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WEWNĘTRZNY DOKUMENT ROBOCZY KOMISJI 

Wpływ zmian klimatu na zdrowie ludzi, zwierząt i roślin 

Celem niniejszego dokumentu roboczego służb Komisji jest nakreślenie głównych 
problemów związanych ze zdrowiem ludzi, zwierząt i roślin w kontekście zmian klimatu, 
przedstawienie obecnie podejmowanych działań w celu rozwiązania tych problemów oraz 
wskazanie głównych kroków, których podjęcie w przyszłości powinna rozważyć Wspólnota 
oraz państwa członkowskie.  

Niniejszy dokument opiera się głównie na założeniach przedstawionych w białej księdze pt. 
„Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania” [COM(2009) 147], w której 
zaproponowano zwiększenie zdolności adaptacji systemów ochrony zdrowia i zabezpieczenia 
społecznego oraz podkreślono potrzebę zapewnienia odpowiedniego nadzoru i kontroli w 
odniesieniu do wpływu zmian klimatu na zdrowie, w tym nadzoru epidemiologicznego, 
kontroli chorób zakaźnych oraz skutków zdarzeń ekstremalnych.  

Zasadniczo zmiany klimatu nie przynoszą wielu nowych bądź wcześniej nieznanych 
zagrożeń, lecz wzmacniają pewne zależności między środowiskiem i zdrowiem ludzkim, 
uwypuklając wpływ środowiska na ludzi. Większość koniecznych środków i systemów 
ochrony zdrowia już funkcjonuje, potrzebne będzie jednak ich dopasowanie do nowej sytuacji 
i potrzeb.  

Niniejszy dokument pokazuje, co Unia Europejska konkretnie może zrobić, aby zaradzić tym 
potencjalnym problemom. 

WPROWADZENIE  

Europejski plan działania na rzecz środowiska i zdrowia na lata 2004-2010 1 

Europejski plan działania na rzecz środowiska i zdrowia na lata 2004-2010 podejmuje 
problem zmian klimatu w kontekście zdrowia w działaniu 8, w ramach którego 
zapowiedziano identyfikację potencjalnych problemów dotyczących środowiska i zdrowia 
oraz podjęcie działań w celu ich rozwiązania.  

W śródokresowym przeglądzie Planu działania na rzecz środowiska i zdrowia2 odnotowano 
postęp we wdrażaniu planu działania: w kwestii zmian klimatu i zdrowia podkreślono 
sfinansowanie kilku projektów wspólnotowych3 w ramach szóstego i siódmego programu 
ramowego (zob. także rozdział 9 dotyczący wspólnotowych programów działań w dziedzinie 
badań) oraz w ramach wspólnotowego programu w dziedzinie zdrowia. W przeglądzie 
śródokresowym podkreślono również znaczenie integracji sektorów, zaangażowanych 
podmiotów oraz kwestii dotyczących zdrowia w ramach kompleksowej polityki. Zwrócono 
również szczególną uwagę na kwestie takie jak wpływ zmian klimatu na zdrowie. Ponadto w 
przeglądzie stwierdzono, że w przyszłości przy wdrażaniu planu działania na rzecz 

                                                 
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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środowiska i zdrowia większą uwagę będzie się przykładać do wpływu zmian klimatu na 
zdrowie. 

W swoich konkluzjach dotyczących środowiska i zdrowia Rada zwróciła się do Komisji i 
państw członkowskich o opracowanie narzędzi w celu przewidywania potencjalnych zagrożeń 
związanych ze zmianami klimatu oraz zapobiegania i przeciwdziałania tym zagrożeniom4. 

Parlament Europejski wezwał do wzmocnionej współpracy wszystkich zainteresowanych 
instytucji „w celu wzmocnienia systemu wczesnego ostrzegania i ograniczenia tym samym 
negatywnych skutków zmian klimatu dla zdrowia”5. Parlament Europejski wezwał także 
państwa członkowskie i Komisję do odpowiedniej reakcji na nowe zagrożenia powodowane 
zmianami klimatu, takie jak częstsze występowanie nowych wirusów i niewykrytych 
czynników chorobotwórczych oraz do wdrażania nowych technologii w zakresie zmniejszania 
występowania znanych czynników chorobotwórczych. Ma to na celu ograniczenie 
występowania znanych oraz niewykrytych wirusów, a także innych czynników 
chorobotwórczych przenoszonych przez krew6. 

Obok wdrażania wspólnotowego planu działania Komisja wspiera Światową Organizację 
Zdrowia i państwa członkowskie UE we wdrażaniu Planu działania na rzecz środowiska i 
zdrowia dzieci w Europie (CEHAPE) oraz deklaracji ministrów wydanej w Budapeszcie w 
2004 r. Kwestie zdrowia związane ze zmianami klimatu będą jednym z głównych tematów 
konferencji rządowej ws. zdrowia i środowiska, którą zaplanowano na marzec 2010 r. we 
Włoszech.  

Wspólne Centrum Badawcze (WCB) wspiera Europejski plan działania na rzecz środowiska i 
zdrowia, dostarczając informacji naukowych niezbędnych do tego, by UE i państwa 
członkowskie mogły ograniczyć negatywny wpływ czynników środowiskowych na zdrowie. 
W kontekście wpływu zmian klimatu na zdrowie WCB zaangażowało się w program badań 
nad globalnym zanieczyszczeniem powietrza i zmianami klimatu (Global Air Pollution and 
Climate Change – GAPCC), wnosząc swój wkład do badań naukowych dotyczących 
zależności między zanieczyszczeniem powietrza i zmianami klimatu. Program ten ma na celu 
dostarczenie decydentom politycznym informacji o potencjalnym współdziałaniu różnych 
czynników i zależnościach, które występują między atmosferą a klimatem. Działania te 
obejmują: europejski system ostrzegania przed zagrożeniem powodziowym (EFAS) 
opracowany w ramach projektu badań nad naturalnymi zagrożeniami powodowanymi przez 
zjawiska pogodowe (Weather Driven Natural Hazard – WDNH), którego celem jest 
stworzenie średniookresowych symulacji zagrożeń powodziowych w całej Europie 
przygotowywanych z wyprzedzeniem od 3 do 10 dni i który dostarczy informacji 
niezbędnych do przygotowania pomocy i zarządzania nią w czasie kryzysów wywołanych 
przez powódź; oraz Europejski System Informacji o Pożarach Lasów (EFIS), który wspiera 
służby odpowiedzialne za ochronę lasów przed pożarami w UE i krajach sąsiadujących i który 
dostarcza informacji o pożarach lasów w Europie.  

                                                 
4 20 grudnia 2007 r. 
5 Ustęp 24 rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 4 września 2008 r. w sprawie śródokresowego 

przeglądu Europejskiego planu działania na rzecz środowiska i zdrowia na lata 2004-2010 
(2007/2252(INI)). 

6 Ustęp 26 rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 4 września 2008 r. w sprawie śródokresowego 
przeglądu europejskiego planu działania na rzecz środowiska i zdrowia na lata 2004-2010 
(2007/2252(INI)).  
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Podstawa prawna 

Zgodnie z celami działań wspólnotowych w obszarze zdrowia publicznego określonymi w art. 
152 Traktatu działanie Wspólnoty, które uzupełnia polityki krajowe, skierowane jest na 
poprawę zdrowia publicznego, zapobieganie chorobom i dolegliwościom ludzkim oraz 
usuwanie źródeł zagrożeń dla zdrowia ludzkiego. Działanie to obejmuje zwalczanie epidemii, 
poprzez wspieranie badań nad ich przyczynami, sposobami ich rozprzestrzeniania się oraz 
zapobiegania im, jak również wzmacnianie systemów informacji i edukacji zdrowotnej. 
Podstawą prawną do przyjmowania środków dotyczących zdrowia zwierząt i roślin jest art. 37 
Traktatu. 



 

PL 5   PL 

1. ZDROWIE CZŁOWIEKA 

Z oceny skutków przeprowadzonej w wielu krajach Europy oraz na podstawie badań 
finansowanych przez UE oraz WHO-EURO wynika, że zmiany klimatu będą 
prawdopodobnie miały wpływ na epidemiologię wielu chorób oraz na warunki zdrowotne. 
Ocena ta jest zgodna z wnioskami sprawozdań WHO7 oraz IPCC8 opisującymi negatywne 
skutki zmian klimatu dla zdrowia ludzkiego.  

Stopień odczuwalności tych zmian na zdrowie w różnych krajach będzie się różnił, 
zważywszy na różnice geograficzne między państwami UE. Charakter i stopień ostatecznych 
skutków zmian klimatu będzie zależał od zdolności adaptacyjnych i działań podejmowanych 
w ramach systemów ochrony zdrowia i wyjściowego poziomu dostępu do usług zdrowotnych 
w różnych państwach. Niektóre z tych środków mogą być wystarczająco skuteczne w 
kontekście obecnego klimatu, lecz konieczne będzie ich wzmocnienie lub dostosowanie w 
obliczu znacznie silniejszych i szybszych zmian klimatu.  

Systemy ochrony zdrowia są podatne na zagrożenia wynikające z ekstremalnych zjawisk 
klimatycznych. Zmiany klimatu mogą wywierać wpływ na systemy ochrony zdrowia poprzez 
zwiększanie zapotrzebowania na usługi zdrowotne do poziomu wykraczającego poza 
możliwości tych systemów. Mogą one również nadwyrężać zdolności zaspokajania 
zapotrzebowania poprzez nadmierne wykorzystanie infrastruktury, technologii oraz dostępnej 
siły roboczej. Wszystko to może mieć wpływ na zdolności do reagowania w nagłych 
wypadkach. 

1.1. Strategia ochrony zdrowia w UE  

W strategii ochrony zdrowia w UE odnotowano wagę problemu, jakim jest potrzeba 
przeciwdziałania poważnym zagrożeniom dla zdrowia. Zmiany klimatu i ich wpływ na 
zdrowie publiczne zostały wymienione jako ważne wyzwania w kontekście ochrony 
obywateli przed zagrożeniami dla zdrowia. Przyjęta w 2007 r. strategia określa propozycje 
działań dotyczących zmian klimatu. Komisja podjęła się następnie opracowania dokumentu 
pt. „Aspekty zdrowotne przystosowania się do zmian klimatycznych”9. 

1.2. Bezpośrednie i pośrednie skutki zmian klimatu dla zdrowia ludzi 

Zmiany klimatu będą wpływać na zdrowie bezpośrednio – poprzez fizjologiczne 
oddziaływanie wysokich i niskich temperatur – lub pośrednio, np. poprzez zmiany w 
zachowaniach człowieka (konieczność migracji, większa ilość czasu spędzanego na 

                                                 
7 http://www.euro.who.int/Document/E91865.pdf s. 9. 
8 http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg2/ar4-wg2-spm.pdf 
9 Dokument roboczy służb Komisji uzupełniający komunikat zatytułowany „Razem dla zdrowia: 

Strategiczne podejście dla UE na lata 2008-2013 {COM(2007) 630 wersja ostateczna}: s. 33 „Komisja 
sporządzi sprawozdanie dotyczące zmian klimatu obejmujące szereg problematycznych obszarów 
włącznie z ochroną zdrowia. Na potrzeby tego sprawozdania zostaną zebrane i przeanalizowane 
najnowsze dane naukowe dotyczące wpływu ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz zjawisk 
związanych ze zmianami klimatu na zdrowie. Ma to na celu skuteczne zapobieganie tego rodzaju 
problemom i ich rozwiązywanie. Zostanie zbadane wdrażanie systemów nadzoru w zakresie głównych 
skutków zmian klimatu, takich jak fale upałów i powodzie. Zostaną oszacowane zdolności systemów 
ochrony zdrowia w UE i infrastruktury do radzenia sobie z różnymi rodzajami zagrożeń dla zdrowia 
wynikającymi ze zmian klimatu. Celem tych badań będzie wsparcie planowania w przypadku 
wystąpienia niespodziewanych sytuacji, które mogą nieść niebezpieczeństwa.” 
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zewnątrz), wzrost ilości zakażeń przenoszonych z żywnością lub wektorowych chorób 
zakaźnych, a także poprzez inne skutki zmian klimatu, takie jak powodzie. Wzrost znaczenia 
niektórych z tych oddziaływań można już obserwować Europie na przestrzeni kilku ostatnich 
dekad (np. ocenia się, że fala upałów w 2003 r. spowodowała ponad 70 000 dodatkowych 
zgonów (Robine et al, 2008)).  

Nie wszystkie zmiany klimatyczne mają negatywny wpływ na zdrowie człowieka. W 
regionach o klimacie umiarkowanym cieplejsze zimy będą oznaczały mniejszą ilość zgonów 
spowodowanych niskimi temperaturami. Warunki w pomieszczeniach poprawią się w wyniku 
ułatwionego utrzymywania w nich odpowiedniej temperatury. Osoby pracujące na zewnątrz 
będą w mniejszym stopniu narażone na zagrożenia płynące z niskich temperatur w porze 
zimowej, co poprawi ich wydajność. Wydłużony okres wegetacji roślin oraz zwiększone 
opady będą korzystne dla rolnictwa i produkcji żywności, jak również dla aktywności 
ogrodniczej oraz innych form aktywności na zewnątrz. 

Zachorowalność i śmiertelność. Głównym problemem związanym ze zmianami klimatu w 
Europie jest zachorowalność i śmiertelność powiązana z wysokimi temperaturami, będąca 
wynikiem wzrostu rocznych temperatur oraz ekstremalnych upałów. Należy jednak 
odnotować, że problemy te są również uzależnione od zmian społeczno-ekonomicznych 
wynikających ze wzrostu liczby ludności, struktury wieku (starzenie się społeczeństwa w 
Europie) oraz od innych czynników, takich jak migracje. Ocenia się, że śmiertelność wzrasta 
o 1-4 % na jeden stopień wzrostu temperatury, co oznacza, że śmiertelność spowodowana w 
wysokimi temperaturami może wzrosnąć o 30 000 zgonów na rok do lat 30-tych XXI w. oraz 
o 50 000-110 000 zgonów rocznie do lat 80-tych XXI w. (projekt PESETA10). Osoby starsze, 
u których zdolność do regulowania temperatury ciała jest ograniczona, są najbardziej 
narażone na udar cieplny oraz choroby układu krążenia, nerek, układu oddechowego oraz 
zaburzenia metaboliczne (Matthies et al, 2008). O ile całkowita liczba zgonów jest silnie 
powiązana z liczbą ludności, zmiany we wskaźnikach śmiertelności mogą być znacznie 
większe w regionach, w których warunki sprzyjają większemu ociepleniu.  

Choroby przenoszone przez żywność11. Dodatkowo prawdopodobnie wzrośnie 
zachorowalność na choroby zakaźne wrażliwe na wzrost temperatury, takie jak zakażenia 
przenoszone przez żywność (np. Salmonella i inne). Ostatnie badania (PESETA w oparciu o 
badania Kovatsa z 2003 r.) pokazują, że obciążenie chorobami w Europie może znacząco 
wzrosnąć nawet o dodatkowe 20 000 przypadków rocznie do lat 30-tych XXI i o 25 000-40 
000 dodatkowe przypadków do lat 80-tych XXI w.  

Choroby przenoszone przez wektory12. Problemowi zmian w zachorowalności na choroby 
przenoszone przez wektory w kontekście zmian klimatu poświęcono wiele uwagi. IPCC 
przewiduje, że zmiany klimatu doprowadzą do zmian w rozprzestrzenianiu się chorób 

                                                 
10 PESETA sprawozdanie, http://peseta.jrc.ec.europa.eu/docs/Agriculture.html. 
11 Choroby przenoszone przez żywność: do zakażenia dochodzi w wyniku spożycia zakażonej żywności 

bądź napojów. Niezliczone ilości drobnoustrojów i substancji toksycznych mogą prowadzić do 
zakażenia żywności. Większość spośród 250 znanych chorób przenoszonych przez żywność jest 
zakaźna i są one powodowane przez bakterie, wirusy i pasożyty. Inne choroby przenoszone przez 
żywność to głównie zatrucia powodowane przez toksyny, substancje chemiczne prowadzące do 
zakażenia żywności. Mdłości, wymioty, skurcze jamy brzusznej oraz biegunka są częstymi objawami 
zakażenia chorobami przenoszonymi przez żywność. 

12 Choroby przenoszone przez wektory to choroby bakteryjne, wirusowe lub pasożytnicze przenoszone na 
ludzi i zwierzęta poprzez ugryzienie lub użądlenie przez zakażone wektory takie jak owady, np. komary 
lub kleszcze. 
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zakaźnych przenoszonych przez wektory takie jak komary i kleszcze w wyniku zmian w ich 
zasięgu geograficznym, okresie aktywności oraz wielkości populacji (Confalonieri et al, 
2007). Zmiany w sposobie użytkowania gruntów oraz czynniki ekonomiczno-społeczne (np. 
zachowania ludzkie, przepływ ludzi i towarów) również będą miały duże znaczenie. 
Opierając się na wielu modelach, przebadano potencjalne ryzyko wzrostu zachorowań na 
malarię w niektórych częściach Europy. Chociaż sporządzenie dokładnych prognoz jest 
trudne na obecnym etapie, istnieje konsensus co do tego, że ogólne ryzyko rozprzestrzenienia 
się malarii w związku z lokalnymi zmianami klimatu jest bardzo niewielkie, zwłaszcza w 
sytuacji istnienia odpowiednich systemów usług zdrowotnych i właściwej kontroli populacji 
komarów (EEA/JRC/WHO, 2008).  

Niemniej jednak mogą się pojawić nowe wyzwania, jako że zmiany w występowaniu i 
potencjale poszczególnych wektorów, szczególnie w połączeniu ze zwiększoną mobilności 
ludzi, mogą ułatwić wprowadzenie i rozprzestrzenianie się na skalę lokalną nowo 
powstających patogenów. W przypadku pozostałych chorób przenoszonych przez komary, 
zjawisko takie zaobserwowano w 2007 r. w trakcie epidemii spowodowanej wirusem 
gorączki Chikungunya. Przedłużające się występowanie odpowiedniego wektora może 
spowodować zaistnienie warunków odpowiednich do wystąpienia lokalnych epidemii 
gorączki Chikungunya lub nawet gorączki denga (ta druga jest mniej prawdopodobna).  

Zaobserwowano również zmiany w występowaniu kleszczy. Granica występowanie kleszczy 
w Europie przesuwa się w kierunku północnym oraz na wyższe wysokości. Poza tym 
łagodniejsze zimy również mogą prowadzić do wzrostu populacji kleszczy oraz w 
konsekwencji do zagrożenia zakażeniami boreliozą i kleszczowym zapaleniem mózgu. 
Stwierdzono także zmiany w geograficznym zasięgu moskitów, które są wektorem 
wiciowców z rodzaju Leishmania. Potrzebne są dalsze prace w celu określenia roli zmian 
klimatu w epidemiologii innych chorób w przyszłości. Opracowanie szczegółowych 
szacunków w tej dziedzinie może zająć jeszcze wiele lat.  

Problemy związane z wodą. Obok powodzi istnieje jeszcze wiele innych problemów 
związanych z wodą. Obfite opady łączy się z wybuchami epidemii chorób przenoszonych 
przez wodę w związku z uaktywnianiem się patogenów lub silnym zanieczyszczeniem wody 
w wyniku zalewania kanałów ściekowych. Zmniejszony przepływ wody latem może 
zwiększać zagrożenie zakażeniami bakteriologicznymi i chemicznymi. Wysokie temperatury 
wody mogą również powodować częstsze niż zwykle zakwity szkodliwych alg. Ujęciom 
wody oraz zbiornikom wodnym wykorzystywanym do rekreacji zagrażać będzie zwiększone 
zanieczyszczenie bakteriami kałowymi. Ponadto niedobór wody zdatnej do zwykłych 
czynności higienicznych o bardzo dużym znaczeniu dla zdrowia takich jak odpowiednie 
mycie rąk może przyczyniać się do pojawiania się epidemii chorób zakaźnych. 

Jakość powietrza. Istnieje wiele innych problemów zdrowotnych wynikających ze zmian 
klimatycznych w Europie, w przypadku których nie dokonano jeszcze odpowiednich 
szacunków ilościowych i kosztowych na skalę ogólnoeuropejską. O ile wskaźniki 
zanieczyszczenia powietrza w Europie znacząco obniżyły się w ostatnich dziesięcioleciach, 
zagrożenia związane z zanieczyszczeniem atmosfery nadal są znaczące, szczególnie jeśli 
chodzi o pył zawieszony i ozon (strategia tematyczna dotycząca zanieczyszczenia 
powietrza13). Działania dotyczące jakości powietrza i klimatu (działania łagodzące) w 

                                                 
13 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0446:FIN:PL:PDF 
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przyszłości najprawdopodobniej zadecydują o ewentualnym przyszłym wzroście 
zachorowalności i śmiertelności na choroby układu oddechowego.  

Najbardziej znaczące skutki zmian klimatu będą prawdopodobnie związane ze stężeniami 
ozonu, który to jest jedną z głównych substancji zanieczyszczających atmosferę w wielu 
regionach Europy. Badania Europejskiej Agencji Środowiska, WCB oraz WHO dowodzą, że 
zmienność klimatu oraz zmiany klimatyczne doprowadziły do zwiększonych stężeń ozonu w 
Europie południowo-zachodniej oraz że wzrost stężeń ozonu spowodowany zmianami 
klimatu może udaremniać obecne wysiłki zmierzające do redukcji stężenia ozonu. Brak jest 
szczegółowych prognoz dotyczących wpływu zmian klimatu na zanieczyszczenie powietrza 
w Europie w przyszłości, i nawet w ostatnich badaniach dotyczących zanieczyszczenia 
atmosfery (np. prowadzonych w ramach strategii tematycznej dotyczącej zanieczyszczenia 
powietrza) nie sprecyzowano, jak zmiany klimatu mogą wpływać na wskaźniki jakości 
powietrza14.  

Alergeny wziewne. Istnieje również ryzyko częstszego i dłuższego występowania 
zachorowalności na choroby alergiczne (katar sienny, astma15), co wiąże się z kosztami 
bezpośrednimi w postaci kosztów opieki i lekarstw, jak również z utratą godzin pracy. Poza 
tym mogą wystąpić inne niebezpośrednie skutki zmian klimatu dla zdrowia wpływające na 
czynniki decydujące o zdrowiu, takie jak jakość powietrza w pomieszczeniach i na zewnątrz, 
wskaźniki zanieczyszczenia powietrza oraz charakter, natężenia oraz czas wystąpienia 
alergenów wziewnych, takich jak pyłki lub pleśń. Grupy społeczne najbardziej narażone na 
ich działanie to dzieci i osoby starsze. Niemniej jednak osoby już obecnie cierpiące na 
przewlekłe choroby układu oddechowego takie jak astma, poważne alergie lub przewlekła 
obturacyjna choroba płuc będą szczególnie narażone. 

Promieniowanie ultrafioletowe. Innym pośrednim skutkiem zmian klimatu dla zdrowia są 
zmiany w promieniowaniu ultrafioletowym. Zostało już dowiedzione, że wyższe temperatura 
otoczenia ma wpływ na wybór odzieży oraz na czas spędzony na świeżym powietrzu, co z 
kolei może zwiększać narażenie na promieniowanie ultrafioletowe w niektórych regionach 
(Confalonieri et al., 2007). Niektóre aspekty potencjalnego zagrożenia za strony promieni UV 
zostały zbadane w ramach projektu EUROSUN dotyczącego ilościowego zmierzenia 
narażenia na promieniowania słoneczne w Europie i jego skutków dla zdrowia. Celem 
projektu, finansowanego przez wspólnotowy program w dziedzinie zdrowia, jest 
monitorowanie narażenia na promieniowanie ultrafioletowe oraz jego związki z 
częstotliwością występowanie raka skóry, włącznie z czerniakiem złośliwym, oraz zaćmy16.  

Choroby psychiczne. Wiadomo, że psychologiczne skutki poważnych klęsk mogą być 
bardzo znaczące, szczególnie wśród grup wysokiego ryzyka, takich jak dzieci. 

                                                 
14 Ocenia się, że co roku w UE dochodzi do 21 000 przedwczesnych zgonów spowodowanych 

zanieczyszczeniem ozonem oraz do około 100 mln dni symptomów oddechowych; zob. strategia 
tematyczna.  

15 Badania ISAAC (International Study of Asthma and Allergies in Childhood – Międzynarodowe 
Badania nad Astmą i Alergiami u Dzieci); zachorowalność na astmę u dzieci zbadanych w ośrodkach 
badawczych ISAAC w Europie wynosiła od 5 % do 20 % w okresie 1999-2004. Symptomy 
pochodzenia alergicznego i astmatycznego są powiązane, obok innych czynników, z jakością powietrza 
w pomieszczeniach i na zewnątrz.  

16 Ponadto od wczesnych lat 80-tych „Europejski kodeks walki z rakiem” zaleca „unikanie nadmiernego 
narażenia na promieniowanie słoneczne”, co jest zgodne w polityką Komisji Europejskiej w zakresie 
zapobiegania zachorowaniom na raka. (http://www.cancercode.org/code_06.htm) 
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Zwielokrotnienie liczby katastrof spowodowanych negatywnymi zmianami klimatycznymi 
może zatem prowadzić do zwiększenia występowania tego typu problemów zdrowotnych. 

Grupy szczególnie narażone. Jak to zostało już stwierdzone w odniesieniu do skutków fal 
upałów, łączne efekty zmian klimatu nie będą równo rozłożone we wszystkich regionach 
Europy. Jako że zdrowie i dobre samopoczucie są silnie powiązane z czynnikami społeczno-
ekonomicznymi takimi jak dochody, sytuacja mieszkaniowa, zatrudnienie, wykształcenie, 
płeć oraz styl życia, zmiany klimatu prawdopodobnie zwiększą nierówności w dziedzinie 
zdrowia w poszczególnych państwach członkowskich, jak i między nimi, oraz doprowadzą do 
nierównego rozłożenia kosztów oraz dodatkowych wydatków w przypadku grup społecznych 
o niższych dochodach i grup bardziej wrażliwych, takich jak dzieci, osoby pracujące na 
zewnątrz, osoby starsze, kobiety oraz osoby cierpiące już wcześniej na różne dolegliwości.  

Wykazano na przykład, że obecnie notowana śmiertelność związana z wysokimi 
temperaturami jest silnie powiązana z czynnikami społeczno-ekonomicznymi. W przypadku 
pewnych czynników, np. jeżeli chodzi o śmiertelność wynikającą z wysokich temperatur i 
zanieczyszczenia powietrza, osoby starsze są znacznie bardziej wrażliwe. Mogą również 
istnieć dodatkowe czynniki powiązane ze statusem społeczno-ekonomicznym, które wpływają 
na śmiertelność w tej grupie. 

Wzmożona migracja spowodowana zmianami klimatu. Wpływ zmian klimatu na 
gospodarki narodowe i na dostępność żywności i wody, jak również wzrost poziomu morza 
może spowodować wzrost migracji na skalę globalną. Trudniejsze warunki środowiskowe 
będą miały jednak głównie wpływ na migrację wewnętrzną i międzyregionalną. Rosnące 
zapotrzebowanie na pomoc humanitarną oraz na ochronę zdrowia słabszych grup społecznych 
migrujących zarówno do UE jak i wewnątrz UE może wymagać zwiększenia potencjału 
systemów ochrony zdrowia w państwach członkowskich.  

Możemy się również spodziewać wzrostu liczby ludności zmuszonej do opuszczenia swojego 
miejsca zamieszkania przybywającej spoza państw członkowskich do UE, która jest 
popularnym celem migracji. Zjawisko takie może doprowadzić do nadwyrężenia możliwości 
systemów ochrony zdrowia państw członkowskich. Oferowanie wsparcia ze strony UE na 
rzecz państw, z których pochodzą migranci, w celu przeciwdziałania skutkom zmian klimatu 
oraz pomocy osobom zmuszonym do opuszczenia swego miejsca zamieszkania w kraju ich 
pochodzenia może zmniejszyć potencjalny wpływ zmian klimatu na migracje wewnętrzne i 
międzyregionalne. Działania takie mogą łagodzić lub ograniczać ryzyko wystąpienia 
problemów, przed którymi mogą stanąć państwa członkowskie. Krajowe systemy ochrony 
zdrowia w UE mogą natomiast wykorzystać planowanie gotowości do zwiększenia ich 
możliwości w zakresie radzenia sobie z tego typu wyzwaniami. 

1.3. Sposoby zwiększenia zdolności UE do reagowania na zmiany klimatu w 
odniesieniu do zdrowia ludzi 

Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego 

Rada powołała nieformalny komitet (Komitet Bezpieczeństwa Zdrowia), którego celem jest 
poprawa planowania gotowości na wypadek wystąpienia zagrożeń dla zdrowia takich jak 
wypadki chemiczne, biologiczne, radiologiczne i jądrowe lub pandemie grypy oraz do 
reagowania w takich sytuacjach. Komitet ten skupia się na trzech obszarach, za które 
odpowiedzialne są poszczególne sekcje, w których skład wchodzą przedstawiciele państw 
członkowskich. Do obszarów działań należą: (1) ogólne przygotowanie i reagowanie w 
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sytuacji nadzwyczajnych zagrożeń dla zdrowia publicznego; (2) reagowanie w przypadku 
ataków chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych oraz (3) przygotowanie i 
reagowanie na wypadek grypy. W oparciu o prace tego komitetu Komisja przyjęła komunikat 
(COM 2005/605 wersja ostateczna z dnia 28.11.2005 r.) w sprawie wzmocnienia koordynacji 
w zakresie ogólnego planowania gotowości na wypadek sytuacji zagrożenia zdrowia 
publicznego na poziomie UE.  

Skoordynowana reakcja w sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego wymaga połączonych 
działań właściwych instytucji odpowiedzialnych za reagowanie w przypadku sytuacji 
kryzysowych w zakresie zdrowia. Wymagania dotyczące prawidłowego dowodzenia i 
kontroli obejmują: znajomość sytuacji ofiar i środków, koordynację reagowania i łączności, 
analizę informacji i zarządzanie nimi, symulację analizy zdarzeń oraz szkolenia.  

Aby być przygotowanym na wypadek niespodziewanej sytuacji lub kryzysu, należy ocenić i 
przetestować wszystkie wyżej wymienione działania. Prowadzenie specyficznych szkoleń i 
ćwiczeń jest jednym z instrumentów pomocnych przy ocenie poziomu przygotowania oraz do 
zidentyfikowania braków w zakresie planowania gotowości w Unii Europejskiej we 
wszystkich aspektach reagowania na wypadek kryzysu. Komisja uruchomiła trzyletni 
kontrakt ramowy na przetestowanie i poprawę planowania gotowości poprzez symulację 
kryzysów dotyczących zdrowia publicznego w oparciu o scenariusze skoncentrowane na 
pięciu aspektach (studia przypadków, ćwiczenia teoretyczne, ćwiczenia dotyczące personelu 
dowodzącego, ćwiczenia w terenie oraz specyficzne działania szkoleniowe dla personelu). 

Wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia 

Logiczną konsekwencją wzmacniania gotowości jest potrzeba świadomości zmian oraz 
nadzoru i monitorowania. Istnieje już szereg narzędzi opracowanych w ramach projektów 
wspieranych przez wspólnotowy program w dziedzinie zdrowia, szczególnie w związku z 
wystąpieniem ekstremalnych zjawisk pogodowych w Europie w ostatnich latach.  

Programy finansowane przez Wspólnotę pomogły zwiększyć stan naszej wiedzy w zakresie 
wpływu zmian klimatu na zdrowie publiczne. Program UE w dziedzinie zdrowia17 wspiera 
projekty poprawiające dostęp do informacji dotyczących zdrowia oraz działania zwiększające 
wiedzę niezbędną do rozwoju systemów informacji o wpływie środowiska na zdrowie, tj. 
dotyczących kwestii takich jak: narażenie środowiskowe, zanieczyszczenie powietrza w 
miastach lub monitorowanie narażenia na promieniowanie ultrafioletowe oraz jego wpływu 
na zachorowalność na raka skóry i zaćmę. Do tej pory środki finansowe przeznaczono na:  

• EUROHEIS: Europejski system informacji o zdrowiu i środowisku w celu oceny ryzyka i 
tworzenia map chorób; Aphekom: Wzmocnienie wiedzy i komunikacji w zakresie 
podejmowania decyzji w obszarze zanieczyszczenia powietrza i zdrowia w Europie) oraz 
EUROSUN: Ilościowe zmierzenie narażenia na promieniowanie słoneczne w Europie i 
jego skutków dla zdrowia. 

Zgodnie z planem działania na rzecz środowiska i zdrowia wspólnotowy program działań w 
dziedzinie zdrowia przyczynił się do poznania czynników wpływających na środowisko, 
koncentrując się na działaniach dotyczących budowania sieci i wymiany najlepszych praktyk; 
rozwiązaniu problemu jakości powietrza w pomieszczeniach, biorąc pod uwagę łączne 

                                                 
17 Program „Zdrowie publiczne”: http://ec.europa.eu/eahc/ 
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oddziaływania materiałów budowlanych, środków chemicznych stosowanych w 
gospodarstwach domowych oraz warunków termicznych w starszych budynkach; rozwiązaniu 
problemu jakości powietrza w pomieszczeniach szkolnych. Zapewniono między innymi 
finansowanie inicjatywy  

• EuroHEAT, prowadzącej działania na wielu poziomach: począwszy od gotowości 
systemów ochrony zdrowia skoordynowanej z systemami wczesnego ostrzegania 
meteorologicznego po szybką pomoc służb publicznych i medycznych oraz poprawę 
warunków mieszkaniowych i planowania przestrzennego w miastach. 

Powyższe działania dotyczące bezpieczeństwa zdrowia skupiają się rozwoju i koordynacji 
systemów wczesnego ostrzegania i nadzoru w określonych dziedzinach (np. fale mrozów, 
skutki powodzi dla zdrowia, alergeny wziewne, promieniowanie ultrafioletowe, choroby 
zakaźne przenoszone przez wektory oraz inne ludzkie i zwierzęce choroby zakaźne) zgodnie z 
komunikatem Komisji w sprawie adaptacji do zmian klimatu, włącznie z ich wpływem na 
zdrowie i oceną skutków działań politycznych. Zapewniono finansowanie następujących 
projektów: CEHAPIS: Klimat, plan działań w dziedzinie środowiska i zdrowia oraz system 
informacyjny; EUROMOMO: Monitorowanie nadmiernej śmiertelności w Europie w celu 
poprawy zdrowia publicznego; HIALINE: Sieć informacyjna dotycząca wpływu na zdrowie 
alergenów wziewnych; CLIMATE-TRAP: Dostosowanie do zmian klimatu poprzez 
szkolenia, ocenę oraz gotowość. 

Rola Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) 

Jednym z obszarów działania Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób 
ustanowionego rozporządzeniem 851/2004/WE jest badanie pojawiających się zagrożeń dla 
zdrowia.  

W ramach swoich obowiązków ECDC dokładnie przebadało kwestię wpływu zmian klimatu 
na zdrowie. W dniach 28-29 maja 2008 r. ECDC zorganizowało w Sigtuna w Szwecji 
międzynarodową konferencję dotyczącą koordynacji danych dotyczących środowiska i 
chorób zakaźnych. W dalszej kolejności ECDC wraz z konsultantami zewnętrznymi 
opracowało kompleksowe studium wykonalności dla sieci E3, tj. europejskiej sieci zajmującej 
się kwestami środowiska i epidemiologii (European Environment and Epidemiology 
Network).  

Łącząc powyższe źródła informacji, sieć E3 powinna wzmocnić system wczesnego 
ostrzegania w Europie w przypadku chorób związanych ze zmianami klimatu. Powinna 
ona również umożliwić przewidywanie wystąpienia chorób zakaźnych w związku ze 
zmianami w środowisku oraz umożliwić tworzenie map zagrożenia.  

Obok badania możliwości oferowanych przez sieć E3, ECDC uruchomiło kilka innych 
projektów skupiających się na wpływie zmian klimatu na rozprzestrzeniania chorób 
zaraźliwych.  

W 2007 r. ECDC zamówiło przeprowadzenie szeroko zakrojonego projektu, którego celem 
jest oszacowanie skali i znaczenia chorób przenoszonych przez wektory. Zmiany klimatu, 
jako jeden z czynników wpływających na rozprzestrzenianie się chorób przenoszonych przez 
wektory, były jedną z kwestii zbadanych w ramach tego projektu. Głównym efektem projektu 
jest identyfikacja priorytetowych chorób przenoszonych przez wektory w Europie, w oparciu 
o prawdopodobieństwo wystąpienia oraz potencjalne skutki dla zdrowia ludzkiego.  
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ECDC korzysta z wyników tych badań, koncentrując się szczególnie na konkretnych 
chorobach o charakterze priorytetowym. W ramach jednego z projektów, który został już 
uruchomiony, opracowana zostanie w oparciu o wiele różnych czynników, w tym prognozy 
zmian klimaty, wspólnotowa mapa zagrożenia dengą18. 

Jednocześnie ECDC zamówiło również kompleksową oceną ryzyka skoncentrowaną na 
wpływie zmian klimatu w UE na choroby przenoszone przez żywność i wodę. Celem tego 
projektu jest identyfikacja, ocena oraz nadanie priorytetów oczekiwanym krótko i 
długoterminowym skutkom zmian klimatu dla mechanizmów zakażeń chorobami 
przenoszonymi przez żywność i wodę takimi jak salmoneloza, listerioza, kryptosporydioza, 
kampylobakterioza. Korzystając z wyników tego projektu, które powinny być gotowe pod 
koniec 2009 r., następną fazą projektu będzie opracowanie narzędzi, które pomogą państwom 
członkowskim w przygotowaniu analogicznych ocen ryzyka w tym obszarze. 

ECDC zapoczątkowało również projekt mający na celu opracowanie zestawu narzędzi dla 
państw członkowskich z myślą o sporządzeniu oceny wrażliwości i działań 
adaptacyjnych związanych ze zmianami klimatu i chorobami zaraźliwymi. Powyższe 
zestawy narzędzi dadzą państwom członkowskim rzetelne z naukowego punktu widzenia 
metodyki oraz algorytmy podejmowania decyzji dotyczących prowadzenia ocen wrażliwości i 
opracowywania strategii działań adaptacyjnych skoncentrowanych na ograniczaniu zakażeń 
chorobami zaraźliwymi. 

W 2009 r. ECDC będzie współpracować z prezydencją Szwecji w UE, aby zorganizować 
warsztaty poświęcone chorobom odzwierzęcym i zmianom klimatu. Warsztaty planowane są 
na 2-3 czerwca 2009 r. w Jönköping w Szwecji. 

Wspólnotowy Program Statystyczny 

Europejskie badania ankietowe dotyczące zdrowia (EHIS), których pierwsza partia jest 
obecnie włączona do europejskiego systemu statystycznego (ESS), mają za zadanie 
monitorowanie zdrowia, w tym zmiennych dotyczących środowiska w ramach systemu 
zbierania przez Eurostat danych dotyczących stanu zdrowia i czynników warunkujących 
zdrowie. Wdrożenie nowego rozporządzenia 1338/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego ramy dla statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia 
i bezpieczeństwa w pracy będzie miało kluczowe znaczenia dla powstania trwałego systemu 
monitorowania zdrowia, który obejmie między innymi dane dotyczące zależności między 
zdrowiem ludzkim i zmianami klimatu.  

Rola wspólnotowych ramowych programów badań 

Piąty ramowy program badań wniósł wkład w wiele projektów dotyczących zmian klimatu, 
m.in. do projektu PHEWE (Ocena i zapobieganie nagłym skutkom warunków pogodowych 
w Europie dla zdrowia) oraz cCASHh (Zmiany klimatu oraz strategie adaptacyjne w zakresie 
zdrowia ludzkiego w Europie). 

W ramach szóstego programu ramowego (FP6) głównymi projektami dotyczącymi wpływu 
zmian klimatu na zdrowie są EDEN oraz MICRODIS. Projekt EDEN (Nowo pojawiające się 

                                                 
18 Gorączka denga jest chorobą wirusową przenoszoną przez komary. Powodują ją różne spokrewnione 

wirusy (cztery różne arbowirusy), a przenoszona jest wyniku ugryzienia przez komary, najczęściej 
przez komary z gatunku Aedes aegypti, które zamieszkują w regionach tropikalnych i subtropikalnych. 
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choroby w kontekście zmian w środowisku w Europie) bada, jak zmiany w środowisku i 
ekosystemach europejskich, spowodowane przez zmienione wzorce zachowań ludzkich lub 
przez zmiany klimatu, wpływają na przestrzenne i czasowe rozmieszczenie i dynamikę 
ludzkich czynników chorobotwórczych. Projekt MICRODIS (Zintegrowane zdrowotne, 
społeczne i gospodarcze skutki gwałtownych zjawisk: dowody, metody i narzędzia) ma na 
celu zbadanie, w oparciu o dowody naukowe i empiryczne, relacji pomiędzy gwałtownymi 
zjawiskami a powodowanymi przez nie skutkami dla zdrowia, społeczeństwa i gospodarki19.  

Pozostałe projekty w ramach FP6 dotyczące częściowo wpływu zmian klimatu na zdrowie 
obejmują projekt GAL2EN (Europejska globalna sieć badań nad alergiami i astmą), 
INTARESE (Zintegrowana ocena zagrożeń dla zdrowia powodowanych przez czynniki 
stresogenne w Europie) oraz CIRCE (Zmiany klimatu oraz badanie ich skutków w 
środowisku śródziemnomorskim)19. 

W ramach trwającego obecnie siódmego programu ramowego w zakresie badań (FP7) w 2009 
r. rozpoczęto dwa projekty: ARCRISK (Zagrożenia dla zdrowia w Arktyce – zmiany w 
obiegu zanieczyszczeń wynikające ze zmian klimatu a ich wpływ na zdrowie w Arktyce i 
Europie) oraz CLEAR (Zmiany klimatu, zanieczyszczenia w środowisku a zdrowie 
reprodukcyjne), które dotyczą zagrożeń dla zdrowia mieszkańców Arktyki wynikających ze 
zmian klimatu powodujących zmiany w rozmieszczeniu zanieczyszczeń w środowisku20. 
Również w tym roku rozpoczęto realizację projekty dotyczącego poziomu promieniowania 
UV i ich wpływu na zdrowie (ICEPURE – Ilościowe oznaczenie zmian promieniowania UV 
docierającego do powierzchni oraz ich wpływu na zdrowie człowieka21). Sfinansowano 
również zintegrowany projekt ESCAPE (Europejskie badania kohortowe dotyczące skutków 
zanieczyszczenia powietrza22), którego celem jest zbadanie skutków zanieczyszczania 
powietrza dla mieszkańców Europy, z uwzględnieniem zmian klimatu. 

Począwszy od trzeciego zaproszenia do składania wniosków poddziałanie „Środowisko i 
Zdrowie” w ramach programu „Współpraca” obejmuje finansowanie badań dotyczących 
wpływu zmian klimatu na zdrowie. Tematy zamieszczone w trzecim zaproszeniu do składania 
wniosków obejmują zmiany klimatu oraz problemy zdrowotne związane z wodą, jak również 
ilościowe oznaczanie wpływu zmian klimatu na zdrowie w krajach rozwijających się o 
niskich dochodach. Inne projekty dotyczące zmian klimatu to EUROSUN, PHEWE oraz 
cCASH23. 

Współpraca międzynarodowa, rozszerzenie UE oraz europejska polityka sąsiedztwa 

Konieczna jest współpraca z organizacjami międzynarodowymi oraz z priorytetowymi 
krajami partnerskimi na skalę globalną, jak również na poziomie regionalnym z krajami 
kandydującymi oraz z krajami objętymi europejską polityką sąsiedztwa. Niezbędne jest 
również zaproszenie do współpracy we wspólnych działaniach krajów sąsiadujących oraz 
zachęcanie ich do podjęcia niezbędnych kroków i działań, włącznie z opracowaniem strategii 
krajowych.  

                                                 
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 



 

PL 14   PL 

2. ZDROWIE ZWIERZĄT 

2.1. Bezpośrednie i pośrednie skutki zmian klimatu dla zdrowia zwierząt 
Ostatnie wydarzenia pokazały, że zmiany klimatu wywarły już wpływ na występowanie 
chorób wśród zwierząt. Wpływ ten ma dwojaki charakter:  
Choroby nieregulowane, tj. takie, które nie podlegają przepisom weterynaryjnym UE, ale 
wpływają na warunki życia zwierząt i prowadzą do patologii takich jak choroby pasożytnicze 
(np. inwazja pasożytów/zachorowanie spowodowane przez nicienie oraz tasiemca), 
zaburzenia pokarmowe, udar słoneczny lub odwodnienie, i które mogą mieć bardzo duży 
wpływ na sytuację ekonomiczną rolników, podczas gdy oficjalny stan zdrowia zwierzęcia w 
odniesieniu do chorób zakaźnych i zaraźliwych pozostaje bez zmian. 
Choroby regulowane, tj. objęte międzynarodowymi i wspólnotowymi przepisami 
weterynaryjnymi, które mają wpływ na występowanie poważnych zakaźnych chorób 
zwierząt, zwłaszcza chorób przenoszonych przez wektory, chorób uzależnionych od 
warunków pogodowych i tych przenoszonych przez zwierzęta dzikie. Choroby te mają 
zasadnicze znaczenie dla określenia stanu zdrowotnego zwierząt w danym kraju. Dotyczy to 
wiele chorób przenoszonych przez wektory, m.in. gorączki doliny Rift, afrykańskiego 
pomoru koni, afrykańskiego pomoru świń oraz gorączki zachodniego Nilu, a szczególnie 
choroby niebieskiego języka, o czym można się było przekonać w czasie pojawienia się tej 
choroby latem 2006 r. w Niderlandach oraz jej obecnego występowania i rozprzestrzeniania 
się w Szwecji (która leży znacznie bardziej na północ niż dotychczas znany obszar 
występowania tego wirusa). 
Dynamika występowania chorób nieprzenoszonych przez wektory, takich jak grypa ptaków, 
może być uzależniona od zmian w trasach migracji dzikiego ptactwa wodnego. W UE 
odnotowano już przypadki wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 we 
wczesnych miesiącach 2006 r., kiedy bardzo niskie temperatury w niektórych regionach 
spowodowały braki pożywienia dla ptactwa i zamarzanie otwartych zbiorników wodnych, co 
zmusiło dzikie ptactwo wodne do zmiany tras przelotów. Niektóre gatunki dzikich ptaków 
zmniejszyły już zakres swoich migracji, co również może się przyczynić do 
rozprzestrzeniania pewnych chorób zakaźnych ryb na nowe obszary. Utrzymywanie się 
wirusa w środowisku, w tym wodnym, może być również spowodowane zmianami 
temperatury.  
Dzikie zwierzęta odgrywają ważną rolę w przenoszeniu chorób zwierzęcych takich jak grypa 
ptaków, wścieklizna, klasyczny pomór świń czy gruźlica. Zmniejszona dostępność zasobów 
wodnych spowoduje większe zagęszczenie zwierząt, co doprowadzi do powstania warunków 
dla stałego występowania patogenów. 

2.2. Sposoby zwiększenia zdolności UE do reagowania na zmiany klimatu w 
odniesieniu do zdrowia zwierząt 

Rola strategii Unii Europejskiej w zakresie zdrowia zwierząt24 

Biorąc pod uwagę, iż priorytetem nowej wspólnotowej polityki w zakresie zdrowia zwierząt 
jest w większym stopniu zapobieganie chorobom zwierząt niż reagowanie na nie, strategia ta 
obejmuje również badanie wpływu zmian klimatu na zdrowie zwierząt.  

                                                 
24 Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-

Społecznego i Komitetu Regionów COM(2007)539.  
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Plan działania w ramach strategii przewiduje poprawę zbierania danych i ich wymiany oraz 
wzmocnienie istniejących systemów nadzoru nad chorobami zwierząt. Rozwój nowego 
systemu informacji o chorobach zwierzęcych (ADIS) dostarczy osobom odpowiedzialnym za 
zarządzanie ryzykiem dokładniejszych i bardziej porównywalnych danych 
epidemiologicznych, umożliwiając im w ten sposób dokładniejszą identyfikację, ocenę 
zmieniających się lub nowo pojawiających się sytuacji chorobowych oraz reagowanie na nie.  

Komisja ustanowiła grupę zadaniową złożoną w ekspertów w dziedzinie nadzoru nad 
chorobami zwierząt (TFADS), której celem jest doradzanie w kwestii wzmocnienia obecnie 
istniejących wspólnotowych systemach nadzoru nad chorobami zwierząt oraz odnośnie do 
nowych strategii nadzoru, np. w przypadku gorączki zachodniego Nilu. Aby móc ocenić 
ryzyka występowania chorób przenoszonych przez wektory, które są silnie uzależnione od 
warunków pogodowych oraz zmian klimatu, konieczne będzie uwzględnienie w systemach 
wczesnego ostrzegania prognoz oraz analiz pogody.  

Komisja ustanowiła ostatnio grupę zadaniową w celu zgromadzenia wiedzy fachowej z myślą 
o ustanowieniu kolejnych banków szczepionek przeciwko pewnym zakaźnym chorobom 
zwierzęcym oraz w celu zapewnienia lepszej gotowości na wypadek choroby. Nadzór chorób 
musi być połączony z siecią wyspecjalizowanych laboratoriów posiadających odpowiednie 
możliwości diagnostyczne do przeprowadzania badań chorób dotychczas egzotycznych i 
rzadkich, takich jak gorączka doliny Rift. W przypadku niektórych chorób konieczne będzie 
dalsze wzmocnienie współpracy z ekspertami pracującymi w laboratoriach w krajach trzecich, 
którzy posiadają odpowiednie doświadczenie w zakresie tych chorób oraz zaangażowanie i 
koordynacja zasobów naukowych w całej UE, aby zapewnić fachową wiedzę, z 
uwzględnieniem kompetencji EFSA w obszarze zdrowia zwierząt. 

Zintegrowane podejście do zbierania i analizy danych dotyczących kwestii 
epidemiologicznych, entomologicznych i środowiskowych ma kluczowe znaczenie dla 
osiągnięcia możliwie największego efektu synergii i uniknięcia dublowania prac. Istnieją 
również plany koncentracji nadzoru nad chorobami ludzkimi i zwierzęcymi poprzez 
wzmocnioną współpracę oraz wymianę wiedzy.  

Podnoszenie stanu wiedzy na temat chorób zwierzęcych oraz zwiększanie gotowości na 
wypadek ich wystąpienia 

W ramach opracowywania planów gotowości na wypadek pewnych zakaźnych chorób 
zwierzęcych państwa członkowskie muszą zagwarantować rozpowszechnienie wiedzy na ten 
temat oraz zapewnić właściwe przygotowanie. Plany te muszą obejmować uprzednio 
przygotowane informacje dla rolników, weterynarzy, właściwych sektorów oraz dla ogółu 
społeczeństwa. Muszą one zawierać opis tych chorób, środki zapobiegawcze oraz praktyczne 
środki ich zwalczania. Przepisy w dziedzinie weterynarii wymagają ponadto regularnego 
przeprowadzania ćwiczeń symulacyjnych. 

Wczesne wykrycie zmian w sytuacji chorobowej oraz reakcja na te zmiany jest 
kluczowym elementem strategii Unii Europejskiej w zakresie zdrowia zwierząt. Ma to na celu 
zagwarantowanie odpowiedniej wiedzy i gotowości na wypadek choroby. Rolnicy, 
weterynarze, pracownicy rzeźni, właściciele sklepów zoologicznych, właściciele zwierząt 
domowych (włącznie z osobami posiadającymi zwierzęta egzotyczne) oraz pozostałe osoby, 
które mają kontakt ze zwierzętami, muszą być w stanie zauważyć nawet najmniejsze zmiany 
w zachowaniu zwierząt oraz w danych dotyczących produkcji.  
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Sprawne przekazywanie informacji wśród zainteresowanych podmiotów ma kluczowe 
znaczenie dla uświadomienia osobom, które zajmują się zwierzętami, ich odpowiedzialności 
za zdrowie zwierząt, bezpieczeństwo żywności oraz zdrowie ludzi, które razem tworzą ideę 
„Jeden świat – jedno zdrowie”. Wrażliwość na zmiany klimatu jest priorytetową kwestią dla 
opracowywania klasyfikacji ryzyk dotyczących zdrowia zwierząt, które mogą kwalifikować 
się do interwencji ze strony UE. 

Reagowanie na sytuacje kryzysowe dotyczące zdrowia zwierząt 

Trwała zdolność do reagowania na sytuacje kryzysowe dotyczące zdrowia zwierząt istnieje 
już w strukturach Komisji. Opiera się ona na gotowości do reagowania na kryzys, szybkiej 
wymianie informacji oraz bliskiej współpracy z władzami weterynaryjnymi w państwach 
członkowskich, co pozwala na szybkie reagowanie i zarządzanie w sytuacji kryzysowej. . 
Takie podejście okazało się skuteczne w łagodzeniu skutków epidemii chorób zaraźliwych dla 
ludzi i zwierząt (np. w przypadku wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1). Zakres 
powyższych środków może zostać rozszerzony, tak aby objąć nimi inne nowo pojawiające się 
choroby. 

Rola badań w dziedzinie chorób zwierząt i adaptacji do zmian klimatu. 

W ramach programów ramowych udzielono wsparcia wielu projektom dotyczącym polityki w 
zakresie zdrowia zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zmian klimatu i obszarów 
możliwych działań.  

W obrębie siódmego programu ramowego wzmocniono znaczenie badań dotyczących 
zdrowia zwierząt oraz zwrócono w nich uwagę na potrzebę uwzględnienia zmian gwałtownie 
zachodzących na poziomie globalnym, zwłaszcza w odniesieniu do zmian klimatu, które 
bezpośrednio wpływają na ekologię i ewolucję czynników zakaźnych, ich wektorów oraz 
organizmy żywicielskie, co powoduje występowanie nowych lub znanych już wcześniej 
zagrożeń.  

Na przykład projekty ASFRISK (Ocena i kontrola ryzyka zachorowań na afrykański pomór 
świń w UE) oraz ARBOZOONET (Międzynarodowa sieć budowania potencjału kontroli 
nowo pojawiających się wirusowych chorób odzwierzęcych przenoszonych przez wektory), 
które są obecnie realizowane w ramach siódmego programu ramowego, mogą również wnieść 
znaczący wkład w działania adaptacyjne do zmian klimatu w kontekście zdrowia zwierząt. 

3. ZDROWIE ROŚLIN 

3.1. Bezpośrednie i pośrednie skutki zmian klimatu dla zdrowia roślin 

Oczekuje się, że globalne ocieplenie wpłynie na zbiory zbóż, uprawę roślin oraz na naturalną 
roślinność, taką jak lasy, łąki oraz tereny zalesione, jako że klimat jest głównym czynnikiem 
determinującym ich geograficzne rozmieszczenie. Obecnie presja powodowana przez 
szkodniki owadzie oraz choroby spowodowane przez owady na rolnictwo i leśnictwo jest 
mniejsza na wyższych szerokościach geograficznych z powodu mniej korzystnych warunków 
klimatycznych. W regionach północnych problemy powodowane zarówno przez szkodniki 
kwarantannowe i niekwarantannowe uznaje się za mniej poważne, niż te obserwowane w 
regionach południowych. 

Wraz z handlem, który uznaje się za główne źródło wprowadzania do środowiska 
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organizmów szkodliwych i gatunków inwazyjnych, globalne ocieplenie odgrywa rolę 
uzupełniającą i jest uznawane za ważny czynnik zmian wpływający zarówno na 
częstotliwość, jak i na nasilenie chorób roślin. Zmiany te mogą nieść ze sobą pewne 
negatywne skutki ekonomiczne dla produkcji żywności poprzez powodowanie dodatkowych 
kosztów dla produkcji rolnej, np. w związku z koniecznością zapewnienia środków ochrony 
roślin. 

Należy oczekiwać wystąpienia znaczących zmian w drogach wprowadzania egzotycznych 
organizmów szkodliwych do nowych regionów geograficznych. Wraz z tym, jak warunki 
klimatyczne staja się bardziej korzystne, nowe lub migrujące szkodliwe organizmy atakujące 
rośliny mogą się zadomowić i rozszerzyć zasięg występowanie na obszarach, które wcześniej 
były uznawane za wolne szkodników. Przykładem może być węgorek sosnowiec 
Bursaphelenchus xylophilus, który obecnie powoduje duże szkody w Portugalii. Nicienie 
stanowią poważne zagrożenie dla obszarów północnych UE. Szacuje się, że gdyby średnia 
temperatura wzrosła do ponad 20ºC w lipcu i sierpniu, należy spodziewać się śmiertelności 
drzew iglastych rzędu 50-90 %. 

W zależności od regionu geograficznego, zmiany zakresu temperatury oraz zmiany w 
rozkładzie opadów mogą doprowadzić do dłuższych lub częstszych susz i powodzi. Rośliny 
rodzime będą podatne na większy stres ze strony środowiska i staną się bardziej wrażliwe na 
działanie szkodników i chorób. Oczekuje się zatem wzrostu ilości epidemii spowodowanych 
patogenami grzybiczymi i bakteryjnymi zarówno pod względem ilościowym jak i pod 
względem ich natężenia na obszarach o podwyższonych opadach25. Cieplejsze lata mogą 
również spowodować lepsze warunki dla rozprzestrzenienia się pewnych gatunków grzybów 
ciepłolubnych. 

Wysokie temperatury zimą i wiosną wydłużą okres wegetacji roślin, zmieniając cykle wzrostu 
roślin żywicielskich oraz zmniejszając ich odporność. Będzie można zaobserwować większą 
liczbę owadów w trakcie jednego sezonu wegetacyjnego. Zwiększy się zarówno populacja 
owadów oraz ilość fungi inoculum, które są w stanie przeżyć okres zimowy, powodując 
powstanie większej liczby ognisk zakażenia w kolejnym sezonie upraw. Dodatkowe dane 
pokazują, że w cieplejszych latach, niektóre gatunki owadów rozszerzają zakres 
występowania w kierunku północnym. Coraz trudniejsze, nawet północnych szerokościach 
geograficznych, będzie tworzenie zapasów wolnego od wirusów materiału rozmnożeniowego, 
takiego jak sadzeniaki, jako że cieplejsze zimy będą sprzyjać przetrwaniu mszyc oraz będą 
ułatwiać rozprzestrzenianie się wirusów w okresie letnim. Dodatkowo wyższe temperatury 
zimą oraz dłuższe okresy nasycenia gruntów wodą stworzą sprzyjające warunki dla gnicia 
korzeni oraz dla rozwoju rdzy. 

Z drugiej strony wyższe stężenia CO2 w atmosferze, wraz ze wzrostem temperatury, mogą 
doprowadzić do wzrostu produkcji biomasy, co wpłynie na całkowity poziom zbiorów. 
Częściowe topnienie lodu oraz wiecznej zmarzliny (warstwa wiecznego lodu pod 
powierzchnią) może doprowadzić od zmniejszenia obszaru występowania tundry arktycznej 
oraz do rozprzestrzeniania się lasów w kierunku północnym. Pozostałe rośliny, włącznie z 
nowymi gatunkami roślin uprawnych lub ich nowych odmian, mogą znaleźć lepsze warunki 
dla wzrostu, w związku z czym produkcja zbóż w średnich i wysokich szerokościach 
geograficznych może wzrosnąć. 

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



 

PL 18   PL 

W związku z powyższym należy założyć, że większość szkodników owadzich potencjalnie 
może powodować większe szkody w wyniku globalnego ocieplenia. Jest również bardzo 
prawdopodobne, że wzrosną ilościowo populacje naturalnych wrogów szkodników, co 
sprawia że ostateczne oddziaływanie szkodników jest jeszcze mniej przewidywalne. Wynika 
to z faktu, iż w wielu przypadkach istnieje delikatna równowaga między istnieniem 
szkodników/chorób i ich naturalnymi wrogami oraz roślinami żywicielskimi. 

W odniesieniu do zdrowia roślin, uznaje się, że ostatnio obserwowany w UE gwałtowany 
wzrost liczby ataków powodowanych przez szkodniki w rolnictwie (np. stonka kukurydziana 
Diabrotica virgifera virgifera), w leśnictwie i na publicznie dostępnych obszarach zielonych 
(np. węgorek sosnowiec Bursaphelenchus xylophilus, grzyb Gibberella circinata oraz 
chrząszcz Rhynchophorus ferrugineus atakujący palmy) wymaga ustalenia mocniejszych 
powiązań między polityką ochrony roślin i ochrony środowiska.  

3.2. Sposoby zwiększenia zdolności UE do reagowania na zmiany klimatu w 
odniesieniu do zdrowia roślin 

Obecnie obowiązujące przepisy wspólnotowe zawarte w dyrektywie Rady 2000/29/WE wraz 
z decyzjami Komisji dotyczącymi środków nadzwyczajnych stanowią pierwszą linię obrony 
przed wprowadzeniem do Wspólnoty i rozprzestrzenianiem się na jej terytorium 
kwarantannowych organizmów szkodliwych. Zgodnie z tymi przepisami państwa 
członkowskie zgłaszają nowe przypadki pojawienia się występujących już organizmów 
szkodliwych, które do tej pory się nie zadomowiły. Dodatkowo określają one, że kontrole 
zdrowia roślin są przeprowadzane w punktach wejścia do Wspólnoty lub w miejscach 
przeznaczenia. Ponadto przewidują one procedury w przypadku wykrycia nowych 
szkodników roślin.  

Komisja ustanowiła już system kontroli, nadzoru i oceny sytuacji, korzystając głównie z 
narzędziami, jakim jest EUROPHYT, tj. wspólnotowej bazy przechwyconych przesyłek i 
organizmów szkodliwych (jest to odpowiednik systemu wczesnego ostrzegania o 
niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt (RASFF) w 
przypadku roślin). Sieć ekspertów z krajowych organów ochrony roślin spotyka się co 
miesiąc w ramach odpowiedniego komitetu regulacyjnego, aby przedyskutować sytuację i 
sposoby zarządzania ryzykiem fitosanitarnym w oparciu o doświadczenia zebrane w wyniku 
niedawnych lub wcześniejszych przypadków pojawiania się kwarantannowych organizmów 
szkodliwych. Zespół ds. zdrowia roślin działający w ramach Europejskiego Urzędu ds. 
Bezpieczeństwa Żywności może przedstawić przesłanki naukowe lub ocenę ryzyka 
związanego ze szkodnikami. 

Rola badań naukowych 

Unia Europejska podejmuje stałe wysiłki w zakresie badań nad zdrowiem roślin w ramach 
kolejnych ramowych programów badań. W szóstym i siódmym ramowym programie badań 
około 25 projektów badawczych jest bezpośrednio lub bezpośrednio skierowanych na 
wsparcie wspólnotowego systemu ochrony zdrowia roślin oraz ochrony roślin w ogóle. 
Projekty te dotyczą zdrowia roślin w różnych aspektach, takich jak biologiczne środki 
kontroli, środki ograniczające rozprzestrzenianie, systemy odporności u rośliny, 
zrównoważone wykorzystanie środków ochrony roślin oraz bardziej zintegrowane podejścia 
do powyższych problemów, np. w ramach zintegrowanej ochrony przed szkodnikami. 
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W ramach niektórych z tych projektów prowadzi się badania na najwyższym światowym 
poziomie, np. ENDURE (Europejska sieć zrównoważonego wykorzystania strategii ochrony 
roślin) lub BIOEXPLOIT (Sposoby wykorzystania naturalnej różnorodności biologicznej 
wśród roślin w celu produkcji żywności bez potrzeby stosowania pestycydów). 
EUPHRESCO jest projektem, który odniósł sukces w ramach sieci ERA-NET, a ma on na 
celu koordynację oraz integrację różnych krajowych programów badań fitosanitarnych w 
Europie.  

Celem powyższych badań jest prowadzenie dalszych prac badawczych, aby móc 
odpowiedzieć na wyzwania wynikające z globalizacji, zmian klimatu oraz innych czynników, 
oraz żeby odpowiedź ta była spójnie wypracowana przez instytucje europejskie i ich służby, 
władze krajowe, ośrodki badawcze oraz pozostałe zainteresowane podmioty. 

4. WNIOSKI 

W białej księdze pt. „Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania” 
zaproponowano zwiększenie zdolności adaptacyjnych systemów ochrony zdrowia i systemów 
zabezpieczenia społecznego oraz podkreślono potrzebę zapewnienia odpowiedniego nadzoru i 
kontroli w odniesieniu do wpływu zmian klimatu na zdrowie, w tym nadzoru 
epidemiologicznego, kontroli chorób zakaźnych oraz skutków zdarzeń ekstremalnych. Aby 
móc wdrożyć działania przewidziane w tej księdze, konieczne będzie nadanie rangi 
priorytetów poniższym działaniom dotyczącym zdrowia poprzez uwzględnienie w 
wspólnotowym programie działań w dziedzinie zdrowia oraz w istniejących przepisach 
dotyczących chorób zaraźliwych, zwalczania chorób zwierząt oraz ochrony zdrowia roślin 
oraz poprzez plany działań odpowiednich instytucji:  

• Opracowanie wytycznych dotyczących nadzoru wraz z ich wdrażaniem oraz 
budowaniem potencjału, np. poprzez wsparcie dla działań związanych wykrywaniem 
zagrożeń dotyczących żywności oraz wiedzy i zdolności z zakresu entomologii. Oczekuje 
się, że powyższe wytyczne powinny być gotowe do końca 2011 r. 

• W działaniach związanych z planowaniem gotowości prowadzonych przez władze 
odpowiedzialne za ochronę zdrowia konieczne będzie uwzględnienie potrzeby 
opracowania planów działania na wypadek ekstremalnych zjawisk pogodowych. 
Pomoże to państwom członkowskim w ocenie ich słabości odnośnie do wpływu zmian 
klimatu na zdrowie oraz w opracowaniu strategii adaptacyjnych w dziedzinie zdrowia. 

• Wzmocnienie współpracy w ramach służb nadzoru nad chorobami ludzkimi, 
zwierzęcymi i chorobami roślin w Komisji i w państwach członkowskich. Szczególnie 
ważne jest wzmocnienie nadzoru połączone z wykorzystaniem baz danych dotyczących 
monitorowania pogody, danych entomologicznych, dotyczących jakości wody, kontroli 
jakości powietrza, danych pochodzących z teledetekcji, geologicznych, na temat 
zagęszczenia ludności oraz wielu innych źródeł danych w Europie. Wartość takich danych 
została wielokrotnie potwierdzona w pracach europejskiej sieci ds. środowiska i 
epidemiologii. 

• Wzmocnienie zdolności w zakresie opracowywania modeli wpływu na zdrowie jako 
funkcji ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz dostępnych danych koniecznych do 
określenia potrzeb w zakresie dysponowania ulepszonymi prognozami fal upałów. 
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• Wzmocnienie polityki w zakresie zdrowia publicznego oraz szkoleń, włącznie ze 
skutecznym nadzorem oraz systemami reagowania na wypadek sytuacji kryzysowych oraz 
trwałych programów zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia i ich zwalczania.  

• Ocena wpływu zmian klimatu na szczególnie narażone grupy społeczne. 

• Dalsze wysiłki na rzecz zidentyfikowania skutecznych środków ochrony zdrowia oraz 
działań ze strony służb ochrony zdrowia, włącznie ze wzmocnieniem służb medycznych 
reagujących w nagłych przypadkach, systemów wczesnego ostrzegania, edukacji i 
informowania szczególnie narażonych grup społecznych, oraz wysiłki na rzecz lepszego 
dostępu do czynników warunkujących zdrowie, takich jak czysta woda, energia i 
urządzenia sanitarne. Aspekt ten będzie uwzględniony w obecnie prowadzonych pracach 
na temat nierówności w ochronie zdrowia. 

• Współpraca międzynarodowa, w szczególności z instytucjami i organami 
międzynarodowymi takimi jak WHO, Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt, FAO, jest 
ważnym czynnikiem, wskazanym również z białej księdze. Dalsze prace, które trzeba 
będzie podjąć, to m.in.: 

• Współpraca z WHO oraz poprzez ramy działań WHO w regionie Europy oraz Światowe 
Zgromadzenie Zdrowia, a także poprzez rezolucję Światowego Zgromadzenia Zdrowia w 
sprawie zmian klimatu i zdrowia uzupełniają działania WHO na terenie Europy. 

• Lepsza integracja sieci nadzoru w zakresie zdrowia zwierząt poprzez wzmocnienie 
współpracy z krajami sąsiadującymi w szerszym kontekście, np. w ramach europejskiej 
polityki sąsiedztwa (EPS). Współpraca z krajami trzecimi, w szczególności z 
uprzywilejowanymi krajami partnerskimi, na poziomie globalnym, jak również z krajami 
kandydującymi oraz z krajami objętymi EPS na poziomie europejskim i regionalnym. 
Dalsze prace nad upowszechnianiem ocen w zakresie przygotowania do zmian klimatu 
jako integralna część ocen bezpieczeństwa mogą być prowadzone w ramach aktywnego 
zachęcania krajów sąsiadujących do prowadzenia wspólnych działań oraz do podjęcia 
niezbędnych prac i środków włącznie z opracowaniem strategii krajowych.  

• Wzmacnianie nadzoru i zwalczania chorób zwierzęcych poprzez upowszechnianie 
środków zapobiegawczych, przewidzianych w Unii Europejskiej w zakresie zdrowia 
zwierząt oraz wzmocnienie zbierania danych poprzez system informacji o chorobach 
zwierzęcych (ADIS). System ten dostarczy bardziej szczegółowych informacji na temat 
występowania chorób zwierzęcych w państwach członkowskich oraz będzie lepiej 
skoordynowany z międzynarodowymi systemami informowania o zachorowaniach takimi 
jak WAHIS (światowy system wymiany informacji o zdrowiu zwierząt) działający w 
ramach OIE (Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt), centrum zarządzania 
kryzysowego oraz ogólnoświatowy system wczesnego ostrzegania. 

• Lepsze włączenie prac prowadzonych w Komisji w szerszy kontekst działalności sieci 
nadzoru nad chorobami zwierzęcymi poprzez wzmocnienie współpracy z krajami 
sąsiadującymi np. poprzez unię eurośródziemnomorską oraz EPS oraz w ramach GF-
TADS (Globalne ramy współpracy na rzecz wzmocnienia kontroli chorób 
ponadgranicznych) ustanowione przez OIE oraz FAO (Organizacja ds. Wyżywienia i 
Rolnictwa). 
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• Dalsze prace na rzecz wypracowania skoordynowanego podejścia w przypadku 
wystąpienia chorób zwierzęcych poprzez odpowiednie wdrożenie planów gotowości, 
środków nadzoru i działań zapobiegawczych. Szeroka harmonizacja przepisów 
dotyczących środków zapobiegawczych oraz przepisów handlowych w odniesieniu do 
różnego rodzaju chorób zakaźnych, włącznie z tymi, które mogą być wrażliwe na zmiany 
klimatu. Wszystkie te możliwości pozwalają na prowadzenie przez Wspólnotę szeroko 
zakrojonych działań. 

• Kontynuowanie w stosownych przypadkach współfinansowania nadzoru, zwalczania 
chorób oraz szczepień interwencyjnych, w zależności od sytuacji chorobowej. Komisja 
już teraz we współpracy z państwami członkowskimi oraz grupami ekspertów wzmacnia 
istniejące systemu nadzoru oraz wczesnego wykrywania, zwłaszcza odnośnie do chorób 
przenoszonych przez wektory, rozszerzające swój zakres występowania lub pojawiające 
się na obszarach UE, które do tej pory były od nich wolne. 

• Podobnie jak w przypadku zdrowia ludzi, niepewność dotycząca skutków globalnego 
ocieplenia dla produkcji żywności i gospodarki leśnej sprawia, że konieczna jest rzetelna 
analiza ryzyk związanych z wprowadzeniem kwarantannowych organizmów 
szkodliwych, jako że wszelkie negatywne skutki mogą wpłynąć nie tylko na 
bezpieczeństwo żywności i pasz, ale również na bezpieczeństwo zaopatrzenia w 
żywność26. 

• Lepsza koordynacja polityki w zakresie zdrowia roślin i polityki ochrony środowiska. 
Obok zapewnianie bezpieczeństwa rolnictwa i ogrodnictwa, oczekuje się od UE ochrony 
zdrowych ekosystemów, siedlisk naturalnych, lasów oraz krajobrazu europejskiego przed 
obcymi organizmami szkodliwymi. 

• Ocena obowiązujących przepisów wspólnotowych w dziedzinie zdrowia roślin będzie 
miała na celu zbadanie, jak można się lepiej przygotować do nowych wyzwań, włącznie ze 
skutkami zmian klimatu.  

Dzięki precyzyjnej polityce wspólnotowej i jej przeglądowi, oraz, w razie potrzeby, poprzez 
aktualizację stosownego prawodawstwa UE, sektor ochrony zdrowia będzie dobrze 
przygotowany do reagowania w ramach proponowanych europejskich ram działania. 

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




