims, kurie jau serga lėtinėmis 

                                                 
13 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0446:FIN:EN:PDF 
14 Apytikriais skaičiavimais, Europoje nuo ozono kasmet pirma laiko miršta 21 000 žmonių, o kvėpavimo ligų 

simptomai reiškiasi daugiau nei 100 mln. dienų (žr. TSAP).  
15 ISAAC tyrime (Tarptautinis astmos ir alergijų vaikystėje tyrimas, angl. International Study of Asthma and Allergies 

in Childhood) nurodoma, kad 1999–2004 m. vaikų astmos paplitimas ISAAC Europos tyrimų centrų veikimo 
teritorijoje svyravo nuo 5 iki 20 %. Alergijos ir astmos simptomai (be kitų priežasčių) susiję su patalpų ir lauko oro 
kokybe.  
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kvėpavimo takų ligomis, pavyzdžiui, astma, sunkia alergijų forma arba lėtine obstrukcine 
plaučių liga (LOPL), pavojus ypač didelis. 

Ultravioletinė spinduliuotė. Kitą netiesioginį klimato kaitos poveikį sveikatai sukelia 
galimai kintanti ultravioletinė spinduliuotė. Jau įrodyta, kad aukštesnė aplinkos temperatūra 
turės įtakos rūbų pasirinkimui ir lauke praleisto laiko trukmei, dėl to kai kuriuose regionuose 
galimai didės ultravioletinės spinduliuotės poveikio trukmė (Confalonieri et al., 2007). 
Galimo UV spinduliuotės keliamo pavojaus aspektai ištirti įgyvendinant projektą EUROSUN, 
skirtą saulės poveikio Europoje kiekybiniam apskaičiavimui ir jo poveikiui sveikatai nustatyti. 
Šio pagal Bendrijos sveikatos programą finansuojamo projekto tikslas – stebėti ultravioletinės 
spinduliuotės poveikį ir jos ryšį su sergamumu įvairiomis odos vėžio formomis, įskaitant 
piktybinę melanomą ir įvairias kataraktos formas16.  

Psichikos ligos. Jau žinome, kad psichologinis didelių nelaimių poveikis gali būti nemažas, 
ypač didelės rizikos grupėms, pavyzdžiui, vaikams. Stichinių nelaimių daugėja dėl neigiamų 
klimato kaitos sukeltų sąlygų, o dėl to gali padidėti šiam poveikiui neatsparių žmonių 
sergamumas. 

Pažeidžiamos grupės. Kaip jau nustatyta tiriant karščio bangų poveikį, bendras klimato 
kaitos poveikis sveikatai Europos regionuose turėtų būti pasiskirstęs netolygiai. Kadangi 
sveikata ir gerovė taip pat glaudžiai susiję su socialiniais ir ekonominiais veiksniais, kaip 
antai pajamos, būstas, užimtumas, švietimas, lytis ir gyvenimo būdas, dėl klimato kaitos 
poveikio turėtų keistis nelygybės apraiškos valstybėse ir regionuose, jos turėtų netolygiai 
pasiskirstyti ir tapti papildoma našta mažesnes pajamas gaunančios grupėms ir tam tiktoms 
pažeidžiamoms grupėms, pavyzdžiui, vaikams, dirbantiesiems lauke, vyresnio amžiaus 
žmonėms, moterims ir anksčiau kitomis ligomis sirgusiems žmonėms.  

Pavyzdžiui, nustatyta, kad dabartinis mirtingumas nuo karščio bei socialinė ir ekonominė 
padėtis yra labai susiję. Tam tikri padariniai, pavyzdžiui, mirtingumas nuo karščio ir oro 
taršos, daug labiau veikia vyresnio amžiaus žmones ir gali būti papildomų įtakos šiai grupei 
turinčių veiksnių, kurie susiję su socialine ir ekonomine padėtimi. 

Didesnė migracija dėl klimato kaitos. Klimato kaitos poveikis šalių ekonomikai, galimybei 
gauti maisto ir vandens ir jūros lygio kilimui gali lemti gyventojų migracijos didėjimą visame 
pasaulyje. Tačiau pablogėjusios aplinkos sąlygos daugiausia paveiks judumą valstybėse ir 
regionuose. Dėl didėjančių pažeidžiamų grupių, migruojančių į ES teritoriją ar net po ją, 
humanitarinės pagalbos ir sveikatos apsaugos poreikių galėtų prireikti, kad valstybių narių 
sveikatos priežiūros sistemų pajėgumas būtų didesnis.  

Taip pat galėtume numatyti, kad padaugės gyvenamąją vietą pakeitusių gyventojų, į Europos 
Sąjungos teritoriją (kuri dažnai pasirenkama kaip kelionės tikslas) atvykstančių iš ne valstybių 
narių, ir dėl to valstybių narių sveikatos priežiūros sistemoms kylantis iššūkis bus dar 
didesnis. ES paramą teikiant šalims, iš kurių migruojama, vietoje rūpintis galimu klimato 
kaitos poveikiu ir perkeltaisiais asmenimis, bus sušvelnintas galimas klimato kaitos poveikis 
asmenų persikėlimui valstybėse ir regionuose. Šiomis priemonėmis galima sušvelninti ar 
riboti problemas, kurios galėtų kilti valstybėms narėms. Panašiai nacionalinėms sveikatos 
priežiūros sistemoms Europos Sąjungoje būtų naudinga planuoti parengtį, kad padidėtų jų 
pajėgumas spręsti tokias problemas. 

                                                 
16 Be to, palaikant Europos Komisijos vėžio profilaktikos strategiją, 9-ojo dešimtmečio pradžioje Europos kovos su 

vėžiu kodekse rekomenduojama vengti „per ilgai būti saulėje“ (http://www.cancercode.org/code_06.htm). 
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1.3. Žmonių sveikatos aspektai priemonėse, skirtose ES pajėgumui reaguoti į 
klimato kaitą didinti  

Sveikatos apsaugos gerinimas 

Taryba sudarė neformalų Sveikatos apsaugos komitetą (SAK), kuris turi rūpintis parengtimi 
didelių pavojų sveikatai atvejams ir reagavimo į juos reikalais, pavyzdžiui, kilus cheminei, 
biologinei, radiologinei ir branduolinei grėsmėms ar gripo pandemijai. Komitetas didžiausią 
dėmesį skiria trims sritims, kiekvieną iš jų kuruoja skyrius, kuriame dirba valstybių narių 
atstovai. Šios sritys yra: 1) bendroji parengtis ir veiksmai kilus visuomenės sveikatos krizėms; 
2) veiksmai cheminių, biologinių, radiologinių ir branduolinių (ChBRB) išpuolių atveju ir 3) 
parengtis gripo pandemijai ir veiksmai jai kilus. Remdamasi SAK veikla, Komisija priėmė 
Komunikatą dėl bendrojo parengties visuomenės sveikatos krizėms planavimo koordinavimo 
stiprinimo ES (2005 m. lapkričio 28 d., COM 2005/605 galutinis).  

Kad veiksmai kilus visuomenės sveikatos krizei būtų koordinuoti, tarp atitinkamų sveikatos 
krizių centrų turi būti užmegzti ryšiai valstybių narių, Komisijos, Europos Sąjungos ir 
tarptautinių organizacijų lygmenimis. Tinkamo vadovavimo ir kontrolės reikalavimai, be kitų, 
yra šie: informacija apie nukentėjusiuosius ir išteklius konkrečioje situacijoje, veiksmų ir 
informacijos perdavimo koordinavimas, informacijos analizė ir valdymas ir krizės imitavimas 
analizuojant įvykius ir mokymų metu.  

Norint pasirengti bet kokiems kritiniams atvejams ar krizėms, visi pirmiau išvardyti aspektai 
turi būti įvertinti ir patikrinti. Specialių mokymų ir pratybų konkrečia tema rengimas yra 
viena iš daugelio priemonių, kurias galima naudoti Europos Sąjungos parengties lygiui 
įvertinti ir spragoms nustatyti visais aspektais. Komisija parengė trejų metų bendrąjį 
susitarimą, kad būtų sudaryta galimybė tikrinti ir gerinti parengtį imituojant sveikatos krizes 
pagal scenarijus, kurie sudaromi taip, kad būtų pasiekti penki numatyti tikslai (atvejų tyrimai, 
teorijos pratybos, praktiniai vadovavimo užsiėmimai, lauko pratybos ir specialūs darbuotojų 
mokymai). 

ES sveikatos programa 

Logiška, kad didinant parengtį reikės suvokti pokyčius ir užtikrinti priežiūrą ir stebėseną. Jau 
yra nemažai priemonių, kurios sukurtos teikiant paramą projektams pagal ES sveikatos 
programą, ypač po pastaraisiais metais Europoje buvusių ekstremalių oro sąlygų atvejų.  

Bendrijos finansuojamos programos padėjo praturtinti mūsų žinias apie klimato kaitos ir 
visuomenės sveikatos sąsajas. Pagal ES sveikatos programą17 remiami projektai ir veiksmai, 
kuriais siekiama gerinti informacijos perdavimą ir žinias apie sveikatą, kad būtų galima kurti 
aplinkos sveikatos informacijos sistemas, skirtas aplinkai daromo poveikio, miestų oro taršos 
problemoms spręsti ar ultravioletinei spinduliuotei ir jos poveikiui įvairioms odos vėžio ir 
kataraktos formoms stebėti. Finansavimas skirtas šiems projektams:  

• EUROHEIS – Europos sveikatos ir aplinkos apsaugos informacinė programa, skirta 
rizikai vertinti ir ligų žemėlapiams sudaryti; Aphekom – žinių turtinimas ir komunikacijos 
gerinimas, skirtas sprendimams priimti oro taršos ir sveikatos priežiūros Europoje 

                                                 
17 Visuomenės sveikatos programa http://ec.europa.eu/eahc/. 
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klausimais, ir EUROSUN – kiekybinis saulės poveikio Europoje įvertinimas ir saulės 
poveikis sveikatai. 

Laikantis Aplinkos ir sveikatos apsaugos veiksmų plano, vykdant ES sveikatos programą 
atlikti lemiamų aplinkos veiksnių tyrimai, siekiant sukurti priemones, skirtas tinklams kurti ir 
keistis gerąja patirtimi; patalpų oro kokybės klausimams spręsti, atsižvelgiant į senesniuose 
namuose naudotų statybinių medžiagų, buitinių cheminių medžiagų ir šiluminių sąlygų 
sąveiką; patalpų oro kokybės mokyklose problemoms spręsti. Pavyzdžiui, finansavimas 
skirtas:  

• projektui EuroHEAT, kuriame nagrinėti įvairiais lygmenimis įgyvendinami veiksmai: nuo 
sveikatos priežiūros sistemų, suderintų su meteorologinėmis išankstinio įspėjimo 
sistemomis, parengties iki laiku teikiamų viešų ir medicininių konsultacijų ir geresnio 
būsto ir miestų plėtros planavimo. 

Pagal sveikatos apsaugos kryptį numatyti veiksmai daugiausia skirti konkrečios srities 
(pavyzdžiui, šalčio protrūkių, potvynių poveikio sveikatai, ore esančių alergenų, 
ultravioletinės spinduliuotės ir užkrato pernešėjų platinamų ir kitų žmonių ir gyvūnų 
užkrečiamųjų ligų) išankstinio įspėjimo ir priežiūros sistemoms kurti ir koordinuoti, 
atsižvelgiant į Komisijos komunikatą dėl prisitaikymo prie klimato kaitos, įskaitant jos 
poveikį sveikatai ir vykdomos politikos poveikio įvertinimą. Finansavimas skirtas: projektui 
CEHAPIS (Klimato, aplinkos ir sveikatos apsaugos veiksmų planas ir informacinė sistema, 
angl. Climate, environment and health action plan and information system); projektui 
EUROMOMO (Europos per didelio mirtingumo stebėsenos sistema, skirta visuomenės 
sveikatos apsaugos priemonėms, angl. European monitoring of excess mortality for public 
health action); projektui HIALINE (Informacijos apie ore esančių alergenų poveikį sveikatai 
tinklas, angl. Health Impacts of Airborne Allergen Information Network); projektui 
CLIMATE-TRAP (Prisitaikymas prie klimato kaitos mokant, vertinant ir užtikrinant 
parengtį, angl. Climate Change Adaptation by Training, Assessment and Preparedness). 

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ELPKC) vaidmuo 

Viena iš Reglamente Nr. 851/2004/EB nustatytų Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 
kompetencijos sričių susijusi su sveikatai kylančiomis grėsmėmis.  

Savo kompetencijos ribose ELPKC nuodugniai išnagrinėjo klimato kaitos daromo poveikio 
sveikatai temą. 2008 m. gegužės 28–29 d. Sigtunoje (Švedija) ELPKC surengė tarptautinį 
praktinį seminarą, kaip susieti aplinkos ir užkrečiamųjų ligų duomenis. Po to ELPKC kartu su 
nepriklausomais konsultantais ėmėsi rengti visapusę ekonominio pagrįstumo studiją, skirtą 
Europos aplinkos ir epidemiologijos tinklui (tinklui E3 tinklui).  

Jungdamas šiuos informacijos šaltinius tinklas E3 tinklas turėtų užtikrinti, kad Europoje 
būtų galima anksti įspėti apie ligų dėl klimato poveikio atvejus. Be to, jis turėtų sudaryti 
sąlygas prognozuoti sergamumą užkrečiamosiomis ligomis ir sudaryti jų pavojaus 
plitimo žemėlapius, atsižvelgiant į aplinkos pokyčius.  

ELPKC ne tik išnagrinėjo tinklo E3 galimybes, bet ir pradėjo vykdyti keletą kitų projektų, 
skirtų ištirti klimato kaitos poveikį užkrečiamųjų ligų plitimui.  

2007 m. ELPKC užsakė didelį projektą, skirtą užkrato pernešėjų platinamų ligų mastui ir 
svarbai Europoje įvertinti. Klimato kaita, kaip vienas iš daugelio užkrato pernešėjų platinamų 
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ligų veiksnių, buvo vienas šiame projekte nagrinėtų kintamųjų. Pagrindinis šio projekto tikslas 
– nustatyti, kurios pernešėjų platinamos ligos yra svarbiausios Europai, remiantis paplitimo ir 
galimo poveikio žmonių sveikatai panašumu.  

ELPKC remiasi užkrato pernešėjų platinamų ligų tyrimo rezultatais, daugiau dėmesio 
skirdama konkrečioms prioritetinėms ligoms. Viename jau pradėtame vykdyti projekte bus 
parengti Dengės karštligės18 rizikos ES žemėlapiai, pagrįsti įvairiais kintamaisiais, įskaitant 
klimato kaitos prognozes.  

Tuo tarpu ELPKC taip pat užsakė išsamų rizikos vertinimą, specialiai skirtą klimato kaitos 
poveikiui su maistu ir vandeniu susijusioms ligoms ES. Šio projekto tikslas – nustatyti, 
įvertinti ir padėti pagal svarbą išdėstyti numatomą ilgalaikį ir trumpalaikį klimato kaitos 
poveikį per maistą ir vandenį plintančių ligų, įskaitant salmoneliozę, listeriozę, 
kriptosporidiozę ir kampilobakteriozę, modeliams. Naudojant šio projekto rezultatus, kurie 
turėtų būti pasiekti baigiantis 2009 m., kitame projekto etape valstybėms narėms turės būti 
sukurtos priemonės, skirtos sudaryti sąlygas joms atlikti panašius šios srities rizikos 
vertinimus. 

ELPKC taip pat pradėjo vykdyti projektą, kurį įgyvendinant valstybėms narėms turi būti 
sukurtos priemonės, kaip atlikti pažeidžiamumo ir prisitaikymo vertinimus, susijusius 
su klimato kaita ir užkrečiamosiomis ligomis. Šiose priemonėse valstybėms narėms bus 
pateiktos moksliškai pagrįstos metodikos ir sprendimų priėmimo algoritmai, skirti 
pažeidžiamumo vertinimams atlikti ir prisitaikymo strategijoms, kuriose didžiausias dėmesys 
skiriamas užkrečiamųjų ligų platinimo mastui mažinti, rengti. 

2009 m. ELPKC bendradarbiaus su ES pirmininkaujančia Švedija, kad padėtų surengti 
praktinį seminarą zoonozių ir klimato kaitos klausimais. Seminarą planuojama surengti 
2009 m. liepos 2–3 d. Jonšiopinge, Švedijoje. 

Bendrijos statistikos programa 

Europos sveikatos tyrimai apklausos būdu (angl. European Health Interview Survey, EHIS), 
kurių pirmieji rezultatai šiuo metu įkeliami į Europos statistikos sistemą (ESS) naudojami 
sveikatai, įskaitant su aplinka susijusius kintamuosius, stebėti ir yra Eurostato duomenų apie 
sveikatos būklę ir sveikatą lemiančius veiksmus rinkimo dalis. Įgyvendinus naują Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 1338/2008 dėl Bendrijos statistikos apie visuomenės 
sveikatą ir sveikatą bei saugą darbe, bus galima sukurti darnią sveikatos stebėsenos sistemą, į 
kurią inter alia bus įtraukti duomenys apie žmonių sveikatą, rodantys klimato kaitos poveikį.  

Kam skirtos ES mokslinių tyrimų bendrosios programos 

Pagal Penktąją mokslinių tyrimų bendrąją programą parama suteikta keliems klimato kaitos 
srities projektams, pavyzdžiui, projektui PHEWE (angl. Assessment and Prevention of acute 
Health Effects of Weather Conditions in Europe, Oro sąlygų sukelto ūmaus poveikio sveikatai 
vertinimas ir prevencija Europoje) ir cCASHh (angl. Climate Change and Adaptation 
Strategies for Human Health in Europe, Klimato kaita ir Europos žmonių sveikatos 
prisitaikymo prie jos strategijos). 

                                                 
18 Dengės karštligė yra virusinė uodų platinama liga. Ją sukelia keli susiję virusai (keturi skirtingi 

arbovirusai), o platina įgeldami uodai, dažniausiai Aedes aegypti uodai, gyvenantys tropiniuose ir 
subtropiniuose regionuose. 
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Šeštojoje bendrojoje programoje (6 BP) svarbiausi projektai, susiję su klimato kaitos poveikiu 
sveikatai, yra EDEN ir MICRODIS. Įgyvendinant projektą EDEN (Besikeičiančioje Europos 
aplinkoje atsirandančios ligos, angl. Emerging Diseases in a Changing European 
Environment) tiriama, kaip Europos aplinkos ir ekosistemų pokyčiai, nesvarbu, ar žmonių 
veiklos, ar klimato kaitos sukelti, gali paveikti žmogaus patogeninių organizmų paplitimo 
arealą, laiką ir dinamiką. Projektas MICRODIS (Integruotas krizių poveikis sveikatai, 
visuomenei ir ekonomikai. Įrodymai, metodai ir priemonės, angl. Integrated Health, Social 
and Economic Impacts of Extreme Events: Evidence, Methods and Tools) skirtas sudaryti 
krizių ir jų poveikio sveikatai, visuomenei ir ekonomikai ryšio mokslinį ir empirinį 
pagrindą19.  

Tarp kitų 6 BP projektų, kurie iš dalies skirti klimato kaitos poveikio sveikatai klausimams, 
yra projektai GAL2EN (Visuotinis Europos alergijos ir astmos tinklas, angl. Global allergy 
and asthma European network), INTARESE (Aplinkos stresorių sukeltų pavojų sveikatai 
integruotas vertinimas Europoje, angl. Integrated assessment of health risks from 
environmental stressors in Europe) ir CIRCE (Klimato kaita ir moksliniai poveikio tyrimai. 
Viduržemio jūros aplinka, angl. Climate change and impact research: the Mediterranean 
environment). 

Pagal šiuo metu vykdomą Septintąją mokslinių tyrimų bendrąją programą (7 BP) 2009 m. 
pradėti du projektai: projektas ARCRISK (Sveikatos pavojai Arktyje. Poveikis sveikatai 
Arktyje ir Europoje dėl klimato sukeltų taršos ciklo pokyčių, angl. Arctic Health Risks: 
Impacts on health in the Arctic and Europe owing to climate-induced changes in contaminant 
cycling) ir projektas CLEAR (Klimato kaita, aplinkos teršalai ir reprodukcinė sveikata), 
kuriuose nagrinėjami klimato kaitos sukelto Arkties užterštumo keliami pavojai Arkties 
populiacijų sveikatai20. Projektas, kuriuo siekiama nustatyti poveikio, kurį sveikatai daro 
kintantys žemės paviršiaus UV spinduliuotės lygiai (projektas ICEPURE, Kintančių žemės 
paviršiaus UV spinduliuotės lygių kiekybinė išraiška ir jos poveikis žmonių sveikatai, angl. 
Quantification of changing surface UV radiation levels and its impact on human health) taip 
pat pradėtas šiais metais)21. Galiausiai finansavimas skirtas integruotam projektui ESCAPE 
(Europos oro taršos poveikio kohortų tyrimas, angl. European Study of Cohorts for Air 
Pollution Effects22), kuriame nagrinėjamas oro taršos poveikis Europos populiacijoms, 
atsižvelgiant į klimato kaitą. 

Pradedant trečiuoju kvietimu teikti paraiškas pagal 7 BP, Bendradarbiavimo programoje 
numatyta papildoma aplinkos ir sveikatos veikla apima ir klimato kaitos poveikio sveikatai 
srities finansavimą. Trečiajame kvietime teikti paraiškas nurodytos temos susiję su klimato 
kaita, su vandeniu susijusiomis sveikatos problemomis ir klimato kaitos poveikio sveikatai 
mažas pajamas turinčiose besivystančiose šalyse kiekybinė išraiška. Kiti svarbūs projektai, 
kuriuose nagrinėjamos klimato kaitos problemos, yra EUROSUN, PHEWE ir cCASH23. 

Tarptautinis bendradarbiavimas, ES plėtra ir Europos kaimynystės politika 

Būtina bendradarbiauti su tarptautinėmis organizacijomis ir su svarbiausiomis šalimis 
partnerėmis pasaulio mastu ir su naujomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis bei EKP 

                                                 
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. 
23 http://ec.europa.eu/research/environment/themes/projects_en.htm#2. 
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šalimis Europos ir regioniniu lygmenimis, raginti kaimynines šalis dalyvauti bendroje veikloje 
ir jas skatinti imtis būtinų darbų ir priemonių, įskaitant nacionalinių strategijų rengimą.  
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2. GYVŪNŲ SVEIKATA 

2.1. Tiesioginis ir netiesioginis klimato kaitos poveikis gyvūnų sveikatai 
Naujausi pokyčiai rodo, kad klimato kaita jau paveikė gyvūnų ligų atsiradimą ir tas poveikis 
yra dvejopas:  
Nereglamentuojamosios ligos, t. y. ES veterinarijos teisės aktuose nereglamentuojamos 
ligos, kurios turi įtakos gyvūnų gyvenimo sąlygoms ir sukelia patologijas, kaip antai 
parazitines ligas (pavyzdžiui, apsikrėtimą nematodais ir tenijomis), mitybos sutrikimus, saulės 
smūgį arba dehidrataciją, o tai gali būti labai svarbios ūkininko ekonominei padėčiai, nors 
oficiali gyvūnų sveikatos būklė, susijusi su užkrečiamomis infekcinėmis ligomis, lieka 
nepakitusi. 
Reglamentuojamosios ligos, t. y. tarptautiniuose ir ES veterinarijos teisės aktuose numatytos 
ligos, kurios turi įtakos sunkių užkrečiamų gyvūnų ligų, ypač užkrato pernešėjų platinamų 
ligų, nuo specifinių oro sąlygų priklausančių ligų ir laukinių gyvūnų pernešamų ligų 
atsiradimo rizikai. Šios ligos svarbios nustatant gyvūnų sveikatos būklę šalyje. Tarp jų 
nemažai užkrato pernešėjų platinamų ligų, kaip antai Rifto slėnio karštligė, mėlynojo 
liežuvio virusas, afrikinė arklių liga, afrikinis kiaulių maras, Vakarų Nilo karštligė ir ypač 
mėlynojo liežuvio liga, 2006 m. vasarą atsiradusi Nyderlanduose ir išplitusi Švedijoje, kuri 
yra daug šiauriau, nei anksčiau žinomos viruso plitimo ribos. 
Ne užkrato pernešėjų platinamų ligų (pavyzdžiui, paukščių gripo) dinamikai įtakos gali 
turėti ir pasikeitę laukinių vandens paukščių migracijos keliai. Europos Sąjunga jau 2006 m. 
pradžioje patyrė, kad kai kuriose vietovėse buvęs labai šaltas oras, dėl kurio trūko maisto ir 
neįprastai užšalo atviri vandens telkiniai, privertė laukinius vandens paukščius pakeisti 
skridimo kelius ir dėl to labai patogeniškas H5N1 potipio paukščių gripas atsirado ES. Kai 
kurios laukinių paukščių rūšys jau sutrumpino savo migravimo atstumus ir tai gali prisidėti 
prie tam tikrų infekcinių žuvų ligų plitimo į naujas vietoves. Viruso išlikimui gamtoje, 
įskaitant ir vandenį, įtakos gali turėti ir temperatūros pokyčiai.  
Laukiniams gyvūnams tenka svarbus vaidmuo perduodant gyvūnų ligas, kaip antai paukščių 
gripą, pasiutligę, klasikinį kiaulių marą ir tuberkuliozę. Sumažėjus vandens, didės gyvūnų 
susibūrimai ir susidarys palankios sąlygos nuolatinei patogenų cirkuliacijai. 

2.2. Gyvūnų sveikatos aspektai priemonėse, skirtose ES pajėgumui reaguoti į 
klimato kaitą didinti 

Bendrijos gyvūnų sveikatos strategijos svarba24 

Kadangi naujojoje Bendrijos gyvūnų sveikatos politikoje daugiau dėmesio skiriama ne 
atsakui, o gyvūnų ligų prevencijai, joje taip pat siekiama atsižvelgti į aiškų klimato kaitos 
poveikį gyvūnų sveikatai.  

Strategijos veiksmų plane numatoma sustiprinti duomenų rinkimo, keitimosi duomenimis ir 
taikomos gyvūnų ligų priežiūros sistemas. Naujos Gyvūnų ligų informacinės sistemos (angl. 
Animal Disease Information System, ADIS) parengimas užtikrins geresnius ir labiau 
palyginamus epidemiologinius duomenis rizikos valdytojams, jiems bus sudarytos galimybės 
geriau nustatyti ir įvertinti kintančias arba naujas ligos pasireiškimo aplinkybes.  

                                                 
24 Komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui 

COM 539 (2007) 539.).  
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Komisija sudarė Gyvūnų ligų priežiūros epidemiologijos ekspertų darbo grupę (angl. 
Task force of epidemiological experts on animal disease surveillance, TFADS) 
konsultacijoms dėl dabartinės ES gyvūnų ligų priežiūros sistemos ir naujų priežiūros 
strategijų, pavyzdžiui, dėl Vakarų Nilo karštligės, teikti. Siekiant įvertinti užkrato pernešėjų 
platinamų ligų, kurioms didelės įtakos turi oro sąlygos ir klimato kaita, riziką, orų prognozės 
ir analizė turės būti įtraukta į išankstinio įspėjimo sistemas.  

Siekdama sudaryti tam tikrų infekcinių gyvūnų ligų papildomus vakcinų bankus ir 
užtikrinti geresnę parengtį, Komisija neseniai sudarė patariamąją darbo grupę. Ligų priežiūrą 
būtina apjungti su ekspertų laboratorijų tinklu, turinčiu tinkamus diagnostinius pajėgumus 
vykdyti vis dar egzotiškų arba retų ligų, pavyzdžiui, Rifto slėnio karštligės, tyrimus. Kai kurių 
ligų atveju bus būtina dar labiau stiprinti bendradarbiavimą su trečiųjų šalių laboratorijų 
ekspertais, turinčiais konkrečios atitinkamos ligos patirties, ir sutelkti bei koordinuoti visos 
ES mokslinius išteklius, teikiant Europos maisto saugos tarnybos (EMST) kompetencijoje 
esančias mokslines gyvūnų sveikatos srities konsultacijas. 

Integruotas požiūris į epidemiologinių, entomologinių ir aplinkos duomenų rinkimą bei 
analizę yra lemiamas, siekiant maksimaliai padidinti sąveiką ir išvengti dubliavimo. Taip pat 
planuojama žmonių ir gyvūnų ligų priežiūros veiklą įtraukti į visas sritis, stiprinant 
bendradarbiavimą ir keitimąsi žiniomis.  

Informuotumo apie gyvūnų ligas ir parengties stiprinimas 

Vykdydamos nenumatytų atvejų planus dėl tam tikrų infekcinių gyvūnų ligų, valstybės 
narės privalo užtikrinti informuotumą ir parengtį. Šiuose planuose turi būti iš anksto parengta 
informacija ūkininkams, veterinarijos gydytojams, susijusiems sektoriams ir plačiajai 
visuomenei, įskaitant ligų, prevencinių priemonių ir praktinių kontrolės priemonių aprašymus. 
Teisės aktuose, kuriais reglamentuojama veterinarijos sritis, turi būti papildomai numatytas 
reikalavimas reguliariai vykdyti modeliavimo pratybas. 

Ankstyvas aptikimas ir reagavimas į kintančius ligų požymius – pagrindinis Bendrijos 
gyvūnų sveikatos strategijos elementas informuotumui ir parengčiai užtikrinti. Ūkininkai, 
veterinarijos gydytojai, skerdyklų darbuotojai, gyvūnų parduotuvių savininkai, privatūs 
gyvūnų augintojai (įskaitant tuos, kurie laiko egzotinius gyvūnus) ir kiti su gyvūnais dirbantys 
asmenys turi būti pajėgūs pastebėti net ir nedidelius gyvūnų elgsenos ir išvaizdos pokyčius.  

Aiškus bendravimas su suinteresuotosiomis šalimis yra esminis, kad visi, kurie rūpinasi 
gyvūnais, suvoktų savo atsakomybę bendrame gyvūnų sveikatos, maisto saugos ir žmonių 
sveikatos, kartu sudarančių sąvoką „Vienas pasaulis, viena sveikata“, kontekste. Jautrumas 
klimato kaitai – tai aspektas, kurį būtina pirmiausia išnagrinėti nustatant gyvūnų sveikatos 
rizikos sritis, kuriose būtina ES intervencija. 

Atsakas į gyvūnų sveikatos krizes 

Komisijoje yra ilgalaikių priemonių, skirtų skubiai reaguoti į gyvūnų sveikatos krizes ir jas 
valdyti, greitai keistis informacija ir glaudžiai bendradarbiauti su valstybių narių veterinarijos 
institucijomis. Šiomis priemonėmis buvo veiksmingai sumažintas užkrečiamųjų ligų protrūkio 
poveikis gyvūnų ir žmonių sveikatai (pavyzdžiui, labai patogeniško H5N1 potipio paukščių 
gripo poveikis). Šių priemonių taikymo sritis gali būti praplėsta ir apimti kitas atsirandančias 
ligas. 
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Mokslinių tyrimų svarba gyvūnų sveikatos srityje ir prisitaikant prie klimato kaitos 

Bendrosiomis programomis suteikta parama daugeliui projektų, susijusių su gyvūnų sveikatos 
politika ir ypač reikšmingų klimato kaitos ir veiksmų sričių požiūriu.  

Septintojoje bendrojoje programoje gyvūnų sveikatos tyrimai įtvirtinami ir nukreipiami taip, 
kad juose būtų atsižvelgiama į sparčiai pasaulyje vykstančius pokyčius, įskaitant klimato 
kaitą, darančius tiesioginį poveikį ekologijai ir užkrečiamųjų ligų sukėlėjų evoliucijai, jų 
užkrato pernešėjams ir nešiotojams, dėl kurių atsiranda naujos ir kartojasi ankstesnės grėsmės.  

Pavyzdžiui, projektai ASFRISK (Afrikinio kiaulių maro ES įvertinimas ir rizikos 
kontroliavimas, angl. Evaluating and controlling the risk of African swine fever in the EU) ir 
ARBOZOONET (Tarptautinis gebėjimų kontroliuoti atsirandančias virusines pernešėjų 
platinamas zoonozines ligas stiprinimo tinklas, angl. International network for capacity 
building for the control of emerging viral vector borne zoonotic diseases), kurie šiuo metu yra 
vykdomi pagal Septintąją bendrąją programą, taip pat gali daug prisidėti prie prisitaikymo 
prie klimato kaitos darbų gyvūnų sveikatos požiūriu. 

3. AUGALŲ SVEIKATA 

3.1. Tiesioginis ir netiesioginis klimato kaitos poveikis augalų sveikatai 

Nustatyta, kad visuotinis atšilimas paveiks pasėlių auginimo ir veisimo sistemas bei tokią 
augaliją kaip miškai, pievos ir miškingos vietovės, kadangi klimatas – pagrindinis jų 
geografinį paplitimą lemiantis veiksnys. Šiuo metu vabzdžiai kenkėjai ir vabzdžių pernešamos 
ligos žemės ūkį ir miškininkystę mažiau veikia šaltesnėse vietovėse dėl mažiau palankių 
klimato sąlygų. Šiauriniuose geografiniuose regionuose yra mažiau nekarantininių ir 
karantininių kenkėjų sukeliamų problemų nei jų pastebima pietuose. 

Kartu su prekyba, kuri yra laikoma pagrindiniu žalingų organizmų ir invazinių rūšių plitimo 
keliu, visuotinis atšilimas atlieka papildomą vaidmenį ir yra antras pagal svarbą „kaitos 
variklis“, turintis įtakos ir augalų ligų paplitimui, ir jų sunkumui. Apskritai jis gali turėti tam 
tikrų neigiamų padarinių žemės ūkio kultūrų auginimui ir pareikalauti papildomų žemės ūkio 
sąnaudų, pavyzdžiui, pasėlių apsaugai. 

Numatoma didelė įtaka egzotinių kenkėjų atsiradimui naujuose geografiniuose regionuose: 
klimato sąlygoms tampant palankesnėmis, nauji migruojantys augalų kenkėjai gali įsitvirtinti 
ir labiau paplisti vietovėse, kuriose anksčiau buvo laikoma, kad tokių kenkėjų nėra. Pavyzdys 
– pušinis stiebinis nematodas Bursaphelenchus xylophilus, šiuo metu darantis daug žalos 
Portugalijoje. Šis nematodas kelia didelę grėsmę ES šiaurinėms teritorijoms ir yra 
apskaičiuota, kad vidutinei temperatūrai liepos arba rugpjūčio mėn. pakilus daugiau nei iki 
20ºC, gali išnykti 50–90 % spygliuočių. 

Skirtinguose geografiniuose regionuose temperatūrų ir kritulių kiekio pokyčiai gali sukelti 
ilgesnes ir (arba) dažnesnes sausras arba potvynius. Vietinė augmenija patirs didesnį neigiamą 
aplinkos poveikį ir bus lengviau pažeidžiama kenkėjų bei ligų. Iš esmės numatoma, kad tiek 
grybelinių ir bakterinių patogenų protrūkių skaičius, tiek jų sunkumas padidės tose vietovėse, 
kuriose padidės kritulių kiekis25. Tačiau šiltos vasaros gali būti palankios termofiliniams 

                                                 
25 http://www.foresight.gov.uk/Infectious%20Diseases/t7_2a.pdf. 
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grybams. 

Aukšta žiemos ir pavasario temperatūra prailgins vegetacinį laikotarpį, pakeis užsikrėtusių 
augalų augimo ciklus ir sumažins jų atsparumą. Per vieną augimo sezoną bus pastebima 
daugiau kenkėjų kartų. Padidės ir vabzdžių populiacija, ir per žiemą išgyvenančių fungi 
inoculum skaičius ir dėl to bus daugiau infekcijos židinių per kitą pasėlių augimo sezoną. 
Papildomi duomenys rodo, kad esant šiltoms vasaroms kai kurių vabzdžių rūšių geografinis 
arealas išplito į šiaurę. Virusais neužkrėstą dauginimo medžiagą, pavyzdžiui, sėklines bulves, 
bus vis sunkiau užauginti net ir šiaurės platumose, kadangi šiltesnės žiemos bus palankios 
maro paveiktos rūšims išlikti ir vasarą bus lengviau plisti virusinėms ligoms. Be to, aukštesnė 
žiemos temperatūra ir potvynių laikotarpiai sudarys palankias sąlygas šaknų puviniui ir 
amarui. 

Kita vertus, dėl didelės CO2 koncentracijos atmosferoje ir aukštesnės temperatūros gali būti 
gaunama daugiau biomasės, o tai turi bendros įtakos pasėlių derlingumui. Iš dalies tirpstant 
ledui ir amžinajam įšalui (giluminiam amžino ledo sluoksniui) gali sumažėti arktinės tundros 
plotas ir miškai gali išplisti į šiaurę. Gali atsirasti tinkamesnių augimo sąlygų kitiems 
augalams, įskaitant naujas žemės ūkio kultūrų rūšis ir veisles, ir tendencija auginti grūdines 
kultūras vidutinėse ir aukštosiose platumose sustiprės. 

Taigi, pagrįstai galima teigti, kad dauguma vabzdžių kenkėjų dėl visuotinio atšilimo gali 
sukelti daugiau žalos. Tikėtina, kad gali padaugėti ir kenkėjų gamtinių priešų ir dėl to bendras 
poveikis bus dar sunkiau prognozuojamas. Taip yra todėl, kad daugeliu atvejų kenkėjų ir ligų, 
gamtoje esančių jų priešų ir augalų šeimininkų pusiausvyra yra subtili. 

Augalų sveikatos požiūriu pripažįstama, kad neseniai žemės ūkyje (pavyzdžiui, kukurūzų 
vakarinis lapgraužis Diabrotica virgifera virgifera) bei miškuose ir visuomeninėse žaliosiose 
zonose (pavyzdžiui, pušinis stiebinis nematodas Bursaphelenchus xylophilus, grybas 
Gibberella circinata ir palmių kenkėjas Rhynchophorus ferrugineus) sparčiai pradėjus plisti 
kenkėjams, ES būtina labiau susieti augalų sveikatą ir aplinkos politiką.  

3.2. Augalų sveikatos aspektai priemonėse, skirtose ES pajėgumui reaguoti į klimato 
kaitą didinti  

Galiojančios įstatyminės Bendrijos priemonės – Tarybos direktyva 2000/29/EB ir Komisijos 
sprendimai, kuriose numatytos skubios priemonės – sudaro pagrindinę apsaugą nuo 
karantininių žalingų organizmų atsiradimo ir išplitimo Bendrijoje. Pagal šiuos teisės aktus 
valstybės narės praneša apie jau esančių, bet dar nepripažintų žalingų organizmų protrūkius. 
Be to, juose nurodyta augalų sveikatos kontrolinius patikrinimus atlikti įvažiavimo į Bendriją 
ir išvažiavimo iš jos punktuose, siekiant išsiaiškinti naujai atsirandančius augalų kenkėjus.  

Komisijoje jau veikia situacijos kontrolės, tikrinimo ir vertinimo sistema, kurioje kaip 
pagrindinė priemonė yra naudojama ES siuntų ir žalingų organizmų poėmių duomenų bazė 
EUROPHYT (angl. EU database of intercepted consignments and harmful organisms) (t. y. 
skubaus įspėjimo apie maisto ir pašarų keliamą pavojų sistemos RASFF (angl. Rapid Alert 
System for Food and Feed) atitikmuo, taikomas augalų sveikatai). Nacionalinių augalų 
apsaugos ekspertų tinklas kiekvieną mėnesį susitinka atitinkamame reguliavimo komitete 
situacijai aptarti ir sprendimams dėl karantininių žalingų organizmų dabartinių arba 
ankstesnių protrūkių keliamos fitosanitarinės rizikos priimti. Europos maisto saugos tarnybos 
augalų sveikatos grupė gali atlikti kenkėjų rizikos mokslinį pagrindimą arba įvertinimą. 
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Mokslinių tyrimų svarba 

ES nuolat vykdo augalų sveikatos tyrimus pagal mokslinių tyrimų bendrąsias programas. 
Šeštojoje ir Septintojoje bendrosiose programose Bendrijos augalų sveikatos sistema ir bendra 
augalų apsauga yra tiesiogiai arba netiesiogiai remiamos apytiksliai 25 mokslinių tyrimų 
projektuose. Įgyvendinant šiuos projektus sprendžiami skirtingi augalų sveikatos apsaugos 
klausimai, pavyzdžiui, biologinės kontrolės priemonių naudojimas, izoliavimo priemonės, 
augalų atsparumas, tausojantis augalų apsaugos produktų naudojimas arba labiau suderinti 
požiūriai, kaip antai integruota kenkėjų kontrolė (IKK). 

Kai kurie iš jų savo srityje yra pirmaujantys pasaulyje, pavyzdžiui, ENDURE (Europos 
ilgalaikio pasėlių apsaugos strategijų naudojimo tinklas, angl. European Network for the 
Durable Exploitation of Crop Protection Strategies) arba BIOEXPLOIT (Natūralios augalų 
bioįvairovės panaudojimas maisto gamybai be pesticidų, angl. Exploitation of Natural Plant 
Biodiversity for the Pesticide-Free Production of Food). EUPHRESCO – tai sėkmingas 
ERA-NET projektas, kuriuo siekiama koordinuoti ir integruoti skirtingas nacionalines 
Europos fitosanitarijos mokslinių tyrimų programas.  

Siekiama, kad šiuose moksliniuose tyrimuose į globalizacijos, klimato kaitos ir kitų veiksnių 
keliamus poreikius būtų atsižvelgiama bendradarbiaujant Europos institucijoms ir tarnyboms, 
nacionalinėms institucijoms, mokslinių tyrimų bendruomenei ir kitoms suinteresuotosioms 
šalims. 

4. IŠVADOS 

Baltojoje knygoje „Prisitaikymas prie klimato kaitos. Europos veiksmų programos kūrimas“ 
siūloma didinti sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos sistemų sąveiką ir pabrėžiama 
būtinybė užtikrinti atitinkamą klimato kaitos poveikio sveikatai priežiūrą ir kontrolę, 
pavyzdžiui, užkrečiamųjų ligų ar ekstremalių įvykių poveikio epidemiologinę kontrolę. 
Įgyvendinant šioje baltojoje knygoje numatytas priemones, ES sveikatos programoje, 
Bendrijos gyvūnų sveikatos strategijoje ir galiojančiuose užkrečiamųjų ligų, gyvūnų ligų 
kontrolės ir augalų sveikatos teisės aktuose bei atitinkamų žinybų darbo planuose 
prioritetiniais laikytini šie sveikatos priežiūros veiksmai:  

• Stebėjimo gairių rengimas, atitinkamą paramą skiriant įgyvendinimui ir pajėgumų, kaip 
antai mikrobiologinė pagalba nustatant maistui pavojingas medžiagas, entomologinės 
žinios ir pajėgumai, didinimui. Numatoma, kad šios gairės bus parengtos iki 2011 m. 

• Sveikatos priežiūros veiksmų planų dėl ekstremalių oro sąlygų rengimas turės būti 
įtrauktas į sveikatos priežiūros institucijų ir tarnybų parengties planus, padedant 
valstybėms narėms įvertinti sritis, kuriose jų sveikatos apsaugos sritis gali būti pažeidžiama 
klimato kaitos, ir parengti su sveikata susijusias prisitaikymo strategijas. 

• Glaudaus Komisijos ir valstybių narių visuomenės, gyvūnų ir augalų sveikatos 
priežiūros tarnybų bendradarbiavimo stiprinimas, ypatingą dėmesį skiriant priežiūrai, 
kurią bus būtina labiau susieti su žinių ir informacijos bazėmis, pavyzdžiui, meteorologine 
stebėsena, entomologiniais duomenimis, vandens kokybės duomenimis, oro kokybės 
užtikrinimo priemonėmis, nuotolinio aptikimo informacija, geologijos, gyventojų tankumo 
ir daugeliu kitų Europos informacijos šaltinių; tokios informacijos naudingumas yra plačiai 
įrodytas Europos aplinkos ir epidemiologijos tinklo. tokios informacijos naudingumas yra 
plačiai įrodytas Europos aplinkos ir epidemiologijos tinklo. 
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• Pajėgumų tobulinti poveikio sveikatai modeliavimą, kaip ekstremalaus oro sąlygų 
funkciją, stiprinimas ir duomenų, kuriais remiantis būtų nustatyti poreikiai geriau 
prognozuoti karščio bangas, gavimas. 

• Visuomenės sveikatos politikos ir mokymo, įskaitant veiksmingas stebėsenos ir 
reagavimo į ekstremalias situacijas sistemas bei suderintas prevencijos ir kontrolės 
sistemas, stiprinimas.  

• Klimato kaitos poveikio pažeidžiamoms socialinėms grupėms vertinimas. 

• Tolesni veiksmai nustatant veiksmingas sveikatos priežiūros priemones ir visuomenės 
sveikatos sektoriaus parengtį, įskaitant greitosios medicinos pagalbos tarnybas, išankstinio 
įspėjimo sistemą, švietimą ir pažeidžiamų gyventojų grupių aprėptį, lengvesnis tokių 
sveikatą lemiančių veiksnių, kaip švarus vanduo, energija ir sanitarija, pasiekiamumas. Šis 
aspektas bus įtrauktas į šiuo metu ruošiamą darbą „Sveikatos priežiūros skirtumai“. 

• Tarptautinis bendradarbiavimas, ypač su tarptautinėmis agentūromis ir institucijomis, 
kaip antai PSO, Pasaulinė gyvūnų sveikatos organizacija (PSGSO) bei Maisto ir žemės 
ūkio organizacija, yra svarbus ir akcentuotas Baltojoje knygoje. Ateityje būtina: 

• Bendradarbiauti su PSO įgyvenant PSO Europos veiksmų programą, PSO Asamblėjos 
rezoliuciją dėl klimato kaitos ir sveikatos, kurie papildo PSO veiksmus ES teritorijoje. 

• Geriau integruoti gyvūnų sveikatos stebėjimo tinklus plečiant bendradarbiavimo su 
kaimyninėmis valstybėmis sritis, pavyzdžiui, įgyvendinant Kaimynystės politiką (EKP). 
Bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis, ypač su prioritetiniais partneriais pasaulio mastu 
bei plėtros proceso ir EKP šalimis Europos ir regioniniu mastu. Parengties klimato kaitai 
vertinimą, kaip saugumo vertinimo dalį, galima užtikrinti aktyviai raginant kaimynines 
šalis vykdyti bendrus veiksmus, būtinus darbus ir priemones, įskaitant nacionalinių 
strategijų rengimą.  

• Gerinti gyvūnų ligų stebėjimą ir kontrolę Bendrijos gyvūnų ligų sveikatos strategijoje 
jau numatytomis priemonėmis ir gerinant duomenų rinkimą Gyvūnų ligų informacijos 
sistema (ADIS). Tai užtikrins daugiau išsamios informacijos apie gyvūnų ligų protrūkius 
valstybėse narėse ir geresnį suderinamumą su tarptautinėmis pranešimo apie ligas 
sistemomis, pavyzdžiui, Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos WAHIS (Pasaulinės 
gyvūnų sveikatos informacinė sistema), Krizių valdymo centru (CMC) ir Pasauline 
išankstinio įspėjimo sistema (GLEWS). 

• Geriau integruoti Komisijos darbą į platesnį gyvūnų ligų stebėjimo tinklų kontekstą 
intensyviau bendradarbiaujant su kaimyninėmis šalimis, pavyzdžiui, per Europos ir 
Viduržemio jūros regiono sąjungą, EKP, Pasaulinės progresyvios tarptautinių ligų 
kontrolės iniciatyvą GF-TADS, kurią vykdo Pasaulinė gyvūnų sveikatos organizacija ir 
Maisto ir žemės ūkio organizacija. 

• Toliau siekti užtikrinti suderintą atsaką į gyvūnų ligų protrūkius tinkamai 
įgyvendinamais valstybių narių nenumatytų atvejų veiksmų planais, parengties, stebėjimo 
ir prevencijos priemonėmis; plačiu mastu derinti kontrolės priemonių ir prekybos taisyklių 
teisės aktus, susijusius su įvairiomis užkrečiamosiomis ligomis, įskaitant ligas, kurioms 
poveikio turi klimato kaita. Šioje srityje yra daug galimybių imtis veiksmų Bendrijai. 
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• Toliau užtikrinti pagal ligos situaciją tinkamą bendrą finansavimą stebėjimui, ligų 
likvidavimui ir skubiam vakcinavimui. Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis ir ekspertų grupėmis, jau stiprina turimas stebėjimo ir išankstinio nustatymo 
sistemas, ypač susijusias su užkrato pernešėjų sukeliamomis ligomis, kurios šiuo metu vis 
labiau plinta arba atsiranda anksčiau nepaveiktose ES teritorijos vietovėse. 

• Kaip ir visuomenės bei gyvūnų sveikatos srityje, neaiškus visuotinio atšilimo poveikis 
pasėliams ir miškams reikalauja patikimai įvertinti su naujais karantininiais žalingais 
organizmais susijusius pavojus, kadangi neigiamos pasekmės gali paveikti ne tik maisto ir 
pašarų saugą, bet ir maisto saugumą26. 

• Glaudžiau susieti augalų sveikatos ir aplinkos politiką. ES turi užtikrinti net tik žemės 
ūkio ir sodininkystės apsaugą nuo svetimų žalingų organizmų, bet ir saugoti ekosistemų 
sveikatą, natūralias buveines, miškus ir Europos kraštovaizdį. 

• Vertinant galiojančius Bendrijos augalų sveikatos teisės aktus bus nagrinėjama, kaip 
užtikrinti geresnę parengtį naujiems iššūkiams, įskaitant klimato kaitą.  

Tikslinga Bendrijos politika, persvarstomi ir reikiamais atvejais keičiami ES teisės aktai 
sudarys galimybę sveikatos apsaugos sektorių integruoti į siūlomą Europos veiksmų 
programą. 

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




