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Hlavné výsledky zasadnutia Rady 

Rada uskutočnila výmenu názorov a prijala závery o nákaze chrípkou A/H1�1. 
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 � Ak vyhlásenia, závery alebo uznesenia formálne prijala Rada, je to uvedené v nadpise príslušného bodu a 

text je vložený do úvodzoviek. 
 � Dokumenty, na ktoré sa odkazuje v texte, sú sprístupnené na internetovej stránke Rady 

http://www.consilium.europa.eu. 
 � Akty prijaté s vyhláseniami do zápisnice zo zasadnutia Rady, ktoré sa môžu zverejniť, sú označené 

hviezdičkou; tieto vyhlásenia sú k dispozícii na internetovej stránke Rady alebo ich možno získať z 
tlačového úradu. 
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ÚČAST�ÍCI 

Vlády členských štátov a Európska komisia boli zastúpené takto: 

Belgicko 
Laurette ONKELINX podpredsedníčka vlády a ministerka pre sociálne veci a 

zdravie verejnosti 

Bulharsko: 
Evgenij ŽELEV minister zdravotníctva 

Česká republika: 
Daniela FILIPIOVÁ ministerka zdravotníctva 
Marek ŠNAJDR prvý námestník ministra zdravotníctva pre riadenie, 

ekonomiku a právo 

Dánsko 
Jakob Axel NIELSEN minister pre zdravie a prevenciu 

�emecko 
Ulla SCHMIDT spolková ministerka zdravotníctva 

Estónsko 
Sirje SEPP radca, stále zastúpenie 

Írsko: 
Mary HARNEY ministerka zdravotníctva a záležitostí detí 

Grécko 
Dimitrios AVRAMOPOULOS minister zdravotníctva a sociálnej solidarity 

Španielsko: 
Trinidad JIMÉNEZ GARCÍA-HERRERA ministerka zdravotníctva a sociálnej politiky 

Francúzsko: 
Roselyne BACHELOT-NARQUIN ministerka pre zdravotníctvo a šport 

Taliansko: 
Ferruccio FAZIO štátny tajomník pre prácu, zdravie a sociálnu politiku 

Cyprus 
Christos PATSALIDES minister zdravotníctva 

Lotyšsko: 
Rinalds MUCINŠ zástupca štátneho tajomníka ministerstva zdravotníctva 

Litva: 
Romualdas SABALIAUSKAS tajomník ministerstva zdravotníctva 

Luxembursko: 
Mars DI BARTOLOMEO minister zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia 

Maďarsko: 
Tamás SZÉKELY minister zdravotníctva 

Malta: 
Theresa CUTAJAR zástupkyňa stáleho predstaviteľa 

Holandsko: 
Abraham KLINK minister pre zdravotníctvo, sociálnu starostlivosť a šport 

Rakúsko 
Alois STÖGER spolkový minister zdravotníctva 

Poľsko 
Ewa KOPACZ ministerka zdravotníctva 

Portugalsko: 
Ana JORGE ministerka zdravotníctva 
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Rumunsko: 
Ion BAZAC minister pre zdravie verejnosti 

Slovinsko: 
Borut MIKLAVČIČ minister zdravotníctva 

Slovensko: 
Daniel KLAČKO štátny tajomník ministerstva zdravotníctva 

Fínsko: 
Paula RISIKKO ministerka zdravotníctva a sociálnych služieb 

Švédsko: 
Maria LARSSON ministerka pre staršie osoby a verejné zdravie 

Spojené kráľovstvo: 
Dawn PRIMAROLO námestníčka ministra pre zdravie verejnosti 
Shona ROBISON ministerka pre verejné zdravie (škótska vláda) 

 

Komisia: 
Androulla VASSILIOU členka 
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PREROKOVA�É BODY 

�ÁKAZA CHRÍPKOU A/H1�1 

Rada si vymenila názory o uvedenej otázke a prijala tieto závery: 

„V súvislosti s tým, že sa v medzinárodnom meradle objavili prípady nákazy chrípkou A/H1N1 
u ľudí, vzhľadom na rastúce medzinárodné znepokojenie a na základe aktualizovaných informácií, 
ktoré poskytla Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), členské štáty, Komisia, Európske centrum 
pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Výbor pre zdravotnú bezpečnosť (HSC), berie Rada 
Európskej únie na vedomie vyvíjajúcu sa epidemiologickú situáciu, víta účinnú reakciu na úrovni 
Európskej únie (EÚ) aj na medzinárodnej úrovni na možnú, avšak stále nie definitívnu hrozbu 
prepuknutia pandémie, a vyzýva k pokračovaniu spolupráce na úrovni EÚ aj na medzinárodnej 
úrovni. EÚ a jej členské štáty by v tomto kontexte mali v záujme odvrátenia hrozby naďalej konať 
pevným a rozhodným spôsobom. 

Z tohto dôvodu Rada Európskej únie: 

1. UZNÁVA, že prepuknutie takého typu nákazy, aký vyvoláva chrípkový vírus A/H1N1 
u ľudí, predstavuje potenciálnu celosvetovú hrozbu, a to predovšetkým vzhľadom na 
rastúcu mieru častého medzinárodného cestovania v globalizovanom svete; 

2. PRIPOMÍNA, že EÚ sa od roku 2005 pripravuje na núdzové situácie ohrozenia zdravia 
tým, že prijíma a vykonáva plány pripravenosti a reakcie, a pripomína závery Rady zo 
16. decembra 20081, v ktorých vyzýva, aby sa posilnila koordinácia a spolupráca v oblasti 
zdravotnej bezpečnosti v rámci EÚ, najmä pokiaľ ide o núdzové situácie ohrozenia zdravia 
v medzinárodnom meradle; 

                                                

1  Dokument 16825/08 (Presse 358). 
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3. VÍTA rýchlu reakciu s cieľom chrániť našich občanov, ktorú členské štáty zabezpečili 
v rámci Medzinárodných zdravotných predpisov WHO (IHR) a prostredníctvom 
koordinácie v rámci HSC, systému včasného varovania a reakcie pre prenosné choroby 
a Výboru siete na epidemiologický dohľad a kontrolu prenosných ochorení v súlade 
s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 2119/98/ES z 24. septembra 1998, 
ktorým sa v Spoločenstve zriaďuje sieť na epidemiologický dohľad a kontrolu prenosných 
ochorení1; 

4. UZNÁVA, že koordinačné opatrenia, ktoré v spolupráci s WHO v súčasnosti prijíma 
Komisia a členské štáty v spolupráci s ECDC, ďalej zvýšia účinnosť vnútroštátnych 
opatrení; 

5. UZNÁVA, že príprava a reakcia na zdravotné riziká v rámci EÚ je v právomoci členských 
štátov a že opatrenia sa môžu podporiť a posilniť ďalšou spoluprácou a výmenou 
informácií prostredníctvom WHO a existujúcich štruktúr EÚ. Taktiež POUKAZUJE na 
dôležitosť zohľadnenia medziodvetvového rozmeru; 

6. VÍTA úsilie, ktoré sa už vyvíja v rámci WHO, ECDC a HSC, hlavne pokiaľ ide 
o usmernenia pre spoločnú definíciu prípadu, spoločný prípadový manažment a informácie 
pre cestujúcich, a VÍTA prácu ECDC na technických usmerneniach pre profylaxiu a liečbu 
infikovaných osôb a ich kontakty, ako aj pre ochranu zapojeného zdravotného personálu, 
zohľadňujúc odporúčania európskych a medzinárodných expertov; 

7. KONŠTATUJE, že potvrdené prípady nákazy A/H1N1 sú spôsobené vírusom, ktorý je 
kombináciou prvkov zvieracieho aj ľudského pôvodu a šíri sa z človeka na človeka. 
V súčasnosti nie je k dispozícii žiadny vedecký dôkaz o tom, že by existovalo prepojenie 
medzi touto chorobou a konzumáciou bravčového mäsa alebo výrobkov z neho; 

                                                

1  Ú. v. ES L 268, 3.10.1998, s. 1. 
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8. VYJADRUJE solidaritu s najviac postihnutými krajinami a VYHLASUJE, že je 
pripravená spolu s Komisiou a v spolupráci s orgánmi týchto tretích krajín preskúmať 
možné spôsoby a prostriedky poskytnutia pomoci v boji proti šíreniu tejto nákazy; 

9. NALIEHA na členské štáty, aby postupovali spoločne na základe usmernenia od WHO 
a v spolupráci a komunikácii s Komisiou, a to takto: 

a) mali by sa prijať všetky potrebné primerané opatrenia v záujme ochrany verejného 
zdravia v súlade s odporúčaniami WHO vydanými na základe IHR s prihliadnutím 
na aktuálnu prácu HSC, odporúčanie ECDC a WHO a národné plány a usmernenia; 
VYZÝVA členské štáty, aby prijali všetky primerané opatrenia, v prípade potreby 
aj pokiaľ ide o cestovanie, s cieľom zabezpečiť najúčinnejšiu ochranu občanov, 
vychádzajúc z konzultácií na európskej úrovni a zohľadňujúc vývoj situácie; 

b) v oblasti monitorovania a dohľadu by si v súlade s IHR mali prostredníctvom 
existujúcich európskych a medzinárodných štruktúr neustále vymieňať informácie 
o vývoji vírusu A/N1H1 na svojom území; 

c) v oblasti diagnostiky a liečby by mali uplatňovať spoločnú definíciu prípadu na 
identifikovanie prípadov výskytu nového kmeňa vírusu chrípky A/H1N1 u ľudí, ako 
ju stanovila WHO a prijala Európska komisia v súlade s rozhodnutím 2119/98/ES, 
a vypracovať usmernenia pre spoločný prípadový manažment a podľa potreby 
spoločne využívať diagnostické kapacity a optimálne využívať antvirotiká; 

d) v oblasti komunikácie by sa mali spoločne usilovať – okrem iného prostredníctvom 
výboru HSC – o podávanie presných, včasných a konzistentných informácií 
a odporúčaní občanom, pokiaľ ide o situáciu súvisiacu s chrípkou A/H1N1. 
Primerane by sa mali využívať všetky existujúce verejné informačné kanály; 
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e) v oblasti výskumu a vývoja by mali úzko spolupracovať navzájom 
a s farmaceutickým priemyslom v snahe uľahčiť vývoj pilotnej očkovacej látky proti 
vírusu A/H1N1 v čo najkratšom čase a v rámci existujúcich štruktúr – najmä v rámci 
výboru HSC – by mali posúdiť najefektívnejší spôsob nákupu, riadenia a použitia 
tejto očkovacej látky a pokračovať v práci na primeranom predĺžení doby 
uskladnenia existujúcich zásob; 

10. VYZÝVA Komisiu, aby: 

a) naďalej uľahčovala výmenu informácií a spoluprácu medzi členskými štátmi, hlavne 
v súvislosti s posúdením rizika, riadením rizika a zdravotníckymi opatreniami proti 
vírusu A/H1N1 v rámci EÚ, konkrétne prostredníctvom koordinácie v rámci HSC, 
systému včasného varovania a reakcie pre prenosné choroby a Výboru siete na 
epidemiologický dohľad a kontrolu prenosných ochorení, a s tretími krajinami 
a medzinárodnými organizáciami, najmä s WHO; 

b) podporovala financovanie opatrení na spoluprácu medzi členskými štátmi pri 
príprave a reakcii na ohrozenie zdravia v rámci existujúcich programov a činností 
Spoločenstva.“ 
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