
 

SL    SL 

 

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI 

Bruselj, 1.4.2009 
SEC(2009) 416 

  

DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE 
 

Spremni dokument k 

BELI KNJIGI 
 

Prilagajanje podnebnim spremembam: evropskemu okviru za ukrepanje naproti 
 
 
 

Vplivi podnebnih sprememb na zdravje ljudi, živali in rastlin 

{COM(2009) 147 konč.} 



 

SL 2   SL 

DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE 

Vplivi podnebnih sprememb na zdravje ljudi, živali in rastlin 

Namen delovnega dokumenta služb Komisije je prikazati glavna vprašanja v zvezi z zdravjem 
ljudi, živali in rastlin v povezavi s podnebnimi spremembami, opisati dosedanje napore pri 
spoprijemanju s temi izzivi in predstaviti nadaljnje ključne korake, ki bi jih Skupnost in 
države članice morale upoštevati pri sprejemanju ukrepov.  

Ta dokument temelji na splošnem okviru, ki je podrobno opisan v beli knjigi „Prilagajanje 
podnebnim spremembam: evropskemu okviru za ukrepanje naproti“ [COM(2009) 147], ki 
predlaga okrepitev zdravstvenih in socialnih sistemov ter poudarja potrebo po zagotavljanju 
ustreznega spremljanja in nadzorovanja vplivov podnebnih sprememb na zdravje, kot je 
epidemiološko spremljanje in nadzor nalezljivih bolezni ali učinkov izrednih pojavov.  

Čeprav podnebne spremembe ne povzročajo veliko novih ali neznanih nevarnosti za zdravje, 
se bodo zaradi njih povečali nekateri vplivi okolja na zdravje ljudi, ki bodo večji in izrazitejši 
kot do zdaj. Večina javnih zdravstvenih ukrepov in sistemov je že vzpostavljenih, vendar jih 
je treba prilagoditi novim razmeram in zahtevam.  

Ta dokument prikazuje, kaj Evropska unija lahko dejansko naredi pri spopadanju s temi 
morebitnimi izzivi.  

UVOD  

Evropski akcijski načrt za okolje in zdravje 2004–20101 

Evropski akcijski načrt za okolje in zdravje 2004–2010 podrobno obravnava podnebne 
spremembe in zdravje v okviru ukrepa 8, ki predvideva opredelitev in obravnavo vprašanj, ki 
se pojavljajo v zvezi z okoljem in zdravjem.  

V sporočilu o vmesnem pregledu Evropskega akcijskega načrta za okolje in zdravje 2004–
 20102 je Komisija ugotovila napredek pri izvajanju akcijskega načrta, saj so bili v zvezi s 
podnebnimi spremembami in zdravjem oblikovani številni projekti3 EU v okviru šestega in 
sedmega okvirnega programa (glej tudi poglavje 9 o okvirnih programih EU za raziskave) in 
programa javnega zdravja v EU. V sporočilu o vmesnem pregledu je bil poudarjen tudi pomen 
združevanja sektorjev, zainteresiranih strani in zdravstvenih vprašanj v celovit politični 
pristop, zlasti vprašanj, kot so vplivi podnebnih sprememb na zdravje. Poleg tega je bilo v 
sporočilu navedeno, da bo z izvajanjem akcijskega načrta za okolje in zdravje več pozornosti 
namenjene podnebnim spremembam in zdravju.  

                                                 
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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Svet je Komisijo in države članice v sklepnih ugotovitvah o okolju in zdravju pozval k 
razvijanju orodij za predvidevanje in preprečevanje morebitnih nevarnosti zaradi podnebnih 
sprememb ter odzivanje nanje4. 

Evropski parlament je predlagal okrepljeno sodelovanje med agencijami, „da bi se okrepil 
sistem zgodnjega opozarjanja in s tem omejile negativne posledice podnebnih sprememb na 
zdravje“5. Evropski parlament poziva države članice in Komisijo, naj se ustrezno odzovejo na 
nove nevarnosti zaradi podnebnih sprememb, kot je pojav vse več novih virusov in še 
neodkritih patogenov, in pri tem uporabljajo nove razpoložljive tehnologije za zatiranje 
znanih in neznanih virusov ter drugih patogenov, ki se prenašajo s krvjo6. 

Poleg izvajanja akcijskega načrta EU Komisija podpira Svetovno zdravstveno organizacijo in 
države članice EU pri izvajanju „Akcijskega načrta za okolje in zdravje otrok za Evropo“ 
(CEHAPE) in ministrske deklaracije iz Budimpešte iz leta 2004. Zdravstvena vprašanja v 
zvezi s podnebnimi razmerami bodo ena od glavnih tem naslednje ministrske konference o 
zdravju in okolju, ki naj bi potekala marca 2010 v Italiji.  

Skupno raziskovalno središče (Komisija) podpira Evropski akcijski načrt za okolje in zdravje 
z zagotavljanjem potrebnih znanstveno utemeljenih informacij, ki EU in državam članicam 
pomagajo zmanjševati škodljive učinke okoljskih dejavnikov na zdravje. Skupno raziskovalno 
središče je v zvezi s podnebnimi spremembami in zdravjem sodelovalo v akcijskem načrtu 
GAPCC (Global Air Pollution and Climate Change, globalno onesnaženje zraka in podnebne 
spremembe), v katerem je prispevalo k znanstvenim raziskavam v zvezi z onesnaženjem zraka 
in podnebnimi spremembami ter tako oblikovalcem politike omogočilo, da so se seznanili z 
morebitnimi sinergijami in medsebojnimi vplivi med atmosfero in podnebjem. Ta akcijski 
načrt vključuje: evropski poplavni opozorilni sistem (EFAS), razvit v okviru projekta o 
naravnih nevarnostih zaradi vremena (WNDH), ki omogoča simulacije poplav srednjega 
obsega po Evropi (časovna priprava od 3 do 10 dni) in bo zagotovil informacije za pripravo in 
upravljanje pomoči med poplavo, ter evropski informacijski sistem za gozdne požare (EFFIS), 
ki podpira storitve v zvezi z zaščito gozdov pred požari v EU in sosednjih državah ter 
zagotavlja informacije o gozdnih požarih v Evropi.  

Pravna podlaga 

Dejavnost Skupnosti v skladu s cilji dejavnosti Skupnosti na področju javnega zdravja iz 
člena 152 Pogodbe dopolnjuje nacionalne politike in je usmerjena k izboljšanju javnega 
zdravja, preprečevanju bolezni in obolenj ljudi ter odpravljanju vzrokov, ki ogrožajo zdravje 
ljudi. Ta dejavnost zajema obvladovanje močno razširjenih hudih bolezni s spodbujanjem 
raziskovanja njihovih vzrokov, širjenja in preprečevanja, pa tudi obveščanja o zdravju in 
zdravstvene vzgoje. Pravna podlaga za sprejetje ukrepov v zvezi z zdravjem ljudi in živali je 
določena v členu 37 Pogodbe. 

                                                 
4 20. december 2007. 
5 Točka 24 Resolucije Evropskega parlamenta z dne 4. septembra 2008 o vmesnem pregledu Evropskega 

akcijskega načrta za okolje in zdravje 2004–2010 (2007/2252(INI)). 
6 Točka 26 Resolucije Evropskega parlamenta z dne 4. septembra 2008 o vmesnem pregledu Evropskega 

akcijskega načrta za okolje in zdravje 2004–2010 (2007/2252(INI)).  
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1. ZDRAVJE LJUDI 

Glede na ocene vpliva, izvedene v številnih evropskih državah, in raziskave, ki sta jih 
financirala EU in WHO-EURO, se ocenjuje, da bodo podnebne spremembe vplivale na 
epidemiologijo številnih bolezni in bolezenskih stanj. To oceno nadalje podpirata tudi 
poročili7, ki sta ju pripravili WHO in IPCC8 in opisujeta negativne vplive na zdravje ljudi.  

Vpliv na zdravje se bo med državami članicami in znotraj njih razlikoval, med drugim tudi 
zaradi geografske sestave EU. Značilnosti in obseg končnega vpliva bodo odvisne od 
zmožnosti prilagajanja in delovanja zdravstvenih sistemov ter osnovnega dostopa različnih 
vrst prebivalstva do teh storitev. Nekateri od teh ukrepov bi lahko bili dovolj učinkoviti za 
sedanje podnebne razmere, vendar bi jih bilo treba okrepiti in ponovno preveriti, če bi se 
podnebne spremembe močno spremenile ali poslabšale.  

Zdravstveni sistemi so zelo odvisni od izrednih vremenskih pojavov. Podnebne spremembe bi 
lahko vplivale na zdravstvene sisteme tako, da bi se povpraševanje po zdravstvenih storitvah 
povečalo prek zmožnosti teh sistemov. Lahko bi vplivale tudi na njihovo zmožnost 
prilagajanja povpraševanju z zmanjšanjem infrastrukture, tehnologije in razpoložljivosti 
delovne sile. To je povezano s pripravljenostjo in odzivanjem v izrednih razmerah. 

1.1. Zdravstvena strategija EU  

Zdravstvena strategija EU priznava pomen obravnavanja glavnih nevarnosti za zdravje. 
Podnebne spremembe in njihov vpliv na javno zdravje so navedeni kot pomemben izziv v 
zvezi s zaščito državljanov pred nevarnostmi za zdravje. Strategija, sprejeta leta 2007, navaja 
predloge za ukrepe glede podnebnih sprememb. Komisija se je nato obvezala, da bo sestavila 
dokument o zdravstvenih vidikih za prilagoditev podnebnim spremembam9. 

1.2. Neposredni in posredni vplivi podnebnih sprememb na zdravje ljudi 

Podnebne spremembe bodo vplivale na zdravje ljudi, tako neposredno – v povezavi s 
fiziološkimi učinki vročine in mraza – kot posredno, npr. s spremembami v obnašanju ljudi 
(npr. prisilne selitve, več časa preživetega na prostem, itd.), povečanim širjenjem bolezni, ki 
se širijo s hrano ali prenašalci, ali drugimi vplivi podnebnih sprememb, kot so poplave. 
Povečanje teh vplivov je bilo v Evropi opaziti v zadnjih desetletjih (npr. zaradi vročinskih 
valov leta 2003 naj bi umrlo več kot 70 000 ljudi (Robine et al., 2008)).  

Vendar vse podnebne spremembe ne škodijo zdravju ljudi. V zmernih območjih z milejšimi 
zimami bo manj ljudi umrlo zaradi mraza. Okolje v prostorih se bo izboljšalo zaradi manj 
agresivnih načinov ohranjanja primerne temperature v prostorih. Delavci, ki delajo na 

                                                 
7 http://www.euro.who.int/Document/E91865.pdf, stran 9. 
8 http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg2/ar4-wg2-spm.pdf. 
9 Delovni dokument služb Komisije, ki je spremni dokument sporočila „Skupaj za zdravje: strateški 

pristop EU za obdobje 2008–2013“, {COM(2007) 630 konč.}: str. 33 „Komisija bo sestavila sporočilo 
o podnebnih spremembah, ki bo zajemalo številna področja, vključno z zdravjem. Zbrale in analizirale 
se bodo najsodobnejše znanstvene informacije o vplivih izrednih vremenskih pojavov v zvezi s 
podnebnimi spremembami, da se podpre oblikovanje ukrepov za preprečevanje in odzivanje. Ocenilo se 
bo izvajanje nadzornih sistemov za glavne vplive podnebnih sprememb, kot so vročinski valovi in 
poplave. Prav tako se bo ocenilo, ali so zdravstveni sistemi in infrastrukture EU pripravljeni na različne 
stopnje z vremenom povezanih nevarnosti za zdravje, da se po potrebi oblikuje načrt ravnanja v 
nepredvidljivih razmerah za hipotetično nevarne situacije.“ 
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prostem, bodo bolj produktivni, ker bodo pozimi pod manjšim stresom zaradi mraza. 
Podaljšana rastna doba, skupaj z močnejšim deževjem, bo spodbudila kmetijstvo in 
proizvodnjo hrane ter vrtnarjenje in druge dejavnosti na prostem. 

Obolevnost in smrtnost. Glavna skrb v Evropi se nanaša na obolevnost in smrtnost zaradi 
vročine, ker se povečujeta letna temperatura in zgornja temperaturna meja vročinskih valov, 
vendar na te probleme vplivajo tudi družbeno-ekonomske spremembe, povezane z rastjo 
prebivalstva, starostno strukturo (starajoče se evropsko prebivalstvo) in drugimi dejavniki, kot 
so selitve. Ocenjuje se, da v državah EU smrtnost zraste za 1–4 % vsakič, ko se temperatura 
dvigne za eno stopinjo, kar pomeni, da bi se smrtnost zaradi vročine do leta 2030 lahko 
povečala za 30 000 smrtnih primerov na leto, do leta 2080 pa za 50 000 do 110 000 smrtnih 
primerov na leto (projekt PESETA10). Za starejše osebe, ki imajo zmanjšano sposobnost 
nadziranja in uravnavanja telesne temperature, je tveganje, da umrejo zaradi srčnega infarkta, 
srčnožilnih bolezni, jetrnih, dihalnih in presnovnih motenj večje (Matthies et al, 2008). 
Medtem ko je skupno število smrti povezano s številom prebivalstva, je sprememba stopnje 
smrtnosti lahko veliko večja v regijah, kjer obstaja velika možnost povečanega segrevanja.  

Bolezni, ki se prenašajo s hrano11. Poleg tega je zelo verjetno, da se bo povečalo število 
temperaturno občutljivih nalezljivih bolezni, kakor so okužbe, ki se prenašajo s hrano 
(Salmonella sp. in druge). Nedavne raziskave (PESETA, na podlagi Kovats 2003) kažejo, da 
bi bilo breme bolezni v Evropi lahko zelo veliko z dodatnimi 20 000 smrtnimi primeri na leto 
do leta 2030 in 25 000–40 000 smrtnimi primeri na leto do leta 2080.  

Bolezni, ki se širijo s prenašalci12. Veliko pozornosti je bilo posvečene spreminjanju vzorcev 
bolezni, ki se širijo s prenašalci, v povezavi s podnebnimi spremembami. IPCC predvideva, 
da bo zaradi podnebnih sprememb prišlo do sprememb pri širjenju nalezljivih boleznih, ki se 
prenašajo s komarji ali klopi, ker se bodo spremenili njihova geografska razširjenost, obdobje 
parjenja in velikost populacije (Confalonieri et al, 2007). Prav tako bodo pomembno vlogo še 
naprej imele spremembe pri uporabi zemljišč in družbeno-ekonomski dejavniki (npr. 
obnašanje ljudi, premiki ljudi in dobrin). Številni modeli opisujejo morebitno povečanje 
tveganja za malarijo v nekaterih delih Evrope. Čeprav je v tem trenutku težko izdelati 
natančnejše napovedi, se na splošno meni, da je tveganje za širjenje malarije, povezano z 
lokaliziranimi podnebnimi spremembami, zelo majhno, zlasti kjer so prisotni ustrezne 
zdravstvene storitve in dobro upravljanje boja proti komarjem (EEA/JRC/WHO, 2008).  

Kljub temu se lahko pojavijo novi izzivi, saj lahko spremembe v razširjenosti in zmogljivosti 
prenašalcev, zlasti zaradi povečane mobilnosti ljudi, olajšajo vnos in lokalno širjenje novih 
patogenov. V zvezi z drugimi boleznimi, ki se prenašajo s pikom komarjev, je bilo ta pojav 
opaziti, ko je leta 2007 v Evropi izbruhnil chikungunjski virus; trajna prisotnost ustreznega 
prenašalca lahko ustvari pogoje za prihodnje lokalne izbruhe chikungunjskega virusa ali celo 
virusa mrzlice dengue, čeprav je slednji manj verjeten.  

                                                 
10 Poročilo PESETA, http://peseta.jrc.ec.europa.eu/docs/Agriculture.html. 
11 Bolezni, ki se prenašajo s hrano: okužbe, nastale zaradi uživanja okužene hrane ali pijače. Živila se 

lahko okužijo z nešteto mikrobi in strupenimi snovmi. Večina od 250 znanih bolezni, ki se prenašajo s 
hrano, je nalezljivih in jih povzročajo bakterije, virusi in paraziti. Druge bolezni, ki se prenašajo s 
hrano, so v bistvu zastrupitve, ki jih povzročajo toksini, tj. kemične snovi, s katerimi je hrana okužena. 
Pri okužbah, ki se prenašajo s hrano, so pogosti slabost, bruhanje, trebušni krči in diareja. 

12 Bolezni, ki se širijo s prenašalci, so bakterijske, virusne ali parazitske bolezni, ki se prenašajo na ljudi in 
živali z ugrizom ali pikom okuženih prenašalcev, kot so insekti, npr. komarji ali klopi. 
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Opažene so bile tudi spremembe pri razširjenosti klopov. Meja razširjenosti klopov v EU se 
pomika proti severu ter na višje višinske lege, poleg tega pomik na področja, kjer so zime 
milejše, lahko privede do povečanja populacije klopov in posledično večje izpostavljenosti 
ljudi limfni boreliozi ali klopnemu encefalitisu. Poroča se tudi o spremembah geografske 
razširjenosti krvosesa popadača, ki je prenašalec Leishmania sp. V nadaljnjih študijah je treba 
določiti vlogo podnebnih sprememb pri nadaljnji epidemiologiji drugih bolezni, vendar bo 
morda preteklo mnogo let, preden bodo na voljo natančne ocene.  

Problemi, povezani z vodo. Poleg poplav je pomembnih tudi nekaj drugih z vodo povezanih 
problemov. Ugotovljena je bila povezava med močnim deževjem in številnimi izbruhi 
bolezni, ki se prenašajo z vodo, zaradi mobilizacije patogenov ali obsežne okužbe vode zaradi 
poplavljenih kanalizacijskih cevi. Zmanjšanje poletnih vodnih tokov lahko poveča možnosti 
za bakterijske in kemične okužbe. Visoke temperature vode lahko vodijo tudi do povečanega 
cvetenja škodljivih alg. Poleg tega lahko povečanje okužb s fekalnimi bakterijami prizadene 
dovode pitne vode in vodne parke. Hkrati pa lahko pomanjkanje ustrezne vsakodnevne 
higiene rok (npr. pravilnega umivanja rok), ki je zelo pomembna za zdravje, prispeva k še več 
izbruhom nalezljivih bolezni. 

Kakovost zraka. Zaradi podnebnih sprememb v Evropi se pojavljajo številna druga 
zdravstvena vprašanja, ki še niso bila zadostno količinsko opredeljena in ocenjena na evropski 
ravni. Medtem ko je raven onesnaženja zraka v zadnjih desetletjih močno upadla, so tveganja 
za zdravje zaradi onesnaženja zraka še vedno velika, zlasti zaradi delcev in ozona (Tematska 
strategija o onesnaženju zraka, TSAP13). Vendar bo prihodnja politika o kakovosti zraka in 
podnebju (ublažitev) zelo verjetno določala vsa prihodnja povečanja bolezni dihal in 
smrtnosti.  

Najbolj pomembni učinki podnebnih sprememb so zelo verjetno povezani z ozonom, ki je 
največji onesnaževalec v številnih delih Evrope. Študija EEA/JRC/WHO poroča, da so 
spremenljivost podnebja in podnebne spremembe prispevale k povečanju koncentracije ozona 
v srednji in jugozahodni Evropi in da je možno, da povečane ravni ozona zaradi podnebnih 
sprememb ovirajo sedanja prizadevanja v zvezi z zmanjšanjem onesnaževanja z ozonom. 
Natančnih ocen o vplivih podnebnih sprememb na onesnaženje zraka v prihodnosti v Evropi 
ni, prav tako nedavne študije o onesnaženju zraka (npr. TSAP) niso razčlenile, kako bi 
podnebne spremembe lahko vplivale na ravni kakovosti zraka14.  

Alergeni v zraku. Možno je tudi, da se bo povečalo trajanje sezone in alergijskih okužb 
(„seneni nahod“, astma15), kar bo vplivalo na neposredne stroške za oskrbo in zdravila ter 
delovni čas. Pojavijo se lahko tudi drugi posredni vplivi na zdravje zaradi podnebnih 
sprememb, ki delujejo na druge dejavnike zdravja, kot so kakovost zraka v prostorih in na 
prostem, raven onesnaženja zraka in narave, nevarne količine in časovni okvir alergenov v 
zraku, kot sta cvetni prah ali plesen. Prebivalstvo, ki je izpostavljeno morebitnemu tveganju, 
so otroci in starejše osebe. Vendar bodo ljudje, ki že imajo kronične dihalne težave, kot so 
astma, hude alergije ali kronična obstruktivna pljučna bolezen, še posebno izpostavljeni 
tveganju. 

                                                 
13 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0446:FIN:EN:PDF. 
14 Ocenjuje se, da vsako leto v EU zaradi ozona umre 21 000 ljudi prezgodne smrti ter da je ozon vzrok za 

100 milijonov dni z dihalnimi simptomi (glej TSAP).  
15 Študija ISAAC (Mednarodna študija o astmi in alergijah v otroštvu): razširjenost astme pri otrocih v 

različnih evropskih študijskih centrih je v obdobju od 1999 do 2004 znašala od 5 % do 20 %. Alergični 
in astmatični simptomi so med drugim povezani s kakovostjo zraka v prostorih in na prostem.  
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Ultravijolično sevanje. Drugi posredni vpliv podnebnih sprememb na zdravje je povezan z 
morebitnimi spremembami ultravijoličnega sevanja. Dokazano je bilo, da bodo višje 
temperature v prostoru vplivale na izbiro oblačil in čas, preživet na prostem, s čimer se bo na 
nekaterih območjih povečala izpostavljenost ultravijoličnemu sevanju (Confalonieri et al., 
2007). Projekt EUROSUN o količinski opredelitvi izpostavljenosti soncu v Evropi in vplivih 
izpostavljenosti na zdravje preiskuje vidike morebitne nevarnosti ultravijoličnega sevanja. 
Namen tega projekta, ki je financiran iz Programa javnega zdravja Skupnosti, je spremljati 
izpostavljenost ultravijoličnemu sevanju in povezavo s pojavom kožnega raka, vključno 
malignega melanoma in sivih mren16.  

Duševne bolezni. Znano je, da so psihološki učinki, ki so posledica akutnih bolezni, lahko 
zelo veliki, zlasti v skupinah z visokim tveganjem, kot so otroci. Povečanje bolezni zaradi 
škodljivih podnebnih sprememb lahko zato vodi do povečanja pojavov takšnih bolezni. 

Ogrožene skupine. Skupni vplivi podnebnih sprememb na zdravje, kakor so bili ocenjeni v 
povezavi z vplivom vročinskih valov, so neenakomerno razporejeni po evropskih regijah. Ker 
sta zdravje in dobro počutje močno povezana z družbeno-ekonomskimi dejavniki, kakor so 
prihodek, stanovanjske razmere, zaposlitev, izobrazba, spol in življenjski slog, se zaradi 
vplivov podnebnih sprememb neenakosti na področju zdravja znotraj in med državami 
spreminjajo ter vodijo do neenakomerne razporeditve in dodatnih bremen za skupine z nižjimi 
prihodki ter nekatere ogrožene skupine, kot so otroci, delavci na prostem, starejše osebe, 
ženske in že bolne osebe.  

Pokazalo se je na primer, da je povezava med smrtnostjo, ki jo trenutno povzroča vročina, in 
družbeno-ekonomskimi dejavniki zelo močna. Zaradi nekaterih vplivov, npr. smrtnosti zaradi 
vročine ali onesnaženja zraka, so veliko bolj ogrožene starejše osebe, poleg tega na to skupino 
lahko vplivajo dodatni dejavniki, ki so povezani z družbeno-ekonomskim statusom. 

Povečanje selitev zaradi podnebnih sprememb. Vpliv podnebnih sprememb na nacionalna 
gospodarstva, razpoložljivost hrane in vode ter dvigovanje ravni morske gladine bi lahko 
privedli do povečanja selitev prebivalstva po celem svetu. Vendar bodo poslabšane okoljske 
razmere večinoma vplivale na mobilnost v regijami in med regijami. Zaradi naraščajoče 
potrebe po humanitarni pomoči in varovanju zdravja ogroženih skupin, ki se selijo v ali celo 
znotraj ozemlja EU, bi bilo treba povečati zmogljivosti zdravstvenih sistemov držav članic.  

Predvideva se lahko tudi povečanje razseljenega prebivalstva, ki prihaja iz držav, ki niso 
države članice, na ozemlje EU – ki je pogosto destinacija selitev – kar bo povečalo probleme, 
s katerimi se spopadajo zdravstveni sistemi držav članic. Zagotavljanje podpore EU državam, 
iz katerih se prebivalstvo seli, da se spoprimejo z morebitnimi vplivi podnebnih sprememb in 
razseljenim prebivalstvom na kraju samem, bo omililo morebitni vpliv podnebnih sprememb 
na razseljevanje prebivalstva v regijah in med njimi. Ti ukrepi bi lahko omilili ali omejili 
morebitne probleme, s katerimi se soočajo države članice. Podobno bi lahko nacionalni 
zdravstveni sistemi v EU lahko imeli koristi od načrtovanja splošne pripravljenosti in tako 
izboljšali svoje zmogljivosti pri spoprijemanju s takšnimi izzivi. 

                                                 
16 Poleg tega Evropski kodeks proti raku že od zgodnjih 80-ih let priporoča „izogibanje pretiranemu 

sončenju“, s čimer podpira politike Evropske komisije o preprečevanju raka. 
(http://www.cancercode.org/code_06.htm). 
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1.3. Načini izboljšanja sposobnosti EU za odziv na podnebne spremembe v povezavi 
z zdravjem ljudi 

Izboljšanje zdravstvene varnosti 

Svet je ustanovil Odbor za zdravstveno varnost (HSC), ki je neformalni odbor za 
obravnavanje pripravljenosti in odzivanja na velike nevarnosti za zdravje, kot so primeri 
KBRJ ali pandemija influence. HSC se osredotoča na tri področja, na katerih sodelujejo 
strokovne skupine s predstavniki držav članic. Ta področja so: (1) splošna pripravljenost in 
odzivanje na izredne razmere na področju javnega zdravja, (2) odzivanje na kemične, 
biološke ter radioaktivne in jedrske napade (KBRJ) ter (3) pripravljenost in odziv v primeru 
influence. Komisija je na podlagi dela HSC sprejela Sporočilo o krepitvi usklajevanja pri 
načrtovanju splošne pripravljenosti ob izrednih razmerah na področju javnega zdravja na 
ravni EU (COM 2005/605 konč. z dne 28. novembra 2005).  

Usklajeno odzivanje ob izrednih razmerah na področju javnega zdravja zahteva povezovanje 
ustreznih centrov za izredne zdravstvene razmere na ravni držav članic, Komisije, EU in 
mednarodnih agencij. Zahteve za pravilno upravljanje in nadzor vključujejo: poznavanje 
stanja v zvezi z žrtvami in viri, usklajevanje odzivanja in komunikacij, analizo in upravljanje 
informacij, simulacijo za namene analize dogodkov ter usposabljanje.  

Za zagotovitev pripravljenosti na kakršne koli izredne razmere ali krizo je treba zgoraj 
navedene vidike oceniti in testirati. Izvajanje določenih usmerjenih usposabljanj in vaj je eden 
od številnih instrumentov, ki so na voljo za ocenjevanje stopnje pripravljenosti in ugotavljanje 
pomanjkljivosti v pripravljenosti Evropske unije na vseh področjih. Komisija je oblikovala 
triletno okvirno pogodbo, ki zagotavlja možnost testiranja in izboljšanja pripravljenosti s 
simuliranjem krize na področju javnega zdravja, in sicer scenarije, ki zajemajo pet področij 
(študije primerov, simulacijske dejavnosti, dejavnosti vodenja, terensko usposabljanje in 
posebno usposabljanje za osebje). 

Program javnega zdravja EU 

Kot naslednji logični korak pripravljenosti bo sledila potreba po poznavanju sprememb, 
nadzora in spremljanja. Projekti v okviru Programa javnega zdravja EU, ki so prejeli podporo, 
so omogočili uporabo številnih orodij, ki so že na voljo, zlasti po izrednih vremenskih pojavih 
v Evropi v zadnjih letih.  

Financiranje programov Skupnosti je prispevalo k izboljšanju poznavanja razsežnosti javnega 
zdravja v povezavi s podnebnimi razmerami. Program javnega zdravja EU17 podpira projekte 
in dejavnosti za izboljšanje informacij in znanja na področju zdravja, z namenom razviti 
informacijske sisteme za zdravje in okolje: obravnavanje okoljske izpostavljenosti, 
onesnaženja zraka v mestu ali spremljanje izpostavljenosti ultravijoličnemu sevanju ter njihov 
vpliv na pojav kožnega raka in sive mrene. Financiranje je bilo zagotovljeno za:  

• EUROHEIS: (European Health and Environment Information System for Risk Assessment 
and Disease Mapping, evropski informacijski sistem za zdravje in okolje, namenjen oceni 
tveganja in kartiranju bolezni), APHEKOM: (Improving knowledge and communication 
for decision making in Air pollution and Health in Europe, izboljšanje znanja in 

                                                 
17 Program javnega zdravja: http://ec.europa.eu/eahc/. 
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komunikacije za odločanje na področju onesnaženja zraka in zdravja v Evropi) in 
EUROSUN: (Quantification of sun exposure in Europe and its effects on health, 
količinska opredelitev izpostavljenosti soncu v Evropi in njeni vplivi na zdravje). 

Program javnega zdravja EU je v skladu z Evropskim akcijskim načrtom za okolje in zdravje 
prispeval k uresničevanju dejavnosti v zvezi z okoljskimi dejavniki, ki se osredotočajo na 
razvoj mrež in izmenjavo najboljših praks, da se izboljša kakovost zraka v domovih za 
starejše občane, pri čemer se upoštevajo učinki gradbenih materialov, gospodinjskih kemičnih 
preparatov in toplotnih razmer, ter da se izboljša kakovost zraka v šolah. Financiranje je bilo 
zagotovljeno za:  

• EuroHEAT, ki obsega dejavnosti na različnih ravneh: od pripravljenosti zdravstvenih 
sistemov, usklajene z meteorološkim sistemom zgodnjega opozarjanja, do pravočasnega 
javnega in zdravstvenega svetovanja ter izboljšav stanovanjskih razmer in urbanističnega 
načrtovanja. 

Dejavnosti na področju zdravstvene varnosti se osredotočajo na razvoj in usklajevanje 
sistemov za zgodnje opozarjanje in nadzor na določenih področjih (npr. hladna obdobja, vpliv 
poplav na zdravje, alergeni v zraku, ultravijolično sevanje, nalezljive bolezni, ki se širijo s 
prenašalci, ter druge nalezljive bolezni ljudi in živali) v skladu s sporočilom Komisije o 
prilagajanju podnebnim spremembam, vključno z njihovimi vplivi na zdravje in oceno vpliva 
na politike. Financiranje je bilo zagotovljeno za: CEHAPIS: (Climate, environment and 
health action plan and information system, akcijski načrt in informacijski sistem za podnebje, 
okolje in zdravje); EUROMOMO: (European monitoring of excess mortality for public 
health action, spremljanje previsoke stopnje smrtnosti za namene akcijskega programa 
javnega zdravja na evropski ravni); HIALINE: (Health Impacts of Airborne Allergen 
Information Network, informacijska mreža za proučevanje vpliva alergenov v zraku na 
zdravje); CLIMATE-TRAP: (Climate Change Adaptation by Training, Assessment and 
Preparedness, prilagoditev podnebnim spremembam z usposabljanjem, oceno in 
pripravljenostjo). 

Vloga Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) 

Ena od pristojnosti Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni, določena z 
Uredbo 851/2004/ES, obsega nove nevarnosti za zdravje.  

ECDC je v okviru svojih pristojnosti temeljito proučil teme v zvezi z vplivi podnebnih 
sprememb na zdravje. ECDC je 28. in 29. maja 2008 v Sigtuni na Švedskem organiziral 
mednarodno delavnico o povezovanju okoljskih podatkov in podatkov v zvezi z nalezljivimi 
boleznimi. ECDC je nato v sodelovanju z zunanjimi svetovalci opravil obsežno študijo 
izvedljivosti, ki se je nanašala na evropsko mrežo v zvezi z okoljem in epidemiologijo (mreža 
E3).  

S povezovanjem teh virov informacij bi morala mreža E3 okrepiti zgodnje opozarjanje o 
pojavih bolezni v EU zaradi podnebnih sprememb. Poleg tega bi morala omogočiti tudi 
predvidevanje pojava nalezljivih bolezni v povezavi z okoljskimi spremembami ter 
kartiranje tveganja za njihov pojav.  

Poleg odkrivanja zmogljivosti mreže E3 je ECDC začel izvajati številne druge projekte, ki se 
osredotočajo na vplive podnebnih sprememb na širjenje nalezljivih bolezni.  
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ECDC je leta 2007 naročil obsežen projekt za ocenjevanje razsežnosti in pomena bolezni, ki 
se širijo s prenašalci, v Evropi. Podnebne spremembe, kot eden od številnih dejavnikov 
bolezni, ki se širijo s prenašalci, so predstavljale spremenljivko, ki se je upoštevala v projektu. 
Ključni rezultat projekta je opredelitev prednostnih nalog za Evropo v zvezi z boleznimi, ki se 
širijo s prenašalci, ki temeljijo na verjetnosti pojavitve in morebitnih vplivih na zdravje ljudi.  

ECDC uporablja ugotovitve projekta v zvezi z boleznimi, ki se širijo s prenašalci, tako da se 
osredotoča zlasti na določene prednostne bolezni. Projekt, ki se je že začel, bo na podlagi 
številnih spremenljivk, vključno s projekcijami podnebnih sprememb, razvil karte tveganja 
za virus mrzlice dengue18 v EU.  

Hkrati je ECDC naročil obsežno oceno tveganja, ki se osredotoča zlasti na vpliv 
podnebnih sprememb na bolezni v EU, ki se prenašajo s hrano ali vodo. Cilji tega 
projekta so opredeliti, oceniti in prispevati k razporeditvi predvidenih kratkoročnih in 
dolgoročnih vplivov podnebnih sprememb v vzorce širjenja bolezni, ki se prenašajo s hrano 
ali vodo, vključno s salmonelozo, listeriozo, kriptosporidiozo in kampilobakteriozo. Ko bodo 
ugotovitve iz tega projekta znane – predvidoma konec leta 2009 – bo cilj naslednje faze 
projekta razviti orodja, s katerimi bo državam članicam olajšana priprava lastnih podobnih 
ocen tveganja na tem področju. 

ECDC je prav tako začel projekt, s katerim bo za države članice razvil komplete orodij za 
izvajanje ocen ogroženosti in prilagajanja v povezavi s podnebnimi spremembami in 
nalezljivimi boleznimi. Ti kompleti orodij bodo državam članicam omogočili, da bodo z 
znanstveno priznanimi metodologijami in algoritmi za odločanje izvajali ocene ogroženosti in 
razvijali strategije prilagajanja, ki so namenjene omejitvi širjenja nalezljivih bolezni. 

ECDC bo v letu 2009 sodeloval s švedskim predsedstvom EU, tako da bo pomagal 
organizirati delavnico v zvezi z zoonozami in podnebnimi spremembami. Delavnica bo 
potekala 2. in 3. julija 2009 v Jönköpingu na Švedskem. 

Statistični program Skupnosti 

Evropske zdravstvene raziskave (EHIS) – njena prva faza se zdaj izvaja v evropskem 
statističnem sistemu (ESS) – omogočajo spremljanje zdravja, vključno z okoljskimi 
spremenljivkami, v okviru zbirk podatkov Eurostata v zvezi z zdravstvenim stanjem in 
dejavniki zdravja. Izvajanje nove Uredbe 1338/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta o 
statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z javnim zdravjem ter zdravjem in varnostjo pri delu 
bo ključnega pomena za trajnostni sistem za spremljanje zdravja, ki bo med drugim 
vključeval podatke o zdravju ljudi v povezavi s podnebnimi spremembami.  

Vloga okvirnih programov EU za raziskave 

Peti okvirni program za raziskave je zagotovil podporo številnim projektom s področja 
podnebnih sprememb, kot je projekt PHEWE (Assessment and Prevention of acute Health 
Effects of Weather Conditions in Europe, ocena in preprečevanje akutnih vplivov podnebnih 
razmer na zdravje v Evropi), in cCASHh (Climate Change and Adaptation Strategies for 

                                                 
18 Virus mrzlice dengue je virusna bolezen, ki jo prenašajo komarji. Povzročajo jo različni podobni virusi 

(štirje različni arbovirusi), širi pa se s pikom komarjev, najpogosteje komarjem vrste Aedes aegypt, ki 
živi v tropskih in subtropskih regijah.  
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Human Health in Europe, podnebne spremembe in strategije za prilagajanje zdravja ljudi v 
Evropi). 

Šesti okvirni program (OP6) sestavljata dva večja projekta, ki se nanašata na vpliv podnebnih 
sprememb na zdravje, in sicer EDEN in MICRODIS. Projekt EDEN (Emerging Diseases in 
a Changing European Environment, nove bolezni v spreminjajočem se evropskem okolju) 
raziskuje, kako spremembe v evropskem okolju in ekosistemih lahko vplivajo na prostorsko 
in časovno porazdelitev povzročiteljev bolezni pri ljudeh, ne glede na to, ali jih povzročajo 
spremenjeni vzorci človekovega delovanja ali podnebne spremembe. Projekt MICRODIS 
(Integrated Health, Social and Economic Impacts of Extreme Events: Evidence, Methods and 
Tools, celostni vplivi izjemnih pojavov na zdravje, družbo in gospodarstvo: dokazi, metode in 
orodja) je namenjen oblikovanju znanstvenih in empiričnih temeljev, ki se nanašajo na 
razmerje med izjemnimi pojavi in njihovimi vplivi na zdravje, družbo in gospodarstvo19.  

Dodatni projekti OP6, ki do določene mere obravnavajo vplive podnebnih sprememb na 
zdravje, vključujejo projekte: GAL2EN (Global allergy and asthma European network, 
globalna evropska mreža za alergijo in astmo), INTARESE (Integrated assessment of health 
risks from environmental stressors in Europe, celostna ocena tveganja za zdravje, ki ga 
povzročajo okoljski dejavniki stresa, v Evropi) in CIRCE (Climate change and impact 
research: the Mediterranean environment, podnebne spremembe in raziskave vplivov: 
mediteransko okolje)19. 

V okviru trenutnega sedmega okvirnega programa za raziskave (OP7) sta se leta 2009 začela 
dva projekta, in sicer: ARCRISK (Arctic Health Risks: Impacts on health in the Arctic and 
Europe owing to climate-induced changes in contaminant cycling, tveganje za zdravje na 
Arktiki: vplivi onesnaževalcev na zdravje na Arktiki in v Evropi zaradi podnebnih sprememb) 
in CLEAR (Climate change, environmental contaminants and reproductive health, podnebne 
spremembe, okoljski onesnaževalci in reproduktivno zdravje), proučujeta tveganje za zdravje 
za arktiško prebivalstvo zaradi podnebnih sprememb v porazdelitvi okoljskih 
onesnaževalcev20. Tudi projekt o vplivih spreminjanja stopnje sevanja UV na površini 
ICEPURE (Quantification of changing surface UV radiation levels and its impact on human 
health, količinska opredelitev spreminjanja stopnje sevanja UV na površini in njen vpliv na 
zdravje ljudi) se je začel istega leta21. Prav tako je bil financiran celostni projekt ESCAPE 
(European Study of Cohorts for Air Pollution Effects, evropska študija kohort v povezavi z 
vplivi onesnaženja zraka22), ki proučuje vplive onesnaženja zraka na evropsko prebivalstvo, 
upoštevajoč podnebne spremembe. 

Od tretjega razpisa za zbiranje predlogov za OP7 podaktivnost „Okolje in zdravje“ iz 
programa sodelovanja vključuje področje financiranja, ki se nanaša na vplive podnebnih 
sprememb na zdravje. Teme, predstavljene v tretjem razpisu za zbiranje predlogov, 
obravnavajo podnebne spremembe in zdravstvena vprašanja v zvezi z vodo ter količinsko 
opredelitvijo vplivov podnebnih sprememb na zdravje v državah v razvoju z nizkimi prihodki. 
Drugi pomembni projekti, ki obravnavajo vprašanja podnebnih sprememb, so EUROSUN, 
PHEWE in cCASH23. 

Mednarodno sodelovanje, širitev EU in evropska sosedska politika 

                                                 
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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Pomembno je vzpostaviti sodelovanje z mednarodnimi organizacijami in prednostnimi 
partnerskimi državami na svetovni ravni ter državami, s katerimi potekajo pogajanja za 
pristop k EU, in državami evropske sosedske politike na evropski in regionalni ravni ter 
povabiti sosednje države k sodelovanju pri skupnih ukrepih in jih spodbuditi k potrebnemu 
delu in ukrepom, vključno z razvojem nacionalnih strategij.  
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2. ZDRAVJE ŽIVALI 

2.1. Neposredni in posredni vplivi podnebnih sprememb na zdravje živali 
Nedavni razvoj je pokazal, da podnebne spremembe že vplivajo na pojav bolezni pri živalih, 
ki so dveh vrst:  
bolezni, ki niso zajete v veterinarski zakonodaji EU, ki vplivajo na življenjske razmere 
živali, in povzročajo patologije, kot so parazitske bolezni (npr. okužba z nematodami in 
parazitom taenia ali obolenje zaradi njih), motnje hranjenja, sončarica ali dehidracija, ki lahko 
zelo vplivajo na ekonomski položaj kmeta, medtem ko uradni zdravstveni status živali v zvezi 
s kužnimi nalezljivimi boleznimi ostaja nespremenjen, 
bolezni, zajete v mednarodni veterinarski zakonodaji in zakonodaji EU, ki vplivajo na 
tveganje pojava hudih prenosljivih nalezljivih bolezni, zlasti bolezni, ki se širijo s prenašalci, 
bolezni, ki so odvisne od določenih podnebnih razmer in bolezni, ki jih širijo divje živali. Te 
bolezni so pomembne za določitev zoosanitarnega statusa države. Mednje so vključene 
številne bolezni, ki se širijo s prenašalci, kot so mrzlica doline Rift, konjska kuga, afriška 
prašičja kuga, mrzlica zahodnega Nila in zlasti bolezen modrikastega jezika, ki se je pojavila 
poleti leta 2006 na Nizozemskem, kjer je še vedno prisotna, in se razširila na Švedsko, ki je 
izven predhodno znanega obsega razširjenosti tega virusa. 
Na dinamiko bolezni, ki se ne širijo s prenašalci, kot so okužbe z aviarno influenco, lahko 
vplivajo spremembe v migracijskih poteh divjih vodnih kokoši. V letu 2006 je EU že 
doživela, da je zelo hladno vreme na nekaterih območjih povzročilo pomanjkanje krme in da 
so zaradi neobičajne zamrznitve odprtih vodnih površin divje vodne kokoši spremenile 
selitvene poti, kar je privedlo do pojava visoko patogene aviarne influence podtipa H5N1 v 
EU. Nekatere vrste prostoživečih ptic so že skrajšale svoje selitvene poti, kar bi tudi lahko 
prispevalo k širjenju nekaterih nalezljivih bolezni rib na nova območja. Na obstojnost virusa v 
okolju, kjer je prisotna voda, lahko vplivajo tudi spremembe v temperaturi.  
Prostoživeče živali so prav tako pomembne pri širjenju bolezni živali, kot so aviarna 
influenca, steklina, klasična prašičja kuga in tuberkuloza. Zmanjšana razpoložljivost vode bo 
privedla do povečanega zbiranja živali in ustvarila pogoje za nenehno kroženje patogenov. 

2.2. Načini izboljšanja sposobnosti EU za odziv na podnebne spremembe v povezavi 
z zdravjem živali 

Vloga strategije za zdravstveno varstvo živali za Evropsko unijo24 

Nova strategija za zdravstveno varstvo živali za Evropsko unijo, ki se osredotoča na dejstvo, 
da je bolezni živali bolje preprečiti kot zdraviti, prav tako proučuje vidne vplive podnebnih 
sprememb na zdravje živali.  

Akcijski načrt strategije zagotavlja izboljšanje zbiranja in izmenjave podatkov ter krepitev 
obstoječih sistemov za nadzor bolezni živali. Razvoj novega informacijskega sistema za 
bolezni živali (ADIS) bo vodjem za obvladovanje tveganja omogočil boljše in bolj primerljive 
epidemiološke podatke, s katerimi bodo lažje opredelili, ocenili in se odzivali na spremembe 
bolezni ali na pojav novih bolezni.  

                                                 
24 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in 

Odboru regij COM(2007) 539.  
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Komisija je ustanovila delovno skupino epidemioloških strokovnjakov za nadzor bolezni 
živali (TFADS) za svetovanje v zvezi z izboljšavami trenutnih sistemov EU za nadzor 
bolezni živali in novimi strategijami nadzora, npr. za mrzlico zahodnega Nila. Za ocenitev 
tveganja za pojav bolezni, ki se širijo s prenašalci, na katere močno vplivajo podnebne 
razmere in podnebne spremembe, bo v sistem zgodnjega opozarjanja treba vključiti 
vremenske napovedi in analizo.  

Za ustanovitev dodatnih bank cepiv za nekatere nalezljive bolezni živali, s katerimi se bo 
zagotovila boljša pripravljenost, je Komisija nedavno ustanovila delovno skupino, ki bo s tem 
v zvezi zagotavljala strokovno znanje. Nadzor bolezni je treba povezati z mrežo strokovnih 
laboratorijev, ki imajo ustrezne diagnostične zmogljivosti za izvajanje testiranj za še vedno 
eksotične ali redke bolezni, npr. mrzlico doline Rift. V zvezi z nekaterimi boleznimi bo treba 
okrepiti sodelovanje s strokovnjaki za laboratorijsko delo v tretjih državah, ki imajo posebne 
izkušnje z zadevnimi boleznimi, ter mobilizirati in uskladiti znanstvene vire v celi EU, da se 
bo zagotovilo znanstveno svetovanje v pristojnosti EFSA na področju zdravja živali. 

Izjemno pomemben je celosten pristop k zbiranju in analizi epidemioloških, entomoloških 
in okoljskih podatkov, da se čim bolj poveča sinergija in prepreči podvojitev dejavnosti. 
Načrtuje se tudi usklajevanje nadzornih dejavnosti v zvezi z boleznimi ljudi in živali prek 
okrepljenega sodelovanja in izmenjave znanja.  

Povečanje ozaveščenosti o bolezni živali in pripravljenost nanje 

Kot del načrtov ukrepov za nekatere nalezljive bolezni živali morajo države članice 
zagotoviti ozaveščanje in pripravljenost. Ti načrti morajo vsebovati vnaprej pripravljene 
informacije za kmete, veterinarje, povezane sektorje in širšo javnost, vključno z opisom 
bolezni, preventivnimi ukrepi in praktičnimi nadzornimi ukrepi. Veterinarska zakonodaja 
nadalje zahteva, da se simulacijske vaje redno izvajajo. 

Zgodnje odkrivanje in odzivanje na razvoj bolezni je ključni element strategije za 
zdravstveno varstvo živali za Evropsko unijo, da se zagotovi ozaveščanje o bolezni in 
pripravljenost nanjo. Kmetje, veterinarji, zaposleni v klavnicah, lastniki trgovin z živalmi, 
lastniki domačih živali (vključno z lastniki eksotičnih živali) in drugi, ki se ukvarjajo z 
živalmi, morajo biti sposobni opaziti najmanjše spremembe v obnašanju živali in v podatkih v 
zvezi s proizvodnjo.  

Ključnega pomena je, da z zainteresiranimi stranmi poteka odkrita komunikacija, da se bodo 
vsi, ki se ukvarjajo z živalmi, zavedali svoje odgovornosti v celotnem okviru zdravja živali, 
varnosti hrane in zdravja ljudi, ki skupaj tvorijo koncept „en svet – eno zdravje“. Dovzetnost 
za podnebne spremembe je vidik, ki ga je treba prednostno upoštevati pri razvrščanju tveganj 
za zdravje živali, pri katerih bi EU lahko posredovala. 

Odzivanje na krizo na področju zdravja živali 

Dolgoletna sposobnost Komisije, da se odziva na krize na področju zdravja živali, temelji na 
pripravljenosti na krize, hitri izmenjavi informacij in tesnem sodelovanju z veterinarskimi 
organi v državah članicah, kar omogoča, da se hitro odzove na krize na področju zdravja 
živali in jih upravlja. Ta način se je izkazal za učinkovitega pri omejevanju vpliva izbruhov 
kužnih bolezni na zdravje ljudi in živali (npr. visoka patogena aviarna influenca podtipa 
H5N1). Obseg teh ukrepov je mogoče razširiti in vključiti druge nove bolezni. 
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Vloga raziskav na področju zdravja živali in prilagajanja podnebnim spremembam 

Okvirni progami so zagotovili podporo za veliko število projektov v zvezi z zdravstvenim 
varstvom živali, ki so zlasti pomembni z vidika podnebnih sprememb in z njimi povezanih 
področij delovanja.  

V sedmem okvirnem programu so raziskave v zvezi z zdravjem živali okrepljene in se 
osredotočajo na mutacije, ki se nenadoma pojavljajo na globalni ravni, vključno z mutacijami 
v zvezi s podnebnimi spremembami, ki neposredno vplivajo na ekologijo in razvoj nalezljivih 
povzročiteljev okužb, njihovih prenašalcev in gostiteljev, ki povzročajo nove nevarnosti in 
ponovni pojav že obstoječih nevarnosti.  

Na primer projekta ASFRISK (Evaluating and controlling the risk of African swine fever in 
the EU, ocenjevanje in nadzor tveganja za afriško prašičjo kugo v EU) in ARBOZOONET 
(International network for capacity building for the control of emerging viral vector borne 
zoonotic diseases, mednarodna mreža za povečanje sposobnosti nadzora novih zoonotskih 
bolezni, ki se širijo s prenašalci), ki se trenutno izvajata v okviru sedmega okvirnega 
programa lahko znatno pripomoreta k prilagajanju podnebnim spremembam v zvezi z 
zdravjem živali. 

3. ZDRAVJE RASTLIN 

3.1. Neposredni in posredni vplivi podnebnih sprememb na zdravje rastlin 

Pričakovati je, da bo globalno segrevanje vplivalo na poljedelske sisteme, gojenje rastlin in 
naravno vegetacijo, kot so gozdovi, travniki in gozdna območja, saj je podnebje glavni 
dejavnik njihove geografske razširjenosti. Pritisk na kmetijstvo in gozdarstvo zaradi 
škodljivih žuželk in bolezni, ki se širijo z žuželkami, je manjši na višjih legah zaradi manj 
ugodnih podnebnih pogojev. Šteje se, da je na severnih geografskih legah manj problemov 
zaradi nekarantenskih in karantenskih škodljivcev kot na jugu. 

Poleg trgovine, ki se šteje za glavno pot vnosa škodljivih organizmov in invazivnih vrst, je 
globalno segrevanje dodatni, a pomembni „dejavnik sprememb“, ki vpliva na pojav in stopnjo 
bolezni rastlin. Na splošno ima globalno segrevanje lahko določene škodljive gospodarske 
posledice za pridelavo poljščin, ker povzroča dodatne stroške za kmetijske vložke, kot je 
zaščita pridelka. 

Predvideva se, da bo vpliv na poti vnosa eksotičnih škodljivcev v novih geografskih regijah 
znaten: ker podnebni pogoji postajajo ugodnejši, se lahko nove vrste škodljivcev rastlin ali 
škodljivci, ki se selijo, naselijo na območjih, ki so se predhodno štela za območja brez 
škodljivcev, ali se na njih še bolj razširijo. Takšen primer je borova ogorčica 
(Bursaphelenchus xylophilus), ki trenutno povzroča veliko škode na Portugalskem. Šteje se, 
da borova ogorčica predstavlja veliko nevarnost za severna območja EU in ocenjuje se, da bo 
umrljivost iglavcev 50–90 %, če bo povprečna temperatura julija in avgusta presegla 20 ºC. 

Glede na geografsko regijo lahko spremembe v temperaturnem območju in spremembe v 
vzorcih padavin privedejo do podaljšanega trajanja in/ali povečanja števila suš ali poplav. 
Domorodne rastline bodo podvržene večjemu okoljskemu stresu in bodo postale bolj 
občutljive na škodljivce in bolezni. Načeloma se pričakuje, da se bosta povečala število in 
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stopnja glivičnih in bakterijskih patogenih izbruhov na področjih s povečanimi padavinami25. 
Vendar lahko toplejša poletja ugodno vplivajo na razvoj nekaterih termofilnih gliv. 

Z visokimi zimskimi in pomladnimi temperaturami se bo podaljšalo vegetacijsko obdobje, pri 
čemer se bodo spremenili ciklusi rasti gostujočih rastlin in se bo zmanjšala njihova odpornost. 
V vsaki rastni sezoni se bo izvalilo več generacij žuželk. Populacija žuželk in količina fungi 
inoculum, ki bodo preživeli zimsko obdobje, se bosta povečali, kar bo povzročilo več žarišč 
okužb v naslednjem pridelovalnem obdobju. Dodatni podatki kažejo, da bodo nekatere vrste 
žuželk med toplimi poletji razširile svoje geografsko območje proti severu. Vedno težje bo 
pridelati zdrav semenski material, kot je seme krompirja, tudi na severnejših legah, saj bodo 
toplejše zime ugodno vplivale na preživetje vrst uši in olajšale širjenje virusnih bolezni poleti. 
Poleg tega bodo višje zimske temperature in daljša obdobja zastajanja vode povzročala gnitje 
korenin in razvoj plesni. 

Po drugi strani lahko visoke stopnje koncentracije CO2 v atmosferi, skupaj z zvišanjem 
temperature, povzročijo povečanje proizvedene biomase, kar bi na splošno lahko vplivalo na 
pridelek. Delno taljenje ledu in permafrost (sloj trajnega ledu pod površino) lahko privedeta 
do zmanjšanja obsega arktične tundre in razširitve gozdov proti severu. Druge rastline, 
vključno z novimi rastlinskimi vrstami in sortami, bi lahko našle ustrezne pogoje za rast, 
hkrati pa se bo povečala težnja po pridelavi žitaric na srednjih do visokih legah. 

Zato bi bilo primerno trditi, da je možno, da bo večina škodljivih žuželk povzročala še več 
škode zaradi globalnega segrevanja. Verjetno je tudi, da se bo povečalo število naravnih 
sovražnikov žuželk. Težje bo predvideti splošni vpliv, saj je v številnih primerih ravnovesje 
med škodljivci in boleznimi, njihovimi naravnimi sovražniki in njihovimi gostiteljskimi 
rastlinami zelo občutljivo. 

V zvezi z zdravjem rastlin je znano, da je zaradi nedavnega hitrega povečanja vdora 
škodljivcev v EU v kmetijstvo (npr. koruzni hrošč (Diabrotica virgifera virgifera)), v 
gozdarstvo in na javne zelene površine (npr. borova ogorčica (Bursaphelenchus xylophilus), 
gliva Gibberella circinata in palmov rilčkar (Rhynchophorus ferrugineus)) treba vzpostaviti 
tesnejšo povezavo med politiko zdravstvenega varstva rastlin in okoljsko politiko.  

3.2. Načini izboljšanja sposobnosti EU za odziv na podnebne spremembe v povezavi 
z zdravjem rastlin 

Direktiva Sveta 2000/29/ES in odločbe Komisije, ki zagotavljajo nujne ukrepe, ki so 
obstoječe zakonodajno orodje Skupnosti, predstavljajo prvo obrambno linijo zaščite proti 
vnosu škodljivih karantenskih organizmov v Skupnost in njihovemu širjenju. V skladu s to 
zakonodajo morajo države članice obveščati o novih izbruhih že obstoječih in še neustaljenih 
škodljivih organizmov. Poleg tega zagotavljajo nadzor v zvezi z zdravjem rastlin, ki se izvaja 
na vstopnih točkah ali namembnih krajih v Skupnosti, in v zvezi odkrivanjem novih 
škodljivcev rastlin.  

Komisija že ima vzpostavljen sistem za nadzor, preglede in oceno razmer, ki temelji na 
glavnem orodju EUROPHYT, tj. zbirka podatkov EU o zadržanih pošiljkah in škodljivih 
organizmih (sistem za zdravje rastlin, ki je enakovreden sistemu hitrega obveščanja za živila 
in krmo RASFF). Mreža strokovnjakov nacionalnih organizacij za varstvo rastlin se sestaja 

                                                 
25 http://www.foresight.gov.uk/Infectious%20Diseases/t7_2a.pdf. 
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enkrat mesečno v obliki regulativnega odbora, da razpravlja o razmerah in se odloča o 
upravljanju fitosanitarnega tveganja, ki izhaja iz nedavnih ali starejših izbruhov škodljivih 
karantenskih organizmov. Svet za zdravje rastlin v okviru Evropske agencije za varnost hrane 
lahko zagotovi znanstveno podporo ali oceno za tveganje v zvezi s škodljivci. 

Vloga raziskav 

EU vztrajno nadaljuje raziskave v zvezi z zdravjem rastlin znotraj nadaljnjih okvirnih 
programov za raziskave. V šestem in sedmem okvirnem programu približno 25 raziskovalnih 
projektov neposredno ali posredno podpira režim Skupnosti za zdravje rastlin ter varstvo 
rastlin na splošno. Ti raziskovalni projekti se spopadajo z vprašanji o zdravju rastlin iz 
različnih zornih kotov, kot je uporaba dejavnikov biološkega nadzora, zadrževalni ukrepi, 
odpornost rastlin, trajnostna uporaba fitofarmacevtskih sredstev ali bolj celovitih pristopov, 
kot je celostno upravljanje s škodljivci (CUŠ). 

Nekateri izmed njih so vodilni na svojem področju, kot sta ENDURE (European Network for 
the Durable Exploitation of Crop Protection Strategies, evropska mreža za trajnostno uporabo 
strategij za zaščito pridelkov) ali BIOEXPLOIT (Exploitation of Natural Plant Biodiversity 
for the Pesticide-Free Production of Food, uporaba naravne biotske raznovrstnosti za 
proizvodnjo hrane brez pesticidov). EUPHRESCO je uspešen t.i. projekt ERA-NET, ki je 
namenjen usklajevanju in združevanju različnih nacionalnih fitosanitarnih raziskovalnih 
programov EU.  

Namen je ohranitev teh raziskovalnih prizadevanj, kot odzivanje na potrebe, ki nastajajo 
zaradi globalizacije, podnebnih sprememb in drugih dejavnikov, v sodelovanju med 
evropskimi institucijami in službami, nacionalnimi organi, raziskovalnimi skupnostmi in 
drugimi zainteresiranimi skupinami. 

4. SKLEPNE UGOTOVITVE 

Bela knjiga „Prilagajanje podnebnim spremembam: evropskemu okviru za ukrepanje naproti“ 
predlaga okrepitev zdravstvenih in socialnih sistemov ter poudarja potrebo po zagotavljanju 
ustreznega spremljanja in nadzorovanja vplivov podnebnih sprememb na zdravje, kot je 
epidemiološko spremljanje in nadzor nalezljivih bolezni ali učinkov izrednih pojavov. Za 
izvajanje ukrepov, predvidenih v beli knjigi, je treba v okviru Programa javnega zdravja EU, 
strategije za zdravstveno varstvo živali za Evropsko unijo, veljavne zakonodaje o nalezljivih 
boleznih, nadzoru bolezni živali in zdravstvenega varstva rastlin ter delovnih načrtov 
ustreznih agencij, dati prednost naslednjim korakom v zvezi z zdravjem:  

• Razvoj smernic o spremljanju, ki jih je treba podpreti z izvajanjem in oblikovanjem 
zmogljivosti, kot je mikrobiološka podpora za odkrivanje tveganja v zvezi z živili ter 
entomološko znanje in zmogljivosti. Pričakuje se, da bodo te smernice pripravljene do leta 
2011. 

• Razvoj akcijskih načrtov za obravnavanje vplivov izjemnih vremenskih pojavov na 
zdravje bo treba vključiti v načrtovanje splošne pripravljenosti zdravstvenih organov in 
služb, da se državam članicam pomaga pri ocenjevanju z zdravjem povezanih občutljivih 
vprašanj v zvezi s podnebnimi spremembami in pri razvijanju z zdravjem povezanih 
strategij prilagajanja. 
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• Okrepitev tesnega sodelovanja med službami za zdravje ljudi, živali in rastlin v 
Komisiji in državami članicami ter zlasti okrepitev spremljanja, ki ga bo treba nadalje 
povezati z zbirkami znanja in zbirkami podatkov, kot so meteorološko spremljanje, 
entomološki podatki, poročila o kakovosti vode, ukrepi v zvezi s kakovostjo zraka, 
informacije o daljinskem zaznavanju, geologija, gostota prebivalstva in številni drugi 
informacijski viri iz cele Evrope. Vrednost takšnih informacij je nazorno prikazana z 
evropsko mrežo za okolje in epidemiologijo. 

• Izboljšanje možnosti za razvoj oblikovanja vplivov izjemnih pojavov na zdravje in 
pridobivanje podatkov, potrebnih za opredelitev potreb po izboljšanju napovedovanja 
vročinskih valov.  

• Izboljšanje politik in izobraževanja v zvezi z javnim zdravjem, vključno z učinkovitim 
sistemom za spremljanje in odzivanje v izjemnih primerih ter trajnostnimi programi za 
preprečevanje in nadzor.  

• Ocena vplivov podnebnih sprememb na občutljive socialne skupine. 

• Nadaljnja prizadevanja za opredeljevanje učinkovitih zdravstvenih ukrepov in 
odzivanja, vključno z izboljšanjem zdravstvenih storitev za nujne primere, zgodnjega 
opozarjanja, obveščanja občutljivih skupin prebivalstva in pomoči zanje ter boljšega 
dostopa do ključnih dejavnikov zdravja, kot je čista voda, energija in sanitarno-higienske 
razmere. Ta vidik bo vključen v študijo o neenakosti na področju zdravja, ki je trenutno v 
izdelavi. 

• Mednarodno sodelovanje, zlasti z agencijami in mednarodnimi organi, kot so SZO, OIE, 
FAO, predstavlja pomembno razsežnost, kakor je navedeno v beli knjigi. Treba bo sprejeti 
naslednje ukrepe, in sicer: 

• Sodelovanje s SZO ter znotraj okvira za ukrepanje SZO v evropski regiji in v okviru 
resolucije Generalne skupščine SZO o podnebnih spremembah in zdravju, da se dopolnijo 
ukrepi SZO znotraj ozemlja EU. 

• Boljše vključevanje mrež spremljanja bolezni živali v širši okvir, kot je okvir evropske 
sosedske politike (ESP), z okrepitvijo sodelovanja z sosedskimi državami. Sodelovanje s 
tretjimi državami, zlasti s prednostnimi partnerskimi državami na svetovni ravni in 
državami, s katerimi potekajo pogajanja za pristop k EU, ter državami ESP na evropski in 
regionalni ravni. Nadaljnja vključitev ocen pripravljenosti na podnebne spremembe v 
ocene varnosti se lahko doseže z aktivnim spodbujanjem sosednjih držav k izvajanju 
skupnih ukrepov in uresničevanju potrebnega dela in ukrepov, vključno z razvojem 
nacionalnih strategij.  

• Povečanje spremljanja in nadzora bolezni živali s pospeševanjem preventivnih ukrepov, 
kakor je bilo predvideno že v strategiji za zdravstveno varstvo živali za Evropsko Unijo, in 
z zbirko podatkov, izboljšano z informacijskim sistemom o bolezni živali (ADIS). Ta 
sistem bo zagotovil bolj natančne informacije o izbruhih bolezni živali v državah članicah 
in bo bolje usklajen z mednarodnimi sistemi za obveščanje o boleznih, kot sta WAHIS 
(World Animal Health Information System, globalni informacijski sistem za zdravje živali) 
mednarodne organizacije za zdravje živali (OIE) in centra za krizno upravljanje ter 
GLEWS (Global Early Warning System, globalni sistem za zgodnje opozarjanje). 
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• Boljše vključevanje dela Komisije v širši okvir mrež spremljanja bolezni živali z 
okrepitvijo sodelovanja s sosednjimi državami, kot npr. v okviru Evropsko-sredozemske 
unije, ESP in GF-TADS (Global Framework for the Progressive Control of 
Transboundary Diseases, globalni okvir za progresiven nadzor bolezni, ki se širijo 
prek meja), ki sta ga ustanovili OIE in FAO (Organizacija za prehrano in kmetijstvo). 

• Nadaljnja prizadevanja za zagotovitev usklajenega pristopa v zvezi z odzivanjem na 
izbruhe bolezni živali, tako da države članice ustrezno izvajajo načrte ukrepov, ukrepe v 
zvezi s pripravljenostjo, spremljanje in preventivne ukrepe. Širše usklajevanje zakonodaje 
o nadzornih ukrepih in pravilih trgovanja v zvezi z različnimi nalezljivimi boleznimi – 
vključno z boleznimi, na katere so vplivale podnebne spremembe – omogoča izvajanje 
obsežnih dejavnosti Skupnosti. 

• Po potrebi nadaljnje zagotavljanje sofinanciranja za spremljanje, izkoreninjenje in 
cepljenje v nujnih primerih, odvisno od bolezenskih razmer. Komisija je že okrepila 
obstoječe spremljanje in sisteme zgodnjega odkrivanja v sodelovanju z državami članicami 
in skupinami strokovnjakov, zlasti glede bolezni, ki se širijo s prenašalci, ki se vedno bolj 
širijo ali se pojavljajo na prej neokuženih območjih ozemlja EU. 

• Kakor so vplivi globalnega segrevanja na zdravje ljudi in živali negotovi, tako so negotovi 
tudi vplivi na pridelavo poljščin in gozdarstvo, zato je potrebna zanesljiva ocena 
povezanih tveganj za nove vnose škodljivih karantenskih organizmov, saj lahko kakršne 
koli škodljive posledice vplivajo na varnost živil in krme ter varnost preskrbe s hrano26. 

• Vzpostavitev tesnejše povezave med politiko zdravstvenega varstva rastlin in okoljsko 
politiko. Poleg zaščite kmetijstva in vrtnarstva se od EU pričakuje, da bo ščitila 
ekosisteme, naravne habitate, gozdove in evropsko pokrajino pred tujimi škodljivimi 
organizmi. 

• V vrednotenju veljavnega zakonodajnega okvira Skupnosti za zdravje rastlin se bo 
proučilo, kako izboljšati pripravljenost za spoprijemanje z novimi izzivi, vključno s 
posledicami podnebnih sprememb.  

Zdravstveni sektor se bo z že oblikovanimi usmerjenimi politikami Skupnosti, pregledi in po 
potrebi s posodabljanjem ustrezne zakonodaje EU lahko vključil v predlagani evropski okvir 
za ukrepanje. 

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




