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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

σχετικά µε την ενίσχυση της χηµικής, βιολογικής, ραδιολογικής και πυρηνικής (ΧΒΡΠ) 
ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση – σχέδιο δράσης της ΕΕ στον ΧΒΡΠ τοµέα 

 
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

1. Εισαγωγή 

Κατά τα προηγούµενα δέκα έως δεκαπέντε έτη, το ενδεχόµενο να αποκτήσει µια 
τροµοκρατική οµάδα χηµικά, βιολογικά, ραδιολογικά ή πυρηνικά (ΧΒΡΠ) υλικά οδήγησε τις 
κυβερνήσεις και τους διεθνείς οργανισµούς να εκδώσουν εκτεταµένες ρυθµίσεις1 και 
προγράµµατα για την προστασία των πληθυσµών από τους σχετικούς κινδύνους. Σκοπός 
αυτών των προγραµµάτων είναι να εκλείψει η ανησυχία που προκάλεσαν αρκετές 
τεκµηριωµένες περιπτώσεις σχετικά µε το ενδιαφέρον ορισµένων τροµοκρατικών οµάδων να 
αποκτήσουν τέτοια υλικά. Αν και, ευτυχώς, ο αριθµός περιστατικών που σχετίζονται µε 
τέτοια υλικά είναι περιορισµένος έως τώρα, η επικρατούσα άποψη είναι ότι οι σχετικοί 
κίνδυνοι καθιστούν απαραίτητη τη συντονισµένη δράση για την πρόληψη, την ανίχνευση και 
την αντίδραση.  

Παρόλο που πολλοί ειδικοί συµφωνούν ότι είναι πολύ δύσκολο για τους τροµοκράτες να 
µπορέσουν να αναπτύξουν και να χρησιµοποιήσουν µε επιτυχία τέτοια υλικά στις επιθέσεις 
τους και ότι, συνεπώς, είναι µάλλον µικρή η πιθανότητα να συµβούν τέτοιου είδους 
επιθέσεις, είναι προφανές ότι καµία δηµόσια αρχή δεν µπορεί να αγνοήσει αυτή την απειλή, 
δεδοµένου ότι οι συνέπειές της µπορεί να είναι πολύ σηµαντικές από άποψη ανθρώπινων 
ζωών, αλλά και λόγω των οικονοµικών επιπτώσεών της. Επίσης οι ειδικοί συµφωνούν ότι 
πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η περίπτωση έστω και περιορισµένης επίθεσης, διότι οι 
ψυχολογικές, υγειονοµικές και οικονοµικές επιπτώσεις στον πληθυσµό επίθεσης µε τέτοια 
υλικά, έστω και µικρής κλίµακας, θα ήταν σηµαντικές.  

Η αντιµετώπιση της πρόσβασης τροµοκρατών σε ΧΒΡΠ υλικά θεωρείται επί του παρόντος 
βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό αντανακλάται στην αντιτροµοκρατική 
στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενέκρινε το Συµβούλιο την 1η ∆εκεµβρίου 2005 και 
στη «στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέµηση της διάδοσης των όπλων µαζικής 
καταστροφής και των συστηµάτων µεταφοράς τους (ΟΜΚ)» που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο στις 12 ∆εκεµβρίου 20032. Επίσης, το Συµβούλιο ∆ΕΥ ενέκρινε, το 2007, ειδικά 
συµπεράσµατα στα οποία ζητούσε να συνεχιστούν οι εργασίες για την ασφάλεια στον ΧΒΡΠ 
τοµέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο3. 

                                                 
1 Όπως η απόφαση 1540 του Συµβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ. 
2 15708/03 και SN 400/03, αριθ. 68. Βλέπε επίσης παρακάτω σηµείο 7. 
3 16589/07 της 17 ∆εκεµβρίου 2007. 
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2. Ορισµοί 

∆εν υπάρχουν κοινώς αποδεκτοί ορισµοί των υλικών, απειλών ή συµβάντων ΧΒΡΠ – για 
παράδειγµα, προηγούµενα έγγραφα πολιτικής της ΕΕ στον τοµέα αυτόν απλώς αναφέρουν 
ΧΒΡΠ συµβάντα χωρίς να προσδιορίζουν τη φύση τους. Άλλοι όροι σχετικοί µε τα ΧΒΡΠ 
υλικά αναφέρονται στις τροµοκρατικές επιθέσεις που χρησιµοποιούν ασυνήθιστα µέσα, και 
όχι τα πιο συµβατικά µέσα όπως τα εκρηκτικά και τα όπλα. Στο στρατιωτικό πλαίσιο, γίνεται 
λόγος κυρίως για τη χρήση µη συµβατικών όπλων ή ΟΜΚ (όπλων µαζικής καταστροφής).  

Στο πλαίσιο της παρούσας ανακοίνωσης, ωστόσο, είναι προτιµότερο να χρησιµοποιηθεί ένας 
µάλλον ευρύς ορισµός της τροµοκρατικής απειλής που συνδέεται µε ΧΒΡΠ υλικά: κάθε 
χρήση χηµικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών ουσιών και υλικών για 
τροµοκρατικούς σκοπούς. Η µόνη αποδεκτή προσέγγιση για την πρόληψη και την ανίχνευση 
είναι να εξετάζονται όλοι οι πιθανοί τρόποι µε τους οποίους οι τροµοκράτες µπορούν να 
χρησιµοποιήσουν αυτά τα υλικά, δεδοµένου ότι πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όλοι οι 
πιθανοί κίνδυνοι που περικλείουν τα υλικά αυτά. 

Ωστόσο, όταν εξετάζεται η ετοιµότητα και η αντίδραση στο πλαίσιο αυτό, είναι αναπόφευκτο 
η βασική προσέγγιση να λαµβάνει υπόψη κάθε πιθανό κίνδυνο, δεδοµένου ότι από πλευράς 
πολιτικής προστασίας και υγείας η αντίδραση θα είναι πιθανόν ίδια, ανεξάρτητα από το αν το 
ΧΒΡΠ συµβάν οφείλεται σε ατύχηµα ή εσκεµµένη ενέργεια, αν είναι ανθρωπογενές ή όχι. Η 
δέσµη πολιτικών µέτρων στον ΧΒΡΠ τοµέα βασίζεται εποµένως κυρίως σε προσέγγιση που 
λαµβάνει υπόψη κάθε πιθανό κίνδυνο, αλλά η οποία δίνει µεγάλη έµφαση στην αντιµετώπιση 
της τροµοκρατικής απειλής, ιδίως όσον αφορά τις προληπτικές ενέργειες. 

3. Πρόσφατες εξελίξεις στον ΧΒΡΠ τοµέα σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ 

Η πολιτική στον ΧΒΡΠ τοµέα η οποία περιγράφεται στην παρούσα ανακοίνωση βασίζεται σε 
διάφορα µέτρα που έλαβαν πρόσφατα τα κράτη µέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση.  

3.1. Εθνικά µέτρα 

Τα κράτη µέλη είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνα για πολλούς από τους τοµείς που αφορά η 
τρέχουσα δέσµη πολιτικών µέτρων σ’ αυτόν τον τοµέα. Είναι υπεύθυνα για την προστασία 
των πολιτών τους από τις ΧΒΡΠ απειλές µε διάφορα µέτρα, και µε τη συµµετοχή µεγάλου 
αριθµού υπεύθυνων αρχών. Οι υπηρεσίες επιβολής του νόµου, πολιτικής προστασίας και οι 
ιατρικές υπηρεσίες θα είναι οι πρώτες που θα βρεθούν στον τόπο του συµβάντος, και µε τα 
ασθενοφόρα τους, τα νοσοκοµεία και τα µέτρα για την αντιµετώπιση της κατάστασης θα 
πρέπει να παράσχουν αφενός επείγουσα ιατρική βοήθεια και αφετέρου µετέπειτα µέριµνα. Η 
εθνική εγκληµατολογική κάλυψη θα κληθεί επίσης να συµβάλει στον προσδιορισµό της 
αιτίας οποιουδήποτε συµβάντος, και να βοηθήσει στον εντοπισµό των δραστών σε περίπτωση 
εσκεµµένης επίθεσης. Γενικά, πολλά κράτη µέλη είναι σχετικά καλά προετοιµασµένα για την 
αντιµετώπιση ΧΒΡΠ απειλής, και όλα έχουν βρει τρόπους να οργανώσουν τον συντονισµό 
και την αντιµετώπιση των δυσχερειών που παρουσιάζουν η πρόληψη, η ανίχνευση και 
ενδεχοµένως η διαχείριση ΧΒΡΠ συµβάντος στο εθνικό τους πλαίσιο.  
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3.2. Μέτρα σε επίπεδο ΕΕ 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Γάνδης του 2001 προώθησε τα πρώτα µέτρα για την 
αντιµετώπιση της ΧΒΡΠ απειλής σε επίπεδο ΕΕ4, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε η έγκριση 
του «Προγράµµατος για τη βελτίωση της συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την 
πρόληψη και τον περιορισµό των συνεπειών από τροµοκρατικές απειλές χρήσης χηµικών, 
βιολογικών, ακτινολογικών ή πυρηνικών µέσων» τον ∆εκέµβριο 20025. Το πρόγραµµα αυτό 
αντικαταστάθηκε από το πρόγραµµα αλληλεγγύης της ΕΕ σχετικά µε τις συνέπειες 
τροµοκρατικών απειλών και επιθέσεων, που εξέδωσαν το Συµβούλιο και η Επιτροπή, στις 3 
∆εκεµβρίου 2004, το οποίο διεύρυνε, αναθεώρησε και αντικατέστησε το Πρόγραµµα στον 
ΧΒΡΠ τοµέα του 2002 µετά τις επιθέσεις στη Μαδρίτη στις 11 Μαρτίου 20046. Τα συναφή 
στοιχεία του προγράµµατος αλληλεγγύης περιλήφθηκαν στη γενική στρατηγική και στο 
σχέδιο δράσης για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας που θεσπίστηκε το 2005 µετά τις 
επιθέσεις στο Λονδίνο7.  

Όπως αναφέρεται ανωτέρω, τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου ∆ΕΥ της 6ης ∆εκεµβρίου 
2007 «για την αντιµετώπιση των χηµικών, βιολογικών, ακτινολογικών και πυρηνικών 
κινδύνων και την ετοιµότητα έναντι βιολογικών κινδύνων» παρέχουν την πλέον πρόσφατη σε 
επίπεδο ΕΕ συνολική άποψη των υφιστάµενων δράσεων. Το Συµβούλιο ∆ΕΥ αναφέρει στα 
συµπεράσµατα αυτά ότι: «Θεωρεί ότι οι αποτελεσµατικές πολιτικές για την αντιµετώπιση 
των κινδύνων ΧΒΑΠ θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω (…)». Τα συµπεράσµατα 
αναφέρουν επίσης ότι «Καλεί την Επιτροπή, σύµφωνα µε τις αρµοδιότητές της, να συνεχίσει 
τις εργασίες της στον τοµέα ΧΒΑΠ µαζί µε τα κράτη µέλη και τους σχετικούς 
ενδιαφερόµενους, αποφεύγοντας τις επικαλύψεις και βασιζόµενη στις βέλτιστες πρακτικές 
των κρατών µελών (…)». 

Όσον αφορά τις εξωτερικές σχέσεις, η επιχειρησιακή αυτή και διαπυλωνική προσέγγιση, η 
οποία απαιτεί στενό συντονισµό και συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών και της 
Επιτροπής, επιβεβαιώνεται εκ νέου από την εφαρµογή της στρατηγικής ΟΜΚ της ΕΕ και των 
κοινοτικών µέσων, όπως είναι ο µηχανισµός σταθερότητας, το µέσο για τη συνεργασία στον 
τοµέα της πυρηνικής ασφάλειας (INSC) και το µέσο προενταξιακής βοήθειας (IPA).8 

3.3. Μηχανισµοί αντίδρασης της ΕΕ 

Αν και η ευθύνη για την αντίδραση σε ΧΒΡΠ συµβάντα ανήκει στα κράτη µέλη, 
δηµιουργήθηκαν σε επίπεδο ΕΕ σηµαντικές διαδικασίες και µέσα διαχείρισης κρίσεων για τη 
στήριξη των κρατών µελών σε περίπτωση κρίσης µε διασυνοριακές επιπτώσεις. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση ενίσχυσε την ικανότητά της να εξασφαλίσει συντονισµένη προσέγγιση 
και στήριξη µεταξύ των κρατών µελών σε περίπτωση που συµβεί πράγµατι καταστροφή. Η 
συνεργασία πραγµατοποιείται µέσω του κοινοτικού µηχανισµού πολιτικής προστασίας9. Ο 
βασικός ρόλος αυτού του µηχανισµού είναι να διευκολύνει τη συνεργασία στις επεµβάσεις 

                                                 
4 SN 4292/01 REV 2. 
5 14627/02. 
6 15480/04. 
7 14469/4/05, παράγραφοι 20 και 31. 
8 Βλ. επίσης την ανακοίνωση της Επιτροπής «Η πυρηνική προστασία και ασφάλεια: µια διεθνής 

πρόκληση», COM (2008) 312 τελικό της 22.5.2008, και την ανακοίνωση για τη µη διάδοση των 
πυρηνικών, COM(2009) 143 τελικό της 26.3.2009. 

9 Απόφαση του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2001 – αναδιατύπωση από την απόφαση 2007/779/ΕΚ 
(ΕΕ L 314 της 1.12.2007, σ.9). 
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παροχής βοήθειας της πολιτικής προστασίας σε µείζονες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης οι 
οποίες ενδεχοµένως απαιτούν µέτρα ταχείας αντίδρασης. Μέσω του κέντρου 
παρακολούθησης και πληροφοριών (MIC), η Επιτροπή στηρίζει ενεργά την κινητοποίηση, τη 
µεταφορά και το συντονισµό της βοήθειας που παρέχει η πολιτική προστασία στις χώρες που 
πλήττονται από σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 

Επίσης, οι ρυθµίσεις για το συντονισµό σε καταστάσεις κρίσης (CCA) προβλέπουν 
διαπυλωνική προσέγγιση στη διαχείριση κρίσεων και εφαρµόζονται τόσο στις εξωτερικές 
κρίσεις όσο και στις κρίσεις µέσα στην ΕΕ. Η Επιτροπή συµµετέχει στις ρυθµίσεις αυτές 
µέσω του συστήµατος διαχείρισης κρίσεων ARGUS, το οποίο µεταξύ άλλων επιτρέπει την 
άµεση ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των συστηµάτων έγκαιρης προειδοποίησης της 
Επιτροπής, όπως το σύστηµα ECURIE σε περίπτωση έκτακτου κινδύνου από ακτινοβολίες, 
το Σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης και αντίδρασης (EWRS) για τις µεταδοτικές ασθένειες, 
το RAS-BICHAT για τις βιολογικές και χηµικές απειλές για την υγεία και το κέντρο 
παρακολούθησης και πληροφοριών (MIC) για θέµατα πολιτικής προστασίας. Επίσης, η 
Επιτροπή Υγειονοµικής Ασφάλειας διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην αντιµετώπιση των 
απειλών για την υγεία, ιδίως όσον αφορά την ετοιµότητα έναντι κρίσεων, τις ασκήσεις 
αντιµετώπισης ΧΒΡΠ συµβάντων, καθώς και την κατάρτιση καταλόγου των παθογόνων 
παραγόντων και των χηµικών ουσιών που αποτελούν απειλές για την υγεία, ενώ το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) εκπονεί αξιολογήσεις κινδύνων 
που συνδέονται µε µεταδοτικές ασθένειες και βιολογικά συµβάντα. 

4. Σχέδιο δράσης της ΕΕ στον ΧΒΡΠ τοµέα 

4.1. Κατάρτιση του σχεδίου δράσης της ΕΕ στον ΧΒΡΠ τοµέα - επιχειρησιακή 
οµάδα στον ΧΒΡΠ τοµέα  

Για να χαράξει την παρούσα πολιτική στον ΧΒΡΠ τοµέα, η Επιτροπή δηµιούργησε, τον 
Φεβρουάριο του 2008, µία επιχειρησιακή οµάδα στον ΧΒΡΠ τοµέα. Ένα από τα 
σηµαντικότερα χαρακτηριστικά των εργασιών αυτής της επιχειρησιακής οµάδας ήταν η 
πολυτοµεακή και διυπηρεσιακή προσέγγισή της. Οι συµµετέχοντες προέρχονται από ευρύ 
φάσµα εθνικών αρχών και οργανισµών, όπως διάφορα υπουργεία (Εσωτερικών, ∆ικαιοσύνης, 
Άµυνας και Υγείας), ή εκπροσωπούν εθνικούς οργανισµούς αντίδρασης, πολιτικής άµυνας, 
αρχές ακτινολογικής προστασίας και άλλους οργανισµούς πρώτης αντίδρασης, καθώς και 
εγκληµατολογικά ινστιτούτα και αρχές πυρηνικών διασφαλίσεων. Συµµετείχαν επίσης 
εκπρόσωποι φορέων της ΕΕ, όπως η Europol και η Eurojust. Αυτό δείχνει το µεγάλο 
ενδιαφέρον πολλών φορέων να συµµετάσχουν στη θέσπιση πρόσθετων πολιτικών µέτρων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Η τελική έκθεση της επιχειρησιακής οµάδας δηµοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2009 και 
περιελάµβανε 264 χωριστές συστάσεις, οι οποίες επιβεβαιώνουν όχι µόνο ότι πρέπει ακόµα 
να γίνουν πολλά, αλλά επίσης ότι οι ειδικοί συµφωνούν σε µεγάλο βαθµό σχετικά µε τον 
τρόπο που θα µπορούσαν να αντιµετωπιστούν καλύτερα τα υφιστάµενα προβλήµατα. Το 
σχέδιο δράσης της ΕΕ στον ΧΒΡΠ τοµέα βασίζεται στην τελική αυτή έκθεση. 

4.2. Γενικός στόχος και βασικά µέτρα 

Ο γενικός στόχος της νέας πολιτικής που προτείνεται στον ΧΒΡΠ τοµέα είναι να 
περιοριστούν η απειλή και η βλάβη για τους πολίτες από ΧΒΡΠ συµβάντα, χάρη σε ένα 
συνεκτικό σχέδιο δράσης της ΕΕ στον ΧΒΡΠ τοµέα που καθορίζει προτεραιότητες, στο οποίο 
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συνεργάζονται όλοι οι σχετικοί φορείς, περιλαµβανοµένων των αντιπροσώπων του ιδιωτικού 
τοµέα. Το σχέδιο αυτό θα επιδιώξει τη συνεκτικότητα και τη συµπληρωµατικότητα µε τα 
σχετικά µέσα της ΕΕ και της ΚΕΠΠΑ, και ιδίως µε τον µηχανισµό σταθερότητας10, το INSC 
(µέσο για τη συνεργασία στον τοµέα της πυρηνικής ασφάλειας) και το IPA (µηχανισµός 
προενταξιακής βοήθειας), ο οποίος έχει ως στόχο τη µείωση των ΧΒΡΠ κινδύνων και την 
ετοιµότητα εκτός της ΕΕ, καθώς και µε τις σχετικές διατάξεις της Συνθήκης Ευρατόµ και το 
παράγωγο δίκαιο. 

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί εάν οι προσπάθειες και οι πόροι επικεντρωθούν στο να µειωθεί 
στο ελάχιστο η πιθανότητα επιθέσεων µε ΧΒΡΠ όπλα και, εάν σηµειωθούν τέτοιου είδους 
επιθέσεις, να περιοριστούν οι συνέπειές τους. Βασικά µέτρα για να επιτευχθούν οι στόχοι 
αυτοί είναι: 

• να εφαρµοστεί, για την ΧΒΡΠ ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσέγγιση βασιζόµενη 
στον κίνδυνο. Αυτό συνεπάγεται τη χρήση αξιολογήσεων των κινδύνων ώστε να τίθενται 
προτεραιότητες στα µέτρα ασφάλειας, 

• να εξασφαλιστεί η απόλυτη προστασία των ΧΒΡΠ υλικών και να περιοριστεί η 
δυνατότητα εκτροπής τους,  

• να ενισχυθεί η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των κρατών µελών σχετικά µε τα ΧΒΡΠ 
θέµατα ασφάλειας προκειµένου να είναι ταχύτερη η αντίδραση σε περίπτωση νέων 
απειλών, 

• να βελτιωθεί η ανάπτυξη και η χρήση συστηµάτων ανίχνευσης σε όλη την ΕΕ και 

• να χορηγηθούν στους οργανισµούς αντίδρασης τα µέσα που είναι απαραίτητα για τη 
διάσωση ζωών και τον περιορισµό των ζηµιών σε περίπτωση ΧΒΡΠ συµβάντων. 

Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν µε την εφαρµογή των 133 µέτρων που περιγράφονται στο 
σχέδιο δράσης της ΕΕ στον ΧΒΡΠ τοµέα, το οποίο αποτελεί τµήµα της τρέχουσας δέσµης 
πολιτικών µέτρων.  

Το σχέδιο δράσης της ΕΕ στον ΧΒΡΠ τοµέα δεν αποτελεί νοµικό µέσο. Εποµένως, άµεσες 
νοµικές και δηµοσιονοµικές συνέπειες για την ΕΕ θα µπορούσαν να έχουν µόνο τυχόν 
µελλοντικά νοµικά µέσα για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης, τα οποία θα υποβληθούν σε 
εκ των προτέρων εκτίµηση των επιπτώσεων – καθώς και σε εκτίµηση των επιπτώσεών τους 
στους οικονοµικούς τοµείς και στο ερευνητικό περιβάλλον, µε επίσης συστηµατική και 
αυστηρή παρακολούθηση ώστε να διασφαλιστεί η συµβατότητα µε τον Χάρτη των 
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

4.3. Βασικοί τοµείς 

Το σχέδιο δράσης προβλέπει τρεις βασικούς τοµείς της ΧΒΡΠ ασφάλειας:  

• Πρόληψη: να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατό δυσκολότερη πρόσβαση σε ΧΒΡΠ υλικά 
χωρίς προηγούµενη έγκριση·  

                                                 
10 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1717/2006 (ΕΕ L 327 της 24.11.2006, σ. 1). 
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• Ανίχνευση: να υπάρχει η ικανότητα ανίχνευσης των ΧΒΡΠ υλικών ώστε να 
προλαµβάνονται ή να αντιµετωπίζονται τα ΧΒΡΠ συµβάντα·  

• Ετοιµότητα και αντίδραση: να είναι δυνατή η αποτελεσµατική αντίδραση σε επιθέσεις µε 
ΧΒΡΠ υλικά και η όσο το δυνατόν ταχύτερη ανάκτηση. 

Οι τρεις αυτοί τοµείς εργασίας υποστηρίζονται από διάφορα οριζόντια µέτρα, τα οποία 
εφαρµόζονται ευρέως σε όλες τις ΧΒΡΠ δραστηριότητες. 

4.4. Πρόληψη 

Τα προληπτικά µέτρα συνιστούν τον κύριο στόχο δραστηριότητας του σχεδίου δράσης στον 
ΧΒΡΠ τοµέα. Αυτό συνεπάγεται ότι οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν σε ορισµένες 
αδυναµίες οι οποίες θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για εγκληµατικούς σκοπούς, µε βάση 
αυστηρές διαδικασίες αξιολόγησης των κινδύνων. Συνεπώς, µια από τις πρώτες ενέργειες που 
πρέπει να γίνουν στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης στον ΧΒΡΠ τοµέα πρέπει να είναι να δοθεί 
προτεραιότητα στα ΧΒΡΠ υλικά υψηλού κινδύνου µε βάση µια εµπεριστατωµένη 
αξιολόγηση των κινδύνων. Η ενέργεια αυτή θα αποτελέσει προϋπόθεση για πολλά άλλα 
µέτρα που θα έχουν ως στόχο ειδικά τα ΧΒΡΠ υλικά υψηλού κινδύνου. 

Οι µετέπειτα ενέργειες θα επικεντρωθούν στην ασφάλεια των ΧΒΡΠ υλικών και 
εγκαταστάσεων, τον έλεγχο των ΧΒΡΠ υλικών, την ανάπτυξη πνεύµατος υψηλής ασφάλειας 
στο προσωπικό του τοµέα αυτού, την ενίσχυση του εντοπισµού ύποπτων συναλλαγών και 
συµπεριφοράς σε σχέση µε ΧΒΡΠ υλικά υψηλού κινδύνου, τη βελτίωση της ασφάλειας των 
µεταφορών, της ανταλλαγής πληροφοριών και των καθεστώτων εισαγωγής και εξαγωγής, 
καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας όσον αφορά την ασφάλεια των πυρηνικών υλικών. 

4.5. Ανίχνευση 

Η ικανότητα ανίχνευσης αποτελεί απαραίτητο συµπληρωµατικό στοιχείο για την πρόληψη. Η 
ανίχνευση είναι επίσης βασική για να υπάρξει η κατάλληλη αντίδραση σε ΧΒΡΠ συµβάν, 
δεδοµένου ότι χωρίς ανίχνευση δεν είναι δυνατόν να εξακριβωθεί ποια υλικά 
χρησιµοποιήθηκαν στη συγκεκριµένη περίπτωση. Σε µια Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς εσωτερικά 
σύνορα, τα συστήµατα ανίχνευσης πρέπει να εγκατασταθούν και να χρησιµοποιούνται τόσο 
στα εξωτερικά σύνορα όσο και εντός των κρατών µελών. Με την ορθή και άµεση ανίχνευση 
µπορούν να σωθούν χιλιάδες ζωές και να διατεθούν τα απαραίτητα δεδοµένα για την 
κατάλληλη αντίδραση. 

Οι προσπάθειες που καταβάλλονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τον 
εξοπλισµό ανίχνευσης των ΧΒΡΠ υλικών θα επικεντρωθούν στην κατάρτιση ελάχιστων 
προτύπων ανίχνευσης τα οποία θα εφαρµόζονται σε ολόκληρη την ΕΕ, στη θέσπιση 
καθεστώτων δοκιµής, ελέγχου και πιστοποίησης για την ανίχνευση στον ΧΒΡΠ τοµέα, καθώς 
και στη βελτίωση της ανταλλαγής ορθών πρακτικών για την ανίχνευση ΧΒΡΠ υλικών.  

4.6. Ετοιµότητα και αντίδραση 

Πρέπει να συνεχιστούν οι εργασίες για την ενίσχυση των υφιστάµενων µέτρων, ιδίως όσον 
αφορά τα εγκληµατικά ΧΒΡΠ συµβάντα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον σχεδιασµό 
έκτακτης ανάγκης στον ΧΒΡΠ τοµέα, την ενίσχυση της ικανότητας για αντίµετρα, την 
ενίσχυση της ροής των πληροφοριών, την ανάπτυξη καλύτερων εργαλείων κατασκευής 
υποδειγµάτων και τη βελτίωση της ικανότητας ποινικής έρευνας. 
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4.7. Οριζόντιες δράσεις 

Οι οριζόντιες δράσεις που καθορίζονται στο σχέδιο δράσης στον ΧΒΡΠ τοµέα εστιάζονται 
στη διεθνή συνεργασία, την επικοινωνία µε το κοινό, τα εργαλεία πληροφόρησης, την 
εκπαίδευση, την ασφάλεια του προσωπικού, την έρευνα και την ποινικοποίηση των ενεργειών 
µε ΧΒΡΠ υλικά.  

5. Εφαρµογή 

5.1. Υφιστάµενες δοµές 

Η εφαρµογή του σχεδίου δράσης πρέπει να προχωρήσει κυρίως στο πλαίσιο των 
υφιστάµενων δοµών. Αν και το σχέδιο δράσης της ΕΕ προβλέπει τη σύσταση ορισµένων 
νέων δοµών εργασίας, οι δοµές αυτές θα αποτελέσουν κυρίως προσωρινές εργασιακές 
ρυθµίσεις, οι οποίες έχουν συγκεκριµένους και περιορισµένης διάρκειας στόχους.  

Στον τοµέα της πολιτικής προστασίας, οι εργασίες θα πραγµατοποιηθούν στο πλαίσιο του 
κοινοτικού µηχανισµού πολιτικής προστασίας και του χρηµατοδοτικού µέσου πολιτικής 
προστασίας προκειµένου να ενισχυθεί η ετοιµότητα σε περίπτωση ΧΒΡΠ συµβάντων. Στο 
πλαίσιο αυτών των εργασιών προβλέπονται εργαστήρια, κατάρτιση (τουλάχιστον µια φορά το 
χρόνο), ανταλλαγή εµπειρογνωµόνων, ασκήσεις προσοµοίωσης, ανάπτυξη σεναρίων και 
αξιολόγηση των ικανοτήτων. Για να βελτιωθεί η ικανότητα αντίδρασης της ΕΕ στον ΧΒΡΠ 
τοµέα, πρέπει να ληφθούν και άλλα µέτρα, µεταξύ άλλων να βελτιωθεί η διαθεσιµότητα 
µονάδων πολιτικής προστασίας και να εξεταστεί αν χρειάζονται νέοι τύποι µονάδων καθώς 
και η σκοπιµότητα εκ των προτέρων τοποθέτησης βασικών µονάδων κατά τις σηµαντικές 
δηµόσιες εκδηλώσεις. Οι διάφοροι τοµείς εργασιών στο πλαίσιο του µηχανισµού θα 
εναρµονιστούν µε την έναρξη του προγράµµατος ανθεκτικότητας της ΕΕ στον ΧΒΡΠ τοµέα, 
θα συγκεντρώσουν τις διάφορες δραστηριότητες πολιτικής προστασίας που περιλαµβάνονται 
στο σχέδιο δράσης της ΕΕ στον ΧΒΡΠ τοµέα και θα εξασφαλίσουν ενοποιηµένη συµµετοχή 
του µηχανισµού πολιτικής προστασίας στη συνολική εφαρµογή αυτού του σχεδίου δράσης. 

Στον τοµέα της υγείας, έχει ήδη δηµιουργηθεί ένα αναλυτικό πλαίσιο. Η Επιτροπή 
Υγειονοµικής Ασφάλειας και οι υφιστάµενοι µηχανισµοί ανταλλαγής πληροφοριών όπως το 
EWRS, το RAS BICHAT και το RASFF θα διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην εφαρµογή 
των µέτρων υγείας του σχεδίου δράσης. 

5.2. Η συµβουλευτική οµάδα στον ΧΒΡΠ τοµέα 

∆εδοµένου ότι η επιχειρησιακή οµάδα στον ΧΒΡΠ τοµέα ήταν απαραίτητη για τη χάραξη της 
τρέχουσας δέσµης πολιτικών µέτρων, η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται µε τα µέλη 
της επιχειρησιακής οµάδας και κατά τη φάση υλοποίησης, µε τη σύσταση συµβουλευτικής 
οµάδας ΧΒΡΠ της οποίας θα προεδρεύει. Οι υποοµάδες που εξετάζουν προβλήµατα σχετικά 
µε χηµικά, βιολογικά, ραδιολογικά και πυρηνικά υλικά θα µπορούσαν να συνέρχονται δύο 
φορές το χρόνο για να συζητούν την εφαρµογή του σχεδίου δράσης µετά την έγκρισή του, 
καθώς και τις αναφορές των ειδικών οµάδων εργασίας που αναφέρονται ανωτέρω. Οι 
υποοµάδες αυτές θα µπορούν στη συνέχεια να υποβάλλουν έκθεση στη γενική 
συµβουλευτική οµάδα που είναι αρµόδια για όλα τα οριζόντια θέµατα, η οποία θα µπορούσε, 
ανάλογα µε τις ανάγκες, να συνέρχεται µια ή δύο φορές το χρόνο. Φυσικά, πρέπει να 
εξασφαλιστεί ανταλλαγή πληροφοριών και συντονισµός µε τις υφιστάµενες δοµές, όπως είναι 
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οι αρµόδιες οµάδες εργασίας του Συµβουλίου, η Επιτροπή Υγειονοµικής Ασφάλειας και οι 
οµάδες που δηµιουργήθηκαν δυνάµει της Συνθήκης Ευρατόµ. 

5.3. Χρηµατοδοτική στήριξη από την Επιτροπή 

Τα κυριότερα χρηµατοδοτικά µέσα που διαθέτει η Επιτροπή για τη στήριξη της υλοποίησης 
της τρέχουσας δέσµης πολιτικών µέτρων είναι τα υφιστάµενα χρηµατοδοτικά προγράµµατα, 
και συγκεκριµένα το ειδικό πρόγραµµα «Πρόληψη, ετοιµότητα και διαχείριση των συνεπειών 
της τροµοκρατίας και άλλων κινδύνων που συνδέονται µε την ασφάλεια», καθώς και το 
ειδικό πρόγραµµα «Πρόληψη και καταπολέµηση της εγκληµατικότητας»11. Τα ειδικά αυτά 
προγράµµατα θα καλύψουν την περίοδο έως τον ∆εκέµβριο του 2013. Τα ετήσια 
προγράµµατα εργασίας των δύο χρηµατοδοτικών προγραµµάτων θα καθορίσουν τα 
διαθέσιµα ποσά για την υλοποίηση της τρέχουσας δέσµης πολιτικών µέτρων. Προβλέπεται 
ότι θα διατεθούν 100 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της εφαρµογής του σχεδίου δράσης στον 
ΧΒΡΠ τοµέα κατά την περίοδο 2010-2013. 

Η συµπληρωµατική χρηµατοδότηση που θα προέλθει από τα ακόλουθα προγράµµατα και 
µέσα θα συµβάλει επίσης στην υλοποίηση του σχεδίου δράσης της ΕΕ στον ΧΒΡΠ τοµέα. 

Το χρηµατοδοτικό µέσο πολιτικής προστασίας12 προβλέπει την καταβολή ποσών «για την 
ενίσχυση και τη συµπλήρωση των προσπαθειών που καταβάλλουν τα κράτη µέλη για την 
προστασία ιδίως των ανθρώπων, αλλά και του περιβάλλοντος και των αγαθών, 
συµπεριλαµβανοµένης της πολιτιστικής κληρονοµιάς, σε περίπτωση φυσικών και 
ανθρωπογενών καταστροφών, τροµοκρατικών ενεργειών και τεχνολογικών, ραδιολογικών ή 
περιβαλλοντικών ατυχηµάτων καθώς και για τη διευκόλυνση της ενισχυµένης συνεργασίας 
µεταξύ των κρατών µελών στον τοµέα της πολιτικής προστασίας»13. Το µέσο αυτό ισχύει 
επίσης έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2013. 

Στον τοµέα της έρευνας, το έβδοµο πρόγραµµα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, 
τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης14, και συγκεκριµένα το τµήµα που αφορά την έρευνα 
για την ασφάλεια, παρέχει σηµαντικές δυνατότητες χρηµατοδότησης των τοµέων έρευνας µε 
προτεραιότητα που αναφέρονται στο σχέδιο δράσης της ΕΕ στον ΧΒΡΠ τοµέα. Τα 
αποτελέσµατα σχετικά µε τον ΧΒΡΠ τοµέα (ανίχνευση, διαχείριση κρίσεων) των πρώτων 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων καθίστανται ήδη, σταδιακά, διαθέσιµα. Όπως τα άλλα 
χρηµατοδοτικά προγράµµατα που αναφέρθηκαν, αυτό το πρόγραµµα-πλαίσιο ισχύει έως τις 
31 ∆εκεµβρίου 2013. Για τις άλλες προτεραιότητες της έρευνας για την ασφάλεια θα 
παρέχονται στοιχεία από το ευρωπαϊκό φόρουµ για την ασφάλεια, την έρευνα και την 
καινοτοµία (ESRIF), του οποίου η έκθεση θα περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τις 
µελλοντικές απειλές από ΧΒΡΠ υλικά καθώς και σχετικά µε τις προσπάθειες στους τοµείς 
της έρευνας και της καινοτοµίας που κρίνονται απαραίτητες για την αντιµετώπιση τους. 

Το πρόγραµµα υγείας της ΕΕ για την περίοδο 2008-2013 θα συνεχίσει να στηρίζει τις 
εργασίες της Επιτροπής Υγειονοµικής Ασφάλειας καθώς και τις ενέργειες για την ετοιµότητα 
και αντίδραση σε ΧΒΡΠ απειλές για τη δηµόσια υγεία. 

                                                 
11 ΕΕ L 58 της 24.2.2007, σ. 1 και 7.  
12 Απόφαση για τη θέσπιση χρηµατοδοτικού µέσου πολιτικής προστασίας (ΕΕ L 71 της 10.3.2007, σ. 9). 
13 ΕΕ L 71 της 10.3.2007, σ. 9. 
14 Απόφαση 1982/2006/EΚ (ΕΕ L 412 της 30.12.2006, σελ. 1). 
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Τέλος, για τις περιπτώσεις ΧΒΡΠ συµβάντων, η Επιτροπή πρότεινε τη διεύρυνση του πεδίου 
εφαρµογής του υφιστάµενου Ταµείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί για να βοηθήσει τα πληγέντα κράτη µέλη να αντιµετωπίσουν τις 
συνέπειες15. 

Ειδική περίπτωση χρησιµοποίησης των διαθέσιµων κεφαλαίων για την εφαρµογή του σχεδίου 
δράσης στον ΧΒΡΠ τοµέα θα µπορούσε να είναι η παροχή επιδοτήσεων σε ένα κράτος µέλος 
ή σε οµάδα κρατών µελών προκειµένου να σχεδιάσουν και να πραγµατοποιήσουν 
συγκεκριµένες ενέργειες. Βεβαίως, αυτό µπορεί να εφαρµοστεί µόνο εφόσον τηρούνται οι 
αντίστοιχες αρµοδιότητες των κρατών µελών και της Επιτροπής και σύµφωνα µε τους 
ισχύοντες χρηµατοδοτικούς κανόνες. 

5.4. Χρονοδιάγραµµα, υποβολή εκθέσεων και επανεξέταση 

Το σχέδιο δράσης της ΕΕ στον ΧΒΡΠ τοµέα θα επανεξεταστεί το 2013. Η περίοδος αυτή 
είναι επαρκής ώστε να επιτευχθεί σηµαντική πρόοδος, και αντιστοιχεί στο χρονοδιάγραµµα 
των χρηµατοδοτικών προγραµµάτων που στηρίζουν την εφαρµογή του. Καθ’ όλη τη διάρκεια 
αυτής της περιόδου, η συµβουλευτική οµάδα θα µεριµνά, όπως αναφέρεται ανωτέρω, για την 
τακτική υποβολή εκθέσεων και την παρακολούθηση της εφαρµογής του σχεδίου δράσης, 
καθώς και των εκθέσεων στην (στις) αντίστοιχη(ες) οµάδα(ες) εργασίας του Συµβουλίου που 
εξετάζει(ουν) τα ΧΒΡΠ θέµατα. Η Επιτροπή θα υποβάλει επίσης ενδιάµεση έκθεση. 
∆εδοµένου ότι ένα σχέδιο δράσης είναι ευέλικτο, οι προτεραιότητες είναι δυνατόν, κατόπιν 
συµφωνίας, να προσαρµοστούν ή να αλλάξουν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της 
εφαρµογής. 

6. Συνδυασµός ασφάλειας και υγείας – επισκόπηση των βέλτιστων πρακτικών 

Ένα από τα συµπεράσµατα των προηγούµενων εργασιών σχετικά µε την ετοιµότητα έναντι 
βιολογικών κινδύνων, τις οποίες πραγµατοποίησε η Επιτροπή µαζί µε την Europol, τις 
εθνικές υπηρεσίες επιβολής του νόµου και τις υγειονοµικές αρχές, ήταν ότι πρέπει να 
αναπτυχθεί περισσότερο η συνεργασία και ο συντονισµός µεταξύ των διαφόρων φορέων που 
συνεργάζονται για την πρόληψη και την αντίδραση σε περίπτωση ΧΒΡΠ συµβάντων. Αν και 
όλοι αυτοί οι φορείς εξυπηρετούν το δηµόσιο συµφέρον και πρώτη προτεραιότητά τους είναι 
πάντα η προστασία της ανθρώπινης ζωής, είναι αναπόφευκτο να αντιµετωπίζουν τα 
συµβάντα κυρίως µε βάση την αρµοδιότητά τους. Όλες οι δραστηριότητες αυτών των αρχών 
είναι πιθανόν να διεξάγονται σε περιβάλλον το οποίο έχει διαταραχθεί σηµαντικά λόγω 
τραυµατικού γεγονότος που συνέβη µόλις προ ολίγου, πιθανόν µε µεγάλο αριθµό θυµάτων. 
Τέτοιου είδους καταστάσεις απαιτούν αποτελεσµατική διαχείριση και τακτική εκπαίδευση, 
ώστε η αντίδραση να είναι καλά συντονισµένη και αποτελεσµατική όπως είναι δίκαιο να 
αναµένει ο πληθυσµός.  

Προκειµένου να βοηθήσει τα κράτη µέλη να προχωρήσουν τις εργασίες τους σε αυτούς τους 
τοµείς, η Επιτροπή συγκέντρωσε τα αποτελέσµατα τριών διαφορετικών περιφερειακών 
εργαστηρίων, στα οποία ειδικοί από τα κράτη µέλη συζήτησαν τα θέµατα αυτά, σε ένα 
έγγραφο που περιλαµβάνει τις τρέχουσες βέλτιστες πρακτικές που διαπίστωσαν οι ειδικοί, 
ιδίως στον χηµικό και στον βιολογικό τοµέα. Σκοπός αυτού του εγγράφου είναι απλώς να 

                                                 
15 Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ίδρυση του Ταµείου 

Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, COM(2005) 108 τελικό, 6.4.2005. 
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βοηθήσει τα κράτη µέλη στις προσπάθειες που καταβάλλουν σήµερα για τη βελτίωση της 
ετοιµότητάς τους στον ΧΒΡΠ τοµέα. 

7. Εξωτερικές σχέσεις 

Το σηµαντικότερο τµήµα της σηµερινής πολιτικής εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ όσον αφορά 
την ΧΒΡΠ απειλή είναι η στρατηγική της ΕΕ κατά της διάδοσης όπλων µαζικής 
καταστροφής, γνωστή επίσης ως στρατηγική ΟΜΚ της ΕΕ, που εγκρίθηκε τον ∆εκέµβριο του 
2003. Η στρατηγική αυτή ενηµερώθηκε και αναθεωρήθηκε πρόσφατα, οπότε το Συµβούλιο 
ενέκρινε «νέες γραµµές για δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την καταπολέµηση της 
διάδοσης όπλων µαζικής καταστροφής και των συστηµάτων διανοµής τους» τον ∆εκέµβριο 
του 200816. Οι νέες αυτές γραµµές για δράση και η τρέχουσα δέσµη της ΕΕ στον ΧΒΡΠ 
τοµέα, µαζί µε τα κατάλληλα κοινοτικά µέσα, και ιδίως τον µηχανισµό σταθερότητας, έχουν 
αµοιβαίο ενισχυτικό αποτέλεσµα στη µείωση των κινδύνων από ΧΒΡΠ υλικά. Η Επιτροπή, 
εξάλλου, θα εξασφαλίσει µια συνεκτική και συντονισµένη προσέγγιση για την εφαρµογή 
τους. Τον Μάρτιο 2009, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση η οποία παρουσιάζει τις απόψεις 
της για τη µη διάδοση των πυρηνικών17 και τους τρόπους µε τους οποίους είναι δυνατόν να 
ενισχυθεί αυτή ιδίως µε βάση τις διατάξεις της Συνθήκης Ευρατόµ που αφορούν την 
πυρηνική ασφάλεια. 

Μέσω του µηχανισµού σταθερότητας, η Επιτροπή στηρίζει τρίτες χώρες ώστε να αναπτύξουν 
την εκπαίδευση και τη βοήθεια µε στόχο τη µείωση των ΧΒΡΠ υλικών, καθώς και την 
ετοιµότητα. Η βοήθεια της ΕΕ εξαπλώνεται σταδιακά από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής 
Ένωσης σε νέες περιοχές που δηµιουργούν ανησυχία, όπως η νοτιοανατολική Ασία, η Μέση 
Ανατολή και τµήµατα της Αφρικής, ιδίως στον χηµικό και στον βιολογικό τοµέα. Η 
εφαρµογή της απόφασης 1540 του Συµβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ θα ενισχυθεί περαιτέρω 
αφενός µε την στήριξη του ∆ιεθνούς Οργανισµού Ατοµικής Ενεργείας (∆ΟΑΕ), την 
πρόσληψη επιστηµόνων που είχαν ειδικευθεί σε ΟΜΚ, την αντιµετώπιση του λαθρεµπορίου 
πυρηνικού υλικού, καθώς και των αθέµιτων χρηµατοοικονοµικών πρακτικών, και αφετέρου 
µε την υποστήριξη αποτελεσµατικότερων συστηµάτων ελέγχου των εξαγωγών και 
παρακολούθησης των συνόρων. Τα περιφερειακά «κέντρα αριστείας στον ΧΒΡΠ τοµέα» θα 
συντελέσουν στην επίτευξη ανταλλαγής µε βασικές περιοχές βέλτιστων πρακτικών, στην 
ενίσχυση της δηµιουργίας υποδοµής και την ανταλλαγή εµπειριών που συγκεντρώνονται σε 
επίπεδο ΕΕ. Με περίπου 300 εκατ. € για την περίοδο 2007-2013, στόχος του µηχανισµού 
σταθερότητας είναι να αναπτυχθεί παιδεία ασφάλειας και προστασίας στον ΧΒΡΠ τοµέα σε 
ολόκληρο τον κόσµο. 

Βασικό χαρακτηριστικό του µηχανισµού σταθερότητας είναι η στενή συµµετοχή των 
εµπειρογνωµόνων των κρατών µελών µέσω ενός νέου µηχανισµού, του µέσου στήριξης 
εµπειρογνωµόνων. Από κοινού µε την Επιτροπή, οι εµπειρογνώµονες των κρατών µελών 
πραγµατοποίησαν κατά τα προηγούµενα έτη σειρές αποστολών και εργαστηρίων 
προκειµένου να εντοπίσουν τοµείς προτεραιότητας. Η ανάπτυξη νέων τοµέων στις χώρες µε 
αναδυόµενη οικονοµία και οι συνδεόµενοι κίνδυνοι διάδοσης των ΧΒΡΠ υλικών, ιδίως στο 
πλαίσιο της λεγόµενης «πυρηνικής αναγέννησης» και της βιοτεχνολογίας, θέτουν σηµαντική 
πρόκληση. Για να αντιµετωπιστούν οι κίνδυνοι αυτοί, η Επιτροπή υποστηρίζει την 
πρωτοβουλία δηµιουργίας πολυµερών τραπεζών πυρηνικών καυσίµων. Η πιθανότητα να 

                                                 
16 17172/08, 17 ∆εκεµβρίου 2008. 
17 COM(2009) 143 τελικό, 26.03.2009. 
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προσπαθήσουν οι τροµοκράτες να εκµεταλλευτούν πανδηµίες προκαλεί επίσης µεγάλη 
ανησυχία για την ασφάλεια και την υγεία. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή προτίθεται να 
προωθήσει ειδικά µέτρα όπως συστήµατα έγκαιρης προειδοποίησης και ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών µε τη συµµετοχή περιφερειακών οργανώσεων. Τα περιφερειακά κέντρα 
αριστείας στον ΧΒΡΠ τοµέα θα αποτελέσουν τους βασικούς άξονες γι’ αυτές τις 
πρωτοβουλίες. Τα θέµατα που αφορούν τις απειλές από ΧΒΡΠ υλικά συζητούνται επίσης σε 
πολλά διεθνή φόρα18 και εξετάζονται στο πλαίσιο διεθνών οργανισµών όπως ο ∆ιεθνής 
Οργανισµός Ατοµικής Ενέργειας (∆ΟΑΕ), ο Οργανισµός για την Απαγόρευση των Χηµικών 
Όπλων (ΟΑΧΟ), η διάσκεψη BTWC (σύµβαση για τα βιολογικά και τοξινικά όπλα), η 
Ιντερπόλ και η πρωτοβουλία για την παγκόσµια υγειονοµική ασφάλεια (GHSI). Σε απόλυτη 
συµφωνία µε το άρθρο 19 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, µία από τις βασικές 
συστάσεις του σχεδίου δράσης της ΕΕ στον ΧΒΡΠ τοµέα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να καταβάλει µεγαλύτερη προσπάθεια να παρουσιάσει συνεκτική άποψη σε τέτοια 
διεθνή φόρα και κατά τις συνόδους των διεθνών αυτών οργανισµών.  

Γενικότερα, οι αντιτροµοκρατικές προσπάθειες αποτελούν τµήµα πολλών συµφωνιών 
συνεργασίας που εφαρµόζονται ή αποτελούν αντικείµενο διαπραγµατεύσεων µεταξύ της ΕΕ 
και τρίτων χωρών. Το 2002, το Συµβούλιο αποφάσισε ότι θα πρέπει να περιλαµβάνεται µια 
τυποποιηµένη αντιτροµοκρατική ρήτρα σε όλες τις συµφωνίες µε τρίτες χώρες. Επίσης, από 
τον Νοέµβριο του 2003, περιλήφθηκαν ρήτρες ΟΜΚ σε όλες τις νέες ή ανανεωµένες µικτές 
συµφωνίες, οι οποίες καλύπτουν σήµερα 100 περίπου χώρες. Οι εργασίες για ΧΒΡΠ θέµατα 
µε στρατηγικούς εταίρους όπως οι Ηνωµένες Πολιτείες µπορούν επίσης να αναπτυχθούν 
περαιτέρω µε βάση την τρέχουσα δέσµη πολιτικών µέτρων. 

Όσον αφορά τη δηµόσια υγεία, η Επιτροπή θα συνεχίσει να συµµετέχει και να στηρίζει τις 
εργασίες της πρωτοβουλίας για την παγκόσµια υγειονοµική ασφάλεια και προτίθεται να 
υποβάλει ανακοίνωση για την υγειονοµική ασφάλεια το 2009, στην οποία θα αναφέρονται οι 
εσωτερικές και εξωτερικές πτυχές της υγειονοµικής ασφάλειας. 

8. Συµπεράσµατα 

Η προστασία του πληθυσµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της τροµοκρατίας και άλλων 
εγκληµατικών απειλών αποτελεί βασική προτεραιότητα της Επιτροπής. Όπως δείχνουν τα 
γεγονότα σε ολόκληρο τον κόσµο, οι τροµοκράτες επιδιώκουν συνεχώς να αποκτήσουν 
χηµικά, βιολογικά, ραδιολογικά και πυρηνικά (ΧΒΡΠ) υλικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 
δεσµευθεί να µεριµνά ώστε να µην πραγµατοποιηθούν τέτοιου είδους µη συµβατικές απειλές. 
Το σχέδιο δράσης της ΕΕ στον ΧΒΡΠ τοµέα θα συµβάλει σηµαντικά στην υλοποίηση αυτής 
της δέσµευσης. 

                                                 
18 Όπως η παγκόσµια πρωτοβουλία για την καταπολέµηση της πυρηνικής τροµοκρατίας (GICNT), τα 

καθεστώτα ελέγχου των εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης όπως η Οµάδα Πυρηνικών Προµηθευτών, ο 
∆ιακανονισµός του Wassenaar, η Oµάδα της Αυστραλίας και το Καθεστώς Ελέγχου Τεχνολογίας 
Πυραύλων. 


