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Oświadczenie pisemne w sprawie włączenia zespołu wielowaŜnego uczulenia na substancje 

chemiczne i nadwraŜliwości elektromagnetycznej do Międzynarodowej Statystycznej 

Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając swoją rezolucję 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)), 
zwłaszcza punkt J preambuły, 

  
– uwzględniając decyzję 1350/2007/WE ustanawiającą drugi wspólnotowy program działań w dziedzinie 

zdrowia na lata 2008-2013 oraz białą księgę zatytułowaną „Razem na rzecz zdrowia: Strategiczne podejście 
dla UE na lata 2008-2013” (COM(2007)0630), 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie obaw dotyczących wpływu pól 
elektromagnetycznych na zdrowie,  

– uwzględniając art. 123 Regulaminu, 

A. mając na uwadze, Ŝe naleŜy wyeliminować nierówności w zakresie zdrowia występujące między 
poszczególnymi państwami Europy; 

B. mając na uwadze, Ŝe pacjenci cierpiący na zespół wielowaŜnego uczulenia na substancje chemiczne są 
naraŜeni na zanieczyszczenie środowiska, natomiast pacjenci cierpiący na nadwraŜliwość 
elektromagnetyczną naraŜeni są na promieniowanie elektromagnetyczne, oraz Ŝe pacjenci z obu tych grup 
naraŜeni są na powaŜne ryzyko w kilku obszarach, na które nie mają oni wpływu, takich jak wdychane 
powietrze czy działanie promieniowania elektromagnetycznego;  

1. zaleca, aby państwa członkowskie, które jeszcze tego nie zrobiły, włączyły zespół wielowaŜnego uczulenia 
na substancje chemiczne oraz nadwraŜliwość elektromagnetyczną do ich Międzynarodowej Statystycznej 
Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych oraz do wykazu chorób zawodowych MOP; sugeruje, by 
Światowe Zgromadzenie Zdrowia włączyło zespół wielowaŜnego uczulenia na substancje chemiczne i 
nadwraŜliwość elektromagnetyczną do 11 wersji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i 
Problemów Zdrowotnych (ICD-11);  

2. wzywa rządy państw członkowskich do zastosowania obowiązujących przepisów dotyczących 
promieniowania elektromagnetycznego oraz działania szkodliwych substancji, a takŜe do ścisłego 
stosowania zasady ostroŜności, przy jednoczesnym podejmowaniu skutecznych środków w zakresie kwestii 
dotyczących zdrowia i środowiska w celu natychmiastowego zapewnienia ochrony dotkniętym tymi 
problemami osobom, których liczba wzrasta wykładniczo;  

3. proponuje zharmonizowanie przepisów dotyczących czynników fizycznych i szkodliwych substancji w 
państwach członkowskich, w oparciu o najściślejsze istniejące kryteria, a ponadto sugeruje przeprowadzanie 
kontroli przywoŜonych produktów; 

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia, wraz z nazwiskami 
sygnatariuszy, Radzie, Komisji oraz parlamentom państw członkowskich. 


