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PERUSTELUT 

1. EHDOTETUN SÄÄDÖKSEN TAUSTA 

1.1. Ehdotuksen perustelut ja tavoitteet 

Ehdotetun päätöksen tavoitteena on  virtaviivaistaa ja vahvistaa Euroopan unionin valm iuksia 
ja rakenteita, joiden avulla se voi vastata te hokkaasti valtioiden raja t ylittäviin vakaviin 
terveysuhkiin. Nämä uhkat voivat olla tapahtumia, jotka johtuvat tartuntataudeista, muita kuin 
tartuntatauteja aiheuttavista biol ogisista tekijöis tä ja k emiallisista, ympäristöön liittyvistä tai  
alkuperältään tuntem attomista uhkista. 1 Ilm astonmuutoksen vaikut uksesta aiheutuvat uhkat 
(esim. lä mpöaallot, kylm ät kaudet) kuuluvat täm än päätöksen soveltam isalaan, ja niitä 
käsitellään ympäristöuhkien yhteydessä. 

Tämä ehdotus ei koske alkuperältään radiolog isia tai ydin materiaaliin liittyviä uh kia, jotka 
aiheuttavat altistum ista ioni soivalle säteilylle, koska niistä on jo m äärätty Euroopan 
atomienergiayhteisön perustam issopimuksen 2 artiklan b alakohdass a ja 30–39 artiklassa, 
jotka ov at e rityismääräyksiä ( lex specialis) suhteessa Euroopan uni onin toim innasta tehdyn 
sopimuksen 168 artiklaan. 

Tällä ehdotuksella perustetaan kriiseihin reagointia  koskeva yleinen ke hys, joka perustuu 
viimeaikaisista kansanterveyteen liittyvistä hätätilantilanteista sa atuihin kokemuksiin ja 
terveysuhkiin liittyviin nykyisiin EU:n tason välineisiin. 

Vaikka jäsenvaltiot vastaavat kansanterveyskriis ien hoitamisesta kansallisella tasolla, m ikään 
maa ei pysty selviäm ään raja tylittävästä kans anterveyteen liittyväs tä kriis istä y ksinään. 
Rahoitusmarkkinoiden tämänhetkisen levottomuuden vuoksi on entistä tärkeäm pää keskittyä 
sellaisiin aloihin liittyviin toimenpiteisiin, joilla lisäarvon s aavuttaminen on ilm eistä, kuten 
mahdollisen kansante rveyteen liittyvän kr iisin haitallisten vaiku tusten m inimointiin. 
Viimeaikaiset valtioiden rajat ylittävät tapahtumat, kuten vuoden 2009 H1N1-pandem ia, 
vuoden 2010 tuhkapilvi ja m yrkyllinen punainen liete tai vuoden 2011 E. coli STEC O104 
-epidemia v aikuttivat y hteiskuntaan m erkittävästi ja o soittivat, e ttei nä iden hä tätilanteiden 
vaikutuksia voida rajata vain yhdelle sektorille. Sen vuoksi myös  muiden sektorien on oltava 
yhtä lailla v almiita ha llitsemaan kansanterv eyteen liittyvän kriis in va ikutuksia EU:n tasolla  
parannetun sektorien välisen yhteistyön avulla. 

Rajatylittävien vakavien terveysuhkien hoitam isen oikeusperustaa vahvistettiin EU:n tasolla 
Lissabonin sopim uksella. EU pystyy nyt toteutta maan toim ia tällä alalla jäsenvaltioiden 
lainsäädännön ja määräysten yhdenmukaistamista lukuun ottamatta. Sopimuksessa määrätään 
myös, että  EU:n on täydenne ttävä ja tue ttava k ansallista po litiikkaa ja e distettävä 
jäsenvaltioiden välis tä yhteistyö tä ylittäm ättä kuitenk aan niiden  tätä ala a koskevaa 
toimivaltaa. 

EU:n täm än alan lainsäädäntö on toista iseksi kosken ut vain ta rtuntatauteja.2 EU:n  
tartuntatautien epidem iologisen seurannan ja valvonnan verkostolla on erityiset m ekanismit 

                                                 
1 Mukaan lukien alkuperältään pahantahtoiset ja tarkoitukselliset uhkat. 
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N: o 2 119/98/EY, t ehty 2 4 päivänä sy yskuuta 1 998, 

tartuntatautien epidemiologisen seurannan ja valvonnan verkoston perustamisesta yhteisöön (EYVL L 
268, 3.10.1998, s. 1). 
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tartuntatautien valvontaa, varoitusten antam ista ja EU:n toim innan koordinointia varten. 
Koska verkosto on kuitenkin tarkoitettu vain ta rtuntataudeille, se ei  enää vastaa nykyisiin 
vaatimuksiin tai tarpe isiin keh ittää EU:n to imintaa kaikkien va kavien ra jatylittävien 
terveysuhkien varalta, m inkä vuoksi se korva taan tällä päätöksellä. T ämä päätös koskee 
kaikkia v altioiden r ajat y littäviä vakavia  terveysuh kia, rad iologisille a ineille ta i 
ydinmateriaaleille altistumisen aiheuttamia uhkia lukuun ottamatta. 

Ehdotetun päätöksen tavoitteet ovat seuraavat: 

Päätöksessä säädetään ensinnäkin valm iussuunnitelmien osalta jäse nvaltioiden toim ien 
koordinoinnista, jolla pyritään parempaan valmiuteen ja valmiuksien kehittämiseen. Komissio 
varmistaa tätä varten kansallisen suunnittelun  ja keskeisten sektorien, kuten liikenteen, 
energian ja pelastuspalvelun, vä lisen koordinoinnin ja tukee jä senvaltioita lääketieteellisiä 
vastatoimenpiteitä koskevan yhteisen hankintamekanismin perustamisessa. 

Toiseksi tilanteissa, joissa jokin jäsenvaltio on antanut varoituksen m uusta vakavasta uhkasta 
kuin tar tuntataudista, peruste taan tilap äinen verkosto  riskina rvioinnissa ta rvittavien 
olennaisten tietojen tarjoam ista ja kehittym ässä olevien te rveysuhkien valvontaa varten. 
Tartuntatautien seuranta jatkuu nykyisellään. 

Kolmanneksi päätöksellä laajennetaan nykyisen varhaisvaroitus- ja reagointijärjestelm än 
käyttöä kaikkiin vakaviin te rveysuhkiin ny kytilanteesta, jossa sitä käytetään vain 
tartuntatautien ollessa kyseessä. 

Neljänneksi ehdotuksella otetaan käyttöön  alkuperältään biolog isten, kem iallisten, 
ympäristöön liittyvien tai tuntemattomien kansanterveysriskien kansallisten tai union in tason 
arviointien koordinoitu kehittäminen kriisitilanteissa. 

Lopuksi päätöksellä perustetaan yleinen kehys E U:n reagoinnille kansanterveyteen liittyvään 
kriisiin. EU  saa konkreettises ti paremm at m ahdollisuudet koordinoid a kansanterveyteen  
liittyvien hätätilanteiden kans allisia kriis itoimenpiteitä, kun nykyisen terveysturvakomitean 
asema määritellään muodollisesti. 

1.2. Yleinen tausta 

Ehdotuksella edistetään Euroopan terveysstrategian 3 täytäntöönpanoa ja Eurooppa 2020 
-strategiaa4 sisällyttäm ällä terveysnäkökohdat olennais ena osana älykästä ja osallistavaa 
kasvua koskeviin tavoitteisiin. Ehdotuksella edistetään myös sisäisen turvallisuuden strategian 
kriisin- ja  katas trofinhallintakäytäntöjä koskevan osion 5 täytäntöönpanoa ja etenkin sen 
yleisen tavoitteen, joka on laatia yhdenm ukainen riskinhallintapolitii kka, jossa uhkien ja 
riskien arviointi sidotaan päätöksentekoon. Tervey sturva-aloitteessa otet aan asianmukaisesti 
huomioon terveysk riisien ehkäisy yn ja n iihin reagoimiseen li ittyvät EU:n ulkoiset 
yhteistyötoimet kol mansien m aiden kanssa sekä  unionin tutkim uksen alan ohjelm ista tuetut  

                                                 
3 Valkoinen k irja, ann ettu 23 . lo kakuuta 200 7 – ”Yhd essä terv eyden hyväksi: EU: n terveyspolitiikan 

uuden lähestymistavan vuosiksi 2008–2013, KOM(2007) 630 lopullinen. 
4 Komission t iedonanto, a nnettu 3. m aaliskuuta 2 010 – Eur ooppa 2 020: Äl ykkään, ke stävän j a 

osallistavan kasvun strategia, KOM(2010) 2020 lopullinen. 
5 EU:n sisäisen tu rvallisuuden strateg ian t oteuttamissuunnitelma: v iisi ask elta koh ti tu rvallisempaa 

Eurooppaa, 22.11.2010, KOM(2 010) 673  lo pullinen – Tavo ite 5 : Parann etaan Eu roopan kyk yä 
selviytyä k riiseistä j a k atastrofeista –  To imi 2 : O maksutaan k aikenkattava läh estymistapa uh kien ja  
riskien arviointiin. 
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toimet ja tutkitaan sy nergiaetuja, joita vo idaan saavuttaa m onista kahdenvälisistä EU:n 
avustus- ja yhteistyöohjelmista, joissa on merkittävä terveyteen liittyvä osio. 

Aiemmasta ja nykyisestä tervey sohjelmasta on tuettu monia toimintoja, jotka liittyvät 
tartuntatauteja samoin kuin terveyteen kohdist uvia kemiallisia riskejä ja ilm astonmuutoksen 
aiheuttamia tapahtum ia koskeviin valm ius- ja reagointisuunnitelmiin ja r iskinarviointeihin. 
Suunnitelmien m ukaan nyt kehitteillä olevassa terveysohjelmassa tuetaan tärkeitä aloitteen 
osiin liittyviä erityistoimia.6 

EU:lla on jo tällä hetk ellä kä ytössä toim intalinjat, m ekanismit ja välineet v altioiden raja t 
ylittävien vakavien uhkien ehkäisyyn ja valvontaan ja kriisinhallinnan valm iuksien 
lisäämiseen. Tällaisia keinoja ovat m uun muassa EU:n pelastuspalvelumekanism i, 
koheesiorahasto, solidaarisuusraha sto, EU:n CBRN-toim intasuunnitelma7 ja eurooppalaiset 
varoitusverkostot, kuten ECURIE8. 

Lisäksi toim innassa on jo tie teellisiä kom iteoita ja viras toja, jotka tukev at EU:n 
turvallisuuspuitteita ja suojaava t k ansalaisia rajatylittäviltä vakavilta uhkilta var mistamalla 
elintarvike- ja rehutu rvallisuuden, eläinten ja kasvien terv eyden, lääkkeiden turvallisuuden ja 
kuluttajansuojan. Käytössä on järjestelm iä, joiden avulla valvotaan kem ikaalionnettomuuksia 
ja säteilytilanteita sekä rajaturvallisuutta ja suojellaan rikollisuutta ja terrorismia vastaan. 

Päällekkäisyyksien välttäm iseksi näiden aloj en ja nykyisten katastrofinehkäisy- ja  
valvontarakenteiden kanssa on to teutettu puutteita koskeva anal yysi, jossa arvioitiin, m iten 
hyvin näm ä nykyiset järjes telmät kattav at terv eysuhkien valvonnan, niistä ilm oittamisen, 
riskinarvioinnin ja kriisinhallinnan valm iudet ja rakenteet kansanterveyden kannalta 
arvioituna. Analyysissa havaittiin, että EU:n tason nykyisissä rake nteissa ja mekanismeissa ei 
oteta näitä uhkia huom ioon kansante rveyden kannalta riittävän hyvin. 9 Käytössä on 
esimerkiksi useita va lvonta- ja varoitusjärjestelmiä eri EU:n tason uhk ille, mutta niitä ei ole 
järjestelmällisesti kytk etty EU:n  kansante rveyslaitoksiin. Lisäksi kansainvälisessä 
terveyssäännöstössä (2005) 10, jok a on kaik kien te rveyteen liitty vien hätä tilanteiden 
koordinointia koskeva kansainvä linen yleissopim us, m äärätään, että jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava Maailman terveysjärjestölle WHO:lle kaikista mahdollisesti kansainvälistä huolta 
aiheuttavista kansanterveyteen  liittyvistä hätätilanteista niiden alkuperästä riippum atta 
(mukaan lukien bio loginen, kem iallinen ta i ym päristöön liittyv ä alkuperä). V astaavaa 
ilmoitusvelvollisuutta ei kuitenkaan  nykyisten ra kenteiden perusteella ole olem assa EU:n 
tasolla. 

Riskinarvioinnin alalla on olem assa kansallisia kansanterveyden riskinarviointeja, mutta ne 
eivät välttämättä ole kattavia ja johdonm ukaisia EU:n näkökulm asta tarkasteltuna, eikä tällä 
hetkellä ole käytössä E U:n tason koordinoitu un lähestym istapaan tark oitettua m ekanismia. 
EU:n tason kansanterveyden riskinarvioinni n puute johtaa eroihin uhkien aiheuttam ien 

                                                 
6 h ttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:301:0003:0013:FI:PDF. 

http://ec.europa.eu/health/programme/docs/prop_prog2014_en.pdf 
7 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle, annettu 24. kesäkuuta 2009, kemiallisen, 

biologisen, säteily- j a yd inturvallisuuden p arantamisesta Eu roopan u nionissa – EU:n  CBR N-
toimintasuunnitelma (KOM(2009) 0273 lopullinen).  

8 Euroopan yhteisön säteilyhätätilanteita koskeva nopean tietojenvaihdon järjestelmä. 
9 Tarkemmat t iedot on esitetty v aikutusten arv iointia kosk evassa raportissa j a etenk in liitteessä 2, 

’Rajatylittäviin terveysuhkiin liittyvät valmius- ja reagointirakenteet’. 
10 h ttp://www.who.int/ihr/en/. 

http://ec.europa.eu/health/programme/docs/prop_prog2014_en.pdf
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vaarojen arvioinnissa, jäsenva ltioiden päällekkäisiin arvi ointeihin ja epäjohdonmukaisiin 
EU:n tason  toim enpiteisiin. Tilann e voi m yös johtaa tä llä hetke llä käytettävissä olevien 
rajallisten resurssien tehottomaan käyttöön ja viivästyttää asianmukaisia kansanterveystoimia, 
mikä saattaa vaarantaa koko EU:n tason va statoimet. Kattavan tai asianm ukaisen 
riskinarvioinnin puuttum inen voi  johtaa epäselvään v iestintään ja v aarantaa kansalaisten  
luottamuksen jäsenvaltioiden kansanterveyde stä vastaavien viranom aisten ehdottam iin tai 
toteuttamiin toimenpiteisiin. 

Nykyiset mekanismit eivät säteilysuojeluun liittyviä välineitä lukuun ottamatta tarjoa kattavaa 
perustaa väestöä koskeville kansanterveystoimille, kun kyseessä on v akava haitta terveydelle, 
kuten kemikaalin, biologisen tekijän tai ym päristötapahtumien aiheut tama konta minaatio tai 
myrkytys. Näin ollen on syntynyt tilanne, jossa tällä hetkellä ei ole mahdollista reagoida EU:n 
tasolla koordinoidusti kansan terveystoimien tai ennaltae hkäisyyn ja hoitoon liittyvien 
sopimusten avulla. Tä llaisia rajatylittäviä kansanterveyteen liittyv iä hätätilan teita käs itellään 
tapauskohtaisesti ja tilapäises ti. Täm än vuoksi ehdotus perust uu nykyisiin välineisiin sekä 
tehostaa ilmoituksiin ja riskinarviointiin liittyvää yhteistyötä ja koordinointia. 

Mitä tulee valm iussuunnitelmiin, vuoden 2009 H1N1-influenssapandem ian aikana 
jäsenvaltiot, jotka hank kivat inf luenssaa va staan tarkoitettujen pandem iarokotteita yksin, 
kilpailivat keskenään rajallis esti s aatavilla ol evista rokotem ääristä, m ikä heikensi niid en 
ostovoimaa. Sopim uksiin sisältyneiden sala ssapitomääräysten vuoks i jäsenvaltiot eivät 
useinkaan voineet vaihtaa keskenään tieto ja. Näin ollen, kuten riippum attomassa 
arvioinnissa11 todetaan, jäsenvaltioiden sopim usehdoissa oli suuria eroja etenkin siltä osin, 
miten vastuu haittavaikutuksista siirrettiin valmistajilta jäsenvaltioille. Lisäksi resursseja kului 
hukkaan valtavasti, koska sopim uksiin ei ollu t m ahdollisuutta sisälly ttää ehtoja, joiden 
täyttyessä v arattua ann osmäärää voita isiin m uuttaa ta i y limääräisiä r okotteita pa lauttaa. 
Jäsenvaltioilla, jotka eivät pyst yneet hyväksym ään näitä epäedulli sia ehtoja, ei ollut takeita 
siitä, saavatko ne pandem iainfluenssarokotteita, mikä heikensi koko EU:n valm iutta reagoida 
tällaiseen ra jatylittävään terveysuhkaan. Jos pandem ia olisi osoittautunu t virulentimmaksi ja 
tappavammaksi, seuraukset terveydelle olisivat voineet olla varsin vakavat. 

Lisäksi vuoden 2009 H1N1-pandemian jälkeen Euroopan parlamentti painotti 8. m aaliskuuta 
2011 annetussa päätöslauselm assaan ja neuvosto 13. syyskuuta 2010 annetuissa  
päätelmissään12 tarvetta ottaa käyttöön yhteinen m enettely lääkinnällisten vastatoim ien 
yhteiselle hankinnalle ja etenkin pandemiar okotteiden osalta antaa jäse nvaltioille 
mahdollisuus hyötyä tällaisista hankinnoista vapaaehtoisesti. 

Tällä ehdotuksella säädetään oikeusperusta EU:n mekanismille lääketieteellisten vastatoimien 
yhteishankintaan, johon sopim uspuolet13 voivat osallistu a v apaaehtoisesti lääketiete ellisten 
vastatoimien, kuten pandemiainfluenssarokotteiden ostamista varten, mikä parantaa valmiutta 
tulevien pandemioiden varalta. 

Kriisinhallinnan osalta ja viim eaikaisista hätätiloista opitun perusteella terveysministerit ovat 
toistuvasti vaatineet te rveysturvapuitteiden uude lleentarkastelua, m inkä tulisi sisältää m yös 

                                                 
11 http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/docs/assessment_vaccine_en.pdf. 
12 Neuvoston pä ätelmät, annet tu 13 . sy yskuuta 20 10, ”A /H1N1-pandemiasta saadut  ko kemukset – 

terveysturva Euroopan unionissa” (12665/10). 
13 Mahdollisia so pimuspuolia: j äsenvaltiot j a Eu roopan ko missio (näistä j älkimmäinen h ankkii 

lääketieteelliset vastatoimet kaikkien asiasta k iinnostuneiden EU:n toimielinten puolesta työntekijöiden 
käyttöä varten). 

http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/docs/assessment_vaccine_en.pdf
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mahdollisuudet luoda terveysturvakomitealle oikeusperusta, ja painottaneet tarvetta tarkastella 
uudelleen pandemioihin liittyviä valmiussuunnitelmia. 

Terveysturvakomitea on tällä hetk ellä EU:n ta son epävirallinen rakenne, joka koordinoi 
kansanterveyteen liittyvää riskinarviointia ja rajatylittävien vakavien terveysuhkien valvontaa. 
EU:n terveysm inisterit perustivat sen Yhdysvaltojen syyskuun 11. päivän 2001 
terroristihyökkäysten jä lkeen. Sen  toim ivaltuuksiin kuu lui a luksi vain b ioterrorismin 
torjunta14, mutta to imivaltaa on m yöhemmin laajenne ttu niin, että se katta a kaike nlaiset 
kansanterveyteen liittyv ät kriisit 15. Kom iteaan k uuluu jäsen valtioiden terveysviran omaisen 
edustajia, ja sen puheenjohtajana toimii komissio. 

Jäsenvaltioiden osallistum inen ja sitoutum inen on kom itean epävirallisen luonteen vuoksi 
vapaaehtoista, joten k ansanterveyteen liitt yviä toim ia ei koord inoida riittävästi eik ä 
kansanterveyteen liittyvissä p äätöksentekoprosesseissa ole er i sektorien välisiä yhteyksiä. 
Komissio voi valm istella ja antaa k äsiteltäväksi suosituksia ja ohjeita. T erveysturvakomitean 
virallistamisen ansiosta voidaan  odottaa, että kansan terveyteen liittyviä valmiussuunnitelmia 
ja kriis inhallintaa vo idaan edis tää EU:n tasolla yhden mukaisemmin ja kattavamm in. 
Jäsenvaltiot pääsevät myös hyötym ään esi merkiksi riskinarviointiin tai kriisinhallintaan 
liittyvien niukkojen resurssien kokoamisesta yhteen. 

1.3. Alalla voimassa olevat Euroopan unionin ja kansainväliset säännökset 

Päätöksellä N:o 2119/98/EY perustettuun tartun tatautien epidem iologisen seurannan ja 
valvonnan verkostoon kuuluu tartun tatautien epidemiologinen seuranta sekä varhaisvaroitus- 
ja reagointijärjestelm ä. Ta utien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen 
perustamisesta 21. huhtikuuta 2004 annetulla Eur oopan parlamentin ja neuvoston asetuksella 
(EY) N:o 851/200416 annetaan keskukselle toim ivalta, joka kattaa tartuntatautien ja 
tuntematonta alkuperää olevien tautien ihmisten terveydelle aiheuttamien uhkien seurannan ja 
riskinarvioinnin. Keskus on ot tanut vastuulleen ta rtuntatautien epidem iologisen seurannan 
sekä varhaisvaroitus- ja r eagointijärjestelmän toiminnan yhteisön verkostolta. Täm än vuoksi  
ehdotetulla päätöksellä kumotaan päätös N:o 2119/98/EY. 

Euroopan unionin toim innasta te hty sopim us (SEUT-sopimus) ka ttaa useita terveysturvaan 
liittyviä asioita, kuten EU:n katastrofinehkäisyn ja -valvonnan. EU:n katastrofinehkäisyyn ja -
valvontaan sekä katastrofeihin reagointiin liittyviä m ekanismeja käsitellään pelastuspalvelun 
(SEUT-sopimuksen 196 artikla), yhteisvastuulausekkeen (222 artikla), EU:n jäsenvaltioille 
myöntämän taloudellis en avustuk sen (122 artikla) ja kolm ansille m aille annettav an 
humanitaarisen avun (214 artikla) yhteydessä. 

Lisäksi joitakin terveysturvaan liittyviä asioita on käsitelty jo aiemm in alueilla, jotka liittyvät 
kansanterveysasioiden yleiseen turvallisuuteen (kuten elintarviketurvallisuus, eläinten terveys 
ja hyvinvointi ja kasvien terveys, lääkkeiden ja  lääkinnällisten laitteiden tai ihm isperäisten 
elinten ja aineiden, veren ja verijohdannaiste n laatu ja turvallisuus), kuluttajansuojaan, 
työterveyteen ja työturvallisuut een, ym päristöön ja liikenne turvallisuuteen, joita kä sitellään 
SEUT-sopimuksen 168 artiklan 4 kohdassa sekä 169, 153–156, 191–193, 141 ja 91 artiklassa. 
Lisäksi 1. päivään kes äkuuta 201 5 m ennessä otetaan käyttöön direktiiv in 2010/65/EU 

                                                 
14 Puheenjohtajan päätelmät, annettu 15. marraskuuta 2011, bioterrorismista (13826/01). 
15 Neuvoston päätelmät, annettu 22. helmikuuta 2007, terveysturvakomitean toimeksiannon väliaikaisesta 

jatkamisesta ja laajentamisesta (6226/07). 
16 EUVL L 142, 30.4.2004, s. 1. 
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mukainen tieto järjestelmä. Sen avulla jäse nvaltiot pystyvät kehittäm ään m erialuksista 
aiheutuvien uhkien seurantaa ja varhaisv aroituksia. Direktiiv i sisält ää säännök siä, joilla 
sallitaan vaarallisia a ineita koskevan turvailmoituksen ja m eriterveysilmoituksen sisältämien 
tietojen vaihtaminen.17 

EU:n johdetussa oikeudessa m ääritetään lisäksi seuran taa, varhaisvaroitu sten antam ista ja 
rajatylittävien vakavien  tervey suhkien torjuntaa koskevat erit yissäännöt (esim . Seveso II 
-direktiivi18 ja CAFE-direktiivi 19) ja edelly tetään joissakin tapauksiss a, että jäs envaltiot 
kehittävät y hteisiä toim ia ja suositeltav ia to imintatapoja v altioiden rajat ylittävän  ilm an 
pilaantumisen estäm iseksi (CAFE-direk tiivi). T ämän vuoksi päätö s ei vaikuta nykyisiin  
säännöksiin, vaan sillä pyritään poistam aan aukkoja, jotka liittyvät il moituksiin, seurantaan, 
riskinarviointiin ja k riisinhallintaan kansanterveyden näkökulmasta. Päätöksellä laajennetaan 
näin ollen v arhaisvaroitus- ja reago intijärjestelmää koske maan kaikki rajatylittävät vakavat 
terveysuhkat (säteilyu hkia lukuun ottamatta ), lis ätään kriisitilanteita koskeva  
seurantavaatimus m uiden terveysuhkien kui n tartuntatautien osalta ja perustetaan 
terveysuhkien käsittelyyn tarkoi tettu kriis inhallintarakenne, koska näistä ei ole säädetty 
muussa lainsäädännössä. 

Kansainvälisessä terveyssäännöstö ssä (2005) vaaditaan jo nykyisi n, että jäsenvaltioiden on 
kehitettävä, vahvistettava ja ylläpidettävä valm iuksiaan havaita kansainvälistä huolta 
aiheuttavia kansanterveyteen liittyviä hätätilanteita, arvioida niitä sekä ilmoittaa ja raportoida 
niistä. Sopim uksella valtuutetaan Maailm an terve ysjärjestö (W HO) julistam aan 
kansanterveyteen liitty vä hä tätilanne kansainvälis tä hu olta aih euttavaksi ja antam aan 
suosituksia, terveystoim enpiteet mukaan lukie n. Ehdotetulla päätökse llä pyritään tukem aan 
kansainvälisen terveyssäännöstön yhdenm ukaista ja koordinoitua to teuttamista EU:n 
jäsenvaltioissa. Sillä  varm istetaan er ityisesti jäs envaltioiden vä linen as ianmukainen 
koordinointi, jonka avulla saavutetaan yhd enmukainen valm iussuunnitelmien taso ja 
kansallisten valm iussuunnitelmien yhteentoim ivuus, m utta kunnioitetaan sa malla 
jäsenvaltioiden vastuuta omien terveydenhuoltojärjestelmiensä järjestämisestä. 

Tämä tausta huom ioon ottaen päätöstä tulisi soveltaa rajoittam atta m uiden sellaisten 
oikeudellisesti velvoittavien te rveysturvallisuuteen liittyv ien säännösten  soveltam ista, jotka 
liittyvät esim erkiksi rajatylittäviä vakavia terveysuhkia koskeviin valmiussuunnitelm iin ja 
niiden seurantaan, varoituksiin, arviointiin ja hallintaan. P äätöksessä kuitenkin käsitellään 
seurantaan, varoituksiin, riskinar viointiin ta i kriisinh allintaan liitty viä a sioita, joissa on 
havaittu puutte ita. Puutteiden kor jaamisen lisäksi  päätökse ssä edelly tetään, että jäs envaltiot 
koordinoivat valm iussuunnitelmiaan, laajennetaan varhaisvaroitus- ja reagointijärjestelm ää 
kattamaan kaikk i raja tylittävät vakava t terv eysuhkat, sä ädetään koordinoidusta 
kansanterveyden riskinarvioinnista kokoamalla yhteen riskinarvioinnit ja painottamalla niiden 
kansanterveyteen liittyviä näkökohtia, lisätään kriisitilanteita koskevat seurantavaatim ukset 
muiden terveysuhkien kuin tartuntatautien osal ta ja lopuksi vielä säädetään terveysuhkien 
käsittelyyn tarkoitetusta kriisinhallintarakenteesta. 

                                                 
17 Euroopan parlamentin ja  ne uvoston di rektiivi 20 10/65/EU, a nnettu 20 päivänä l okakuuta 2010, 

jäsenvaltioiden satamiin saapuvia ja/tai satamista lähteviä aluksia koskevista ilmoitusmuodollisuuksista 
ja direktiivin 2002/6/EY kumoamisesta (EUVL L 283, 29.10.2010, s. 1). 

18 Neuvoston direktiivi 96 /82/EY, ann ettu 9 päiv änä jou lukuuta 1 996, v aarallisista aineista aiheutuvien 
suuronnettomuusvaarojen torjunnasta (EYVL L 10, 14.1.1997, s. 13). 

19 Euroopan p arlamentin j a n euvoston d irektiivi 2 008/50/EY, ann ettu 21 p äivänä touko kuuta 2 008, 
ilmanlaadusta ja sen parantamisesta (EUVL L 152, 11.6.2008, s. 1).  
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2. KUULEMISTEN TULOKSET 

2.1. Intressitahojen kuuleminen ja asiantuntijatiedon käyttö 

Avoin sidosryhm ien kuulem inen Euroopan unioni n terveysturvallisuudesta järjestettiin 
4. maaliskuuta ja 31. toukokuuta 2011 välisenä aikana. Verkkokyselyyn saatiin yhteensä 
75 vastausta: 21 kansa llisilta, alueellisilta tai p aikallisilta viranomaisilta, 31 jär jestöiltä ja 23 
yksittäisiltä kansalaisilta.20 

Kuulemisten tärkein tulos on, että useimm at sidosryhmät kannattavat  vahvasti kaikkien 
rajatylittävien vakavien terveysuhkien sisällyttämistä EU:n terveysturvallisuuspolitiikkaan.21 

Terveysturvakomiteaa kuultiin  aloitteesta kuusi kertaa.  Varhaisvaroitus- ja 
reagointijärjestelmäverkosto käsitteli te rveysturva-aloitetta helmikuun 2011 kokouksessaan. 
Maailman terveysjärjestön Euroopan-toimisto on edustettuna m olemmissa kom iteoissa 
tarkkailijajäsenenä. Lisäksi kuuden jäsenvaltion kanssa järjestett iin kahdenväliset tapaam iset 
jäsenvaltioiden pyynnös tä, ja aloite es iteltiin m yös EU:n terveysp olitiikan foorum ille 
19. toukokuuta 2011. 

Jäsenvaltioiden asiantuntemuksen lisäksi m yös Euroopan tautien ehkäisy-  ja valvontakeskus 
tarjosi hyödyllistä palautetta tieteelliseen riskinarviointiin liittyvistä asioista. 

2.2. Vaikutusten arviointi 

Komissio on analysoinut yksityiskohtaisesti kolme vaihtoehtoa: 

– Vaihtoehto 1: Tilannetta ei muuteta – säilytetään nykyinen toiminnan taso; 

– Vaihtoehto 2: Rajatylittävien vakavien terveysuhkien erillinen ja erilainen käsittely – 
kehitetään EU:n yhteistyötä vapaaehtoisuuteen perustuvilla pehmeillä välineillä; 

– Vaihtoehto 3: Määritetään EU:n yhteinen oikeudellinen kehys kaikille rajatylittäville 
vakaville terveysuhkille yhteistyötä para ntamalla ja oikeude llisesti sitovien 
toimenpiteiden avulla. 

Analyysin tulosten perusteella  pääteltiin, että vaihtoehdo lla 3 on voim akkaimmat myönteiset 
terveysvaikutukset, koska se parantaa k ansalaisten su ojelua ra jatylittäviltä vakavilta 
terveysuhkilta. Siinä ehdotetaan kattavia terveysturvallisuusrak enteiden ja -järjestelm ien 
muodostamia puitteita, ja se sisältää valm ius- ja reagointisuunnitelmiin liittyviä jäsenvaltioita 
koskevia velvoitteita. 

EU:n tasolla saatava lisäarvo kasvaa kaikki en valm ius- ja reagoin tisuunnitelmiin, 
riskinarviointiin ja riskinhallin taan li ittyvien näkökoh tien v irtaviivaistamisesta ja 
koordinoinnista, kun nyt otetaan käyttöön EU:n ta son terveysturvaan liittyv ä strategisen ja 
teknisen tas on koordino inti. Täm ä taattaisiin määrittämällä kestävä o ikeusperusta kaikille 
valtioiden r ajat y littäville va kaville terv eysuhkille. Jos lisäksi sääd etään o ikeusperusta 
lääketieteellisten vastatoimien yhteisen hankintamenettelyn käytölle, tämä vaihtoehto auttaisi 

                                                 
20 Raportti Euroopan unionin terveysturvallisuutta koskevasta sidosryhmien kuulemisesta: 
 http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/healthsecurity_report_en.pdf. 
21 Kuulemisesta saadut tulokset esitetään vaikutusten arviointia koskevassa raportissa. 

http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/healthsecurity_report_en.pdf
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lujittamaan valmius- ja  reagointikapasiteettia, jolla voidaan vastata valtioiden rajat ylittäviin 
terveysuhkiin koko EU:ssa. 

Jäsenvaltioissa saatais iin lisäksi hallinnollisia  säästöjä kansantervey teen liittyvien riskien 
hallinnassa, kun koordinointi lisääntyy terveysturvakomitean alaisuudessa, mikä mahdollistaa 
asiantuntemuksen kokoamisen yhteen ja vaihtamisen. 

3. EHDOTUKSEN OIKEUDELLINEN SISÄLTÖ 

3.1. Oikeusperusta 

Unioni sai Lissabonin sopimuksen tullessa voimaan mahdollisuuden tukea, yhteensovittaa tai 
täydentää jäsenvaltioiden toim ia, jotka li ittyvät ihm isten terveyden suojeluun ja 
kohentamiseen (SEUT-sopimuksen 6 artiklan a alakohta). Sopimuksessa määrätään myös, että 
unionin toiminnan täytyy suuntautua kansanterve yden parantamiseen, ihmisten sairauksien ja 
tautien ehkäisemiseen sekä f yysistä ja m ielenterveyttä vaarantavien tek ijöiden tor juntaan, ja  
sen täytyy erityisesti kattaa valt ioiden rajat ylittävien vaka vien terveysuhkien seuranta 
(168 artiklan 1 kohta). EU:n toim ien ei kuitenkaan pitäisi kos kea jäsenvaltioiden 
lainsäädännön ja määräysten  yhdenm ukaistamista, ja ni issä olisi kunnioitettava 
jäsenvaltioiden vastuuta määritellä oma terveyspolitiikkansa ja järjestää terveyspalvelunsa ja 
sairaanhoitonsa. 

Unionin olisi lisäk si otettav a politiikkansa ja toim intansa m äärittelyssä huom ioon ihm isten 
terveyden korkeatasoiseen suojeluun liittyvä t vaatim ukset (9 artikla). Terveysnäkökohtien 
huomioon ottam inen kaikessa po litiikassa o n erityisen tärk eää m onialaisissa puitteissa 
valtioiden rajat ylittävien vakavien terveysuhkien kansainvälisen luonteen vuoksi. 

Kansainvälisellä tasolla terveysturvallisuuteen l iittyvät kattavat puitteet ovat olleet olem assa 
15. kesäkuuta 2007 alkaen kaikkien jäse nvaltioiden ratifioim an kans ainvälisen 
terveyssäännöstön muodossa. 

3.2. Toissijaisuusperiaate 

Rajatylittävät vakavat terveysuhkat ja kansai nvälistä huolta aiheuttavat kansanterveyden 
hätätilanteet aiheuttavat luonnol lisesti valtioiden rajat ylittäviä seurauksia. G lobaalissa 
yhteiskunnassa ihmiset ja tavarat liikkuvat rajojen yli, ja sairaudet ja saastuneet tuotteet voivat 
kiertää kok o m aapallon m uutamien tuntien kulue ssa. Jotta  kansanterv eystoimilla pystytä än 
estämään tällaisten uhkien leviämisen jatkuminen ja m inimoimaan niiden seurauksen, niiden 
täytyy olla yhtenäisiä ja koordinoituja. 

Toimenpiteet, joita yksittäinen jäsenvaltio tote uttaa tällaisen uhkan esiin tyessä, voivat liittyä 
EU:n tai muiden valtioiden viranomaisten toimivaltaan ja sen vuoksi aiheuttaa haittaa muiden 
jäsenvaltioiden edulle ja  olla EU:n perusper iaatteiden ja  - tavoitteiden v astaisia, elle ivät er i 
valtioiden toim enpiteet ole yhdenmukaisia ja elleivät ne perustu yhteiseen tieteelliseen 
tavoitteeseen ja kattavaan riskinarviointii n. EU:n tason koordinaation puute aiheutti 
esimerkiksi vuoden 2011 E. coli -epidem ian yhteydessä kuolem antapauksia ja taloudellisia 
tappioita elintarvikealalle, ja  lisäksi sillä oli vaikutuksia kauppaan. V uoden 2009 H1N1-
pandemian aikana oikean lääkityksen noudattam inen pandem iarokotteiden osalta heikkeni 
dramaattisesti, mikä saattoi vaarantaa kansalai sten, myös terveydenhoitoalan työntekijöid en, 
terveyden ja terv eydenhoitoalan m ahdollisuuden toim ia tehokkaasti kyseis essä 
kriisitilanteessa. Lisäksi pandem ia aiheutti jä senvaltioille taloudellisia tappioita, koska 



 

FI 10   FI 

rokotteita jäi käyttäm ättä, kun yleinen m ielipide uhkan vakavuudesta ja kyseisten tuotteiden 
turvallisuudesta ja tehokkuude sta vaihteli. Kansanterv eyden kannalta tehokkailla 
toimenpiteillä (kuten eris tys, kar anteeni, sosiaalisen kanssakäym isen vähentäm inen, 
työpaikkojen ja koulujen sulkem inen, m atkustusohjeet ja rajakontr ollit) voi olla  haitallisia 
vaikutuksia kansalaisoikeuksien ja sisäm arkkinoiden kannalta. Sen vuoksi unionin tason 
toimenpiteiden koordinoinnin avulla pitäisi va rmistaa, että kansalliset toim enpiteet ovat 
suhteellisuusperiaatteen m ukaisia ja kattavat vain ra jatylittäviin v akaviin ter veysuhkiin 
liittyvät k ansanterveydelliset riskit e ivätkä ole perussopim uksessa m äärättyjen 
velvollisuuksien ja oikeuksien vastaisia, jo llaisia esim erkiksi m atkustamisen ja kaupan 
rajoittamiseen liittyvä t toim enpiteet voiva t olla . Valm iustoimenpiteissä olis i kiinnite ttävä 
erityistä huomiota uhkalle mahdollisesti altistuvien työntekijöiden suojeluun. 

Ehdotetun toim innan tavoitteita ei uhkien raja tylittävän luonteen vuoks i voida riittävällä  
tavalla saa vuttaa pe lkästään jäse nvaltioiden toim in, vaan ne voidaan tehokkuussyistä 
saavuttaa paremm in EU:n tasolla, joten EU voi toteuttaa toim enpiteitä Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 5 artiklassa va hvistetun toissijaisuusperiaatte en mukaisesti. Mainitussa 
artiklassa vahvistetun suhteellisuu speriaatteen mukaisesti ehdotet ussa päätöksessä ei ylitetä  
sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Ehdotus perustuu m yönteisiin koke muksiin tartuntatauteihin liit tyvästä koordinoinnista, ja 
siinä ehdotetaan nykyisten järjestelmien laajentamista ja opittujen asioiden soveltamista, millä 
varmistetaan, että kansalaiset saavat tasavertaisen suojelun kaikkia terveysuhkia vastaan. 

Tavoitteiden saavuttam iseksi kom issiolle olis i siirr ettävä valta anta a SEUT-sopim uksen 
290 artiklan m ukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään ta i m uutetaan joitakin 
perussäädöksen muita kuin keskeisiä osia. 

Yhtenäisten olosuhteiden saavuttam iseksi perussäädöksen täytäntöönpanolle etenkin tietojen 
jakamisen, kuulem isen ja valm iuden ja reagoi nnin koordinoinnin osalta  kom issiolle olisi 
siirrettävä valta antaa SEUT-sopimuksen 291 artiklan mukaisesti täytäntöönpanosäädöksiä. 

4. TALOUSARVIOVAIKUTUKSET 

Tämä lainsäädäntöehdotus ei vaikuta erillisvirastoihin. 

Lisäksi EU:n nykyinen terveysohjelm a kattaa jo joitakin eräiden terveysuhkien seurantaan, 
varoituksiin ja riskinarviointiin liittyviä toimintoja. Komission suunnitelmana on, että vuoden 
2013 jälkeen kyseiset toim innot kuuluvat Kansanterveys kasvun tukena -ohjelm aan (2014–
2020). Kustannukset sisältyvät uuden ohjelman määrärahaesitykseen. 

Yhteishankinnalla, jok a on vapaaehtoinen m ekanismi, voi olla talou sarviovaikutuksia, jos  
EU:n toim ielimet osallis tuvat lää ketieteellisten vastatoim ien hankinta an 
hankintaviranomaisena EU:n työntekijöiden tarp eiden täyttäm iseksi. Jäsenvaltiot vastaavat 
edelleen omille kansalaisilleen tarkoitettujen lääketieteellisten vastatoimien hankinnasta. 

EU:n toimielimille aiheutuvia talousarviovaikutuksia on vaik ea ennustaa, koska ne riippuvat 
hankittavan lääketieteellis en vastatoim een t yypistä, työn tekijäryhmästä, jolle v astatoimi 
halutaan tarjota, ja pandem iainfluenssan os alta seuraavan pandem iainfluenssaviruksen 
tuntemattomista om inaisuuksista, jotka liittyv ät siihen, tarv itaanko immuniteetin 
saavuttamiseen yksi vai kaksi annosta rokotet ta. Menot olisi katett ava kunkin toim ielimen 
asianomaisista lääketieteellisten menojen puitteissa. 
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Vuoden 2009 H1N1-influenssapandem ian aikana EU:n toim ielimet ostivat  
pandemiainfluenssarokotetta 10 000 annosta, joid en hinta oli 6 euroa annokselta. Kom ission 
työntekijöille varattiin 5 000 anno sta, jois ta 3 000 annettiin  (roko tuksen ottam inen oli 
vapaaehtoista). Työterveyshuolto arvioi, että lähestymistapa olisi samankaltainen mahdollisen 
tulevan influenssapandem ian yhteydessä. Jos ky seessä olisi vakava pandem ia ja useamm at 
työntekijät haluaisivat ottaa r okotteen, työntekijät rokotettaisii n todennäköisesti isäntäm aan 
terveydenhuoltopalvelujen kautta. Johtopäät öksenä voidaan todeta, että rokotteiden 
hankkiminen tulevaa pandemiaa varten aiheuttaisi samankaltaiset talousarviovaikutukset kuin 
vuonna 2009. 
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2011/0421 (COD) 

Ehdotus 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS 

valtioiden rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista 

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka 

ottavat huom ioon Euroopan unionin toim innasta tehdyn sopim uksen ja erityisesti sen 
168 artiklan 4 kohdan c alakohdan ja 5 kohdan, 

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen, 

sen jälkeen, kun ehdotus on toimitettu kansallisille parlamenteille, 

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon1, 

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon2, 

ottavat huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnon3,  

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä4 

sekä katsovat seuraavaa: 

(1) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopim uksen 168 artiklassa m äärätään m uun 
muassa, että unionin kansanterveyteen liit tyvä toim inta käsittää r ajatylittävien 
vakavien terveysuhkien seurannan, niistä hä lyttämisen ja niiden torjum isen ja että 
kaikkien u nionin politiikko jen ja  toim intojen m äärittelyssä ja to teuttamisessa 
varmistetaan ihmisten terveyden korkeatas oinen suojelu. Sam an määräyksen mukaan 
jäsenvaltiot sovittavat yhteydessä komission kanssa keskenään yhteen politiikkansa ja 
toimintaohjelmansa kansanterveyden alalla. 

(2) Tartuntatautien epidemiologisen seuranna n ja valvonnan ver kosto perustettiin 
yhteisöön 24 päivänä syyskuuta 1998 tehdyl lä Euroopan parlam entin ja neuvoston 
päätöksellä N:o 2119/98/EY5. Kyseisen päätöksen täytäntöönpanosta saadu t 

                                                 
1 EUVL C , s.  
2 EUVL C , s. 
3 EUVL C , s. 
4 Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 5 päi vänä heinäkuuta 2011 (ei  vielä julkaistu EUVL:ssä), ja 

neuvoston päätös, tehty 27 päivänä heinäkuuta 2011. 
5 EYVL L 268, 3.10.1998, s. 1. 



 

FI 13   FI 

kokemukset vahvistavat, että unionin koo rdinoitu toim inta kyseisten uhkien 
seurannassa, varhaisvaroituksissa ja to rjunnassa tuo lisäarvoa ihm isten terveyden 
suojeluun ja kohentam iseen. Useat unionissa  ja m uualla m aailmassa viim eisen 
vuosikymmenen aikana tapahtuneet seik at edellyttävät kuitenkin kyseisen 
oikeudellisen kehyksen tarkastelua uudelleen. 

(3) Tartuntatautien lis äksi u seat m uista lähteist ä per äisin olevat terveysv aarat ja etenkin  
muihin biologisiin  tek ijöihin, kemiallisiin aineisiin tai ym päristötapahtumiin liittyvät 
tapahtumat, ilmastonmuutokseen liittyvät vaarat mukaan lukien, voi vat laajuutensa tai 
vakavuutensa vuoksi vaarantaa koko unionin kans alaisten terveyden, johtaa kriittisten 
toimialojen ja talouden häiriöihin ja vaarantaa yksittäisen jäsenvaltion kyvyn reagoida. 
Sen vuoksi päätöksellä N:o 2119/98/EY peru stettua oikeudellista kehystä tulisi 
laajentaa siten, että se kattaisi m yös nä mä muut uhkat ja si sältäisi koordinoidun, 
laajemman lähestymistavan terveysturvaan unionin tasolla. 

(4) Viimeaikaisten unionin kannalta olennais ten kriisien koordi noinnissa on ollut 
merkittävä rooli terve ysturvakomitealla, joka  on jäsenvaltioiden k orkean taso n 
edustajien muodostam a epävirallinen ryhm ä ja  joka on perustettu  bioterrorism ista 
15 päivänä m arraskuuta 2001 annettu jen puheenjohtajan päätelm ien6 perusteella. 
Tämä ryhmä on ta rpeen integroida viralliseen toimielinkehykseen, ja sille on tarpeen 
antaa tarkkaan m ääritelty rooli, jott a vältytään päälle kkäisyyksiltä m uiden 
riskinhallinnasta vastaavien unionin yks ikköjen, kuten päätöksellä N:o 2119/98/EY 
perustettujen, kanssa. 

(5) Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen  keskuksen perustam isesta 21 päivänä  
huhtikuuta 2004 annetulla Euroopan parlam entin ja neuvoston asetuksella (EY) 
N:o 851/20047 annetaan keskukselle toim ivalta, joka kattaa tartuntatautien ja 
tuntematonta alkuperää olevien tautien ihm isten terveydelle ai heuttamien uhkien 
seurannan ja riskinarvioinnin. Euroopan ta utien ehkäisy- ja valvontakeskus on 
asteittain o ttanut vastuulleen tar tuntatautien epidem iologisen seurannan sekä  
varhaisvaroitus- ja reagointijärjestel män toiminnan päätöksellä N:o 2119/98/EY 
perustetulta yhteisön verkostolta. Tätä ke hitystä ei ole otettu  huom ioon päätöksessä 
N:o 2119/98/EY, joka hyväksyttiin enne n Euroopan tautien ehkäisy- ja 
valvontakeskuksen perustamista. 

(6) Maailman terveysjärjestön WHO:n 58. yleiskokouksessa 23 päivänä toukokuuta 2005 
hyväksytty kansainvälinen terveyssäännös tö (2005) vahvisti valtio-osapuolten 
koordinointia Maailm an terveysjärjestön (W HO) – johon kaikki un ionin jäsenvaltiot  
kuuluvat – kanssa kansainvälistä huolta ai heuttavaa kansanterveyteen liittyvää 
hätätilannetta koskevan valmiuden ja reagoinnin osalta. Unionin lainsäädännössä tulisi 
ottaa huomioon tämä kehitys, mukaan lukien WHO:n integroitu kaikkia uhkia koskeva 
lähestymistapa, joka kattaa kaikki uhkat niiden alkuperästä riippumatta. 

(7) Tätä pää töstä ei p itäisi soveltaa r ajatylittäviin vakaviin terveysuhkiin, jotka johtuvat 
ionisoivasta säteily stä, koska kyseisistä u hkista on  jo m äärätty Euroo pan 
atomienergiayhteisön perustam issopimuksen 2 artiklan b alakohdassa sekä toisen 
osaston III luvussa. Sitä olisi lisäksi sove llettava r ajoittamatta m uiden sellais ten 

                                                 
6 13 826/01. 
7 EUVL L 142, 30.4.2004, s. 1. 
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sitovien to imenpiteiden vaikutus ta, jotka kos kevat tie ttyjä to imintoja tai joiss a 
määritetään tie ttyjen tuo tteiden la atu- ja tu rvallisuusvaatimuksia ja joiss a säädetään  
valvontaa, varhaisvaroitusta ja luonteeltaan rajatylittävi en erityisuhkien torjuntaa 
koskevista erityisvelvoitteista ja -välineistä. 

(8) Valmius- ja  reago intisuunnitelmat ovat olenna isia tek ijöitä, joid en a vulla vo idaan 
toteuttaa tehokas seuranta ja varhaisvaroitukset sekä to rjua rajatylittäviä vakavia  
terveysuhkia. Suunnittelun tulis i s isältää riittävä valm ius etenkin yhteiskunn an 
kriittisten sektorien, kuten energian, liik enteen, tiedonsiirron tai väestönsuojelun 
kannalta, jotka tukeutuvat kriisitilanteessa  hyv in valm istautuneisiin kansanterveyden 
järjestelmiin, jotka puolestaan ovat riippuvai sia kyseisten toim ialojen toim innasta ja 
olennaisten palvelujen säilymisestä riittävällä tasolla. 

(9) Kansainvälisessä terveyssäännöstössä (2005) vaaditaan jo nykyisin, että  
jäsenvaltioiden on keh itettävä, vah vistettava ja  ylläp idettävä valm iuksiaan h avaita 
kansainvälistä huolta aiheuttava  kansanterveyteen liittyvä hätätilanne, arvioida sitä 
sekä ilm oittaa ja  ra portoida siitä. Jäsenv altioiden v älinen koo rdinointi o n 
välttämätöntä, jotta kansallisten valm iussuunnitelmien kesken voidaan saavuttaa 
yhtenäinen valm ius- ja yhteentoim ivuustaso kansainvälisten sta ndardien kannalta ja 
samalla kunnioittaa jäsenvaltioiden  toim ivaltaa jä rjestää om at 
terveydenhoitojärjestelmänsä. 

(10) Euroopan parlam entti painotti 8 päivänä m aaliskuuta 2011 annetussa 
päätöslauselmassaan8 ja neuvosto 13 päivänä syyskuuta 2010 annetuissa 
päätelmissään9 tarvetta ottaa käyttöön yhteinen me nettely lääkinnällisten vastatoimien 
yhteiselle hankinnalle ja etenkin pandemiarokotteiden osalta antaa vapaaehtoispohjalta 
jäsenvaltioille m ahdollisuus hyötyä tälla isista hankinnoista. Pandem iarokotteiden 
osalta tällainen menettely lisäisi ky seisten tuotteiden saatavuutta ja va rmistaisi niiden 
oikeudenmukaisemman saannin yhteish ankintamenettelyyn osallistuvissa 
jäsenvaltioissa, kun otetaan huom ioon m aailmanlaajuisen tuotantokapasiteetin 
rajallisuus. 

(11) Toisin kuin tartuntataudit, joiden jatkuva sta seurannasta huoleh tii unionin tasolla 
Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus, muut rajatyl ittävät vakavat terveysuhkat 
eivät nykyisin edellytä järjestelm ällistä se urantaa. Tällaisiin m uihin uhkiin on näin 
ollen tarkoituksenmukaisempaa soveltaa risk inarviointiin perustuvaa lähestymistapaa, 
jossa perustetaan tarpeen mukaan tilapäisiä seurantaverkostoja. 

(12) Olisi perustettava järjestelm ä, jonka avul la unionissa voidaan tehdä rajatylittäviä 
vakavia terveysuhkia koskevia hälytyksiä, jotta jäsenvaltioiden toim ivaltaiset 
viranomaiset ja kom issio sais ivat tiedon  asia nmukaisesti ja oikea-aikaisesti. S en 
vuoksi olisi laajennettava päätöksellä N:o 2119/ 98/EY perustettua va rhaisvaroitus- ja 
reagointijärjestelmää niin, että se käsi ttäisi kaikki täm än päätöksen kattam at 
rajatylittävät vakavat tervey suhkat. Hälytyksen tekem istä vaadittaisiin, jos kyseinen 
uhka on laajuudeltaan tai vakavuudeltaan niin me rkittävä tai tulee niin m erkittäväksi, 
että siihen on reagoitava koordinoidusti unionin tasolla. 

                                                 
8 2 010/2153(INI). 
9 12 665/10. 
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(13) Jotta voitaisiin varm istaa, että ra jatylittävien vakavien terveysuhkien 
kansanterveydelle aiheutuvien riskien ar viointi on unionin tasolla yhtenäistä ja 
kansanterveyden näkökulm asta arvioituna ka ttavaa, käytettäviss ä oleva tieteellinen 
asiantuntemus tulisi hyödyntää koordinoidusti  käyttämällä asianmukaisia kanavia tai 
rakenteita kyseessä olevan uhkan tyypin m ukaan vaihdellen. Ri skinarvioinnin olisi 
perustuttava perusteellis een tieteelli seen näyttöö n ja riippum attomaan 
asiantuntemukseen, ja toim eksiantonsa m ukaisesti toim ivien unionin virastojen tai 
muussa tapauksessa komission perustamien asiantuntijaryhmien olisi suoritettava se. 

(14) Kansallisen tason teho kas reago inti rajatylittäv iin vakav iin terveysuhk iin ede llyttää 
jäsenvaltioiden välistä ja  yhdessä kom ission kanssa toteutettavaa yhdenm ukaista 
lähestymistapaa, m ikä edellyttää tieto jen vaihtam ista, kuulem ista ja toim ien 
koordinointia. Kom issio koordinoi jo p äätöksen N:o 2119/98/EY perusteell a 
jäsenvaltioiden unionin tason yhteistyötä, joka liittyy tar tuntatauteihin. Vastaava a 
mekanismia tulisi sov eltaa kaikk iin ra jatylittäviin v akaviin tervey suhkiin n iiden 
alkuperästä riippum atta. Olisi m yös m uistettava, että tästä päätöksestä riippum atta 
jäsenvaltio voi vakavassa hätä tilanteessa pyytää apua yhteisön 
pelastuspalvelumekanismin perustam isesta 8 päivänä m arraskuuta 2007 annetun 
neuvoston päätöksen 2007/779/EY, Euratom10 nojalla. 

(15) Toimenpiteet, joita yksittäinen jäsenvaltio  toteuttaa tällaiste n uhkien esiintyessä, 
voivat vaarantaa muiden jäsenvaltioiden edun, elleivät eri v altioiden toimenpiteet ole 
yhdenmukaisia tai jos ne eivät perustu yhteis een, perusteelliseen ri skinarviointiin. Ne 
voivat m yös olla ristiriidassa unionin to imivallan tai Euroopan unionin toim innasta 
tehdyn sopimuksen perussääntöjen kanssa. Sen vuoksi unionin tason toim enpiteiden 
koordinoinnin avulla pitäisi varmistaa muun muassa, että kansalliset toimenpiteet ovat 
suhteellisuusperiaatteen mukaisia ja kattavat vain rajatylittäviin vakaviin terveysuhkiin 
liittyvät ka nsanterveydelliset risk it ei vätkä ole perussopim uksessa m äärättyjen 
velvollisuuksien ja oikeuksien vastaisia, jollaisia esimerkiksi matkustamisen ja kaupan 
rajoittamiseen liittyvät toimenpiteet voivat olla. 

(16) Epäyhtenäinen tai sekava viestin tä yleisölle ja  sidosryh mille, kute n 
terveydenhuoltoalan ammattilaisille, voi heikentää to imenpiteiden tehokkuutta 
kansanterveyden kannalta ja aiheuttaa haitt aa taloudellisille toimijoille. Unionin tason 
koordinoituihin toim enpiteisiin olisi sen vuoksi sisällyttävä yhteisiä 
tiedotuskampanjoita ja yhde nmukaista viestintää kansal aisille perusteellisen ja 
riippumattoman kansanterveydelle aiheutuvien riskien arvioinnin perusteella. 

(17) Euroopan parlam entin ja neuvoston asetuks en (EY) N:o 726/ 2004 soveltam isalaan 
kuuluvista ihm isille tarkoite ttujen lääkkeiden  ehdollis ista myyntiluvis ta 29 päivän ä 
maaliskuuta 2006 annetun kom ission asetuksen (EY) N:o 507/200611 ja ihm isille ja  
eläimille tarkoitettujen lää kkeiden myyntilupien ehtojen muutosten tutkim isesta 24 
päivänä m arraskuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1234/200812 
joidenkin erityis säännösten soveltaminen r iippuu siitä, tun nustetaanko hätätilanne tai 
ihmisen inf luenssaan liittyvä pandem iatilanne unio nin tasolla  päätökses sä 
N:o 2119/98/EY säädettyjen puitteiden m ukaisesti. Kyseisillä sää nnöksillä sallitaan 

                                                 
10 EUVL L 314, 1.12.2007, s. 9. 
11 EUVL L 92, 30.3.2006, s. 6. 
12 EUVL L 334, 12.12.2008, s. 7. 
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tiettyjen lääkkeiden tavallis ta nopeam pi m arkkinoille sa attaminen hätätapauksessa 
joko ehdollisen m yyntiluvan avulla tai m ahdollisuudella m yöntää ihm isen 
influenssarokotteen m yyntilupaan tilapä inen muutos, vaik ka tiettyjä ei-k liinisiä tai 
kliinisiä tietoja puuttuisi. Vaik ka tällaiset säännökset ovat k äyttökelpoisia 
kriisitilanteessa, tä llä hetke llä ei ole olem assa erityism enettelyä tä llaisten 
hyväksyntöjen m yöntämiselle unionin tasoll a. Sen vuoksi on ai heellista säätää 
tällaisesta menettelystä osana lääkkeiden laatu- ja turvallisuusvaatimuksia. 

(18) Henkilötietojen käsittelyssä täm än päät öksen täytäntöönpano ssa olisi noudatettava 
yksilöiden suojelusta henkilö tietojen käsittelyssä ja n äiden tieto jen vapaasta 
liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annettua Euroopan parlam entin ja 
neuvoston direktiiviä 95/46/EY13 sekä yksilöiden suojelus ta yhteisöjen toimielinten ja 
elinten suo rittamassa henkilö tietojen käsittelyssä ja n äiden tieto jen vapaasta 
liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annettua Euroopan parlam entin ja  
neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001 14. Etenkin varhaisvaroitus- ja 
reagointijärjestelmän toim innalla olisi tar jottava erityiset takeet, joiden avulla 
varmistetaan henkilötietojen turvallinen ja laillinen vaihto jäsenvaltioiden kansallisella 
tasolla toteuttamissa kontaktien jäljitystoimenpiteissä.  

(19) Koska jäsen valtiot eivä t voi riittävä llä ta valla toteuttaa täm än pää töksen tavo itteita 
kyseessä olevien uhkien rajatylittävän luonteen vuoksi, ne voidaan saavuttaa 
paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista 
tehdyn sopim uksen 5 artiklassa vahvistetun  toissijaisuusperia atteen m ukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä päätöksessä 
ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. 

(20) Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväks yä delegoituja säädöksiä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopim uksen 290 artiklan mukaisesti sellaisten toim enpiteiden 
osalta, joita tarv itaan jäsenvaltioiden toimien täydentämiseksi erittäin yksilöidyissä ja 
kiireellisissä tilanteissa, kun otetaan huom ioon rajatylittävien vakavien terveysuhkien 
kansainväliset piirte et. On erityise n tärkeä ä, että kom issio asia a va lmistellessaan 
toteuttaa asianm ukaiset kuulem iset, m yös asiantuntijatasolla, m ikäli tilanteen 
kiireellisyys sallii sen.  Kom ission olisi d elegoituja sääd öksiä valm istellessaan ja  
laatiessaan varm istettava, että asianom aiset as iakirjat toim itetaan Euroo pan 
parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti. 

(21) Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle 
olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa seuraavissa asioissa: valm ius- ja 
reagointisuunnitelmien koordinoi ntiin, tietojenvaihtoon ja  keskinäiseen kuulem iseen 
liittyvät m enettelyt; epidem iologisen se urannan verkoston alaisuuteen kuuluvien 
tartuntatautien luettelon hyväksym inen ja kyseisen verkoston toim intaan liittyvät 
menettelyt; tilapäisten seurantaverkostojen perustaminen ja lopettam inen ja kyseisten 
verkostojen toim intaan liittyvät menettelyt ; rajaty littävien vakavien terveysuhkien 
tapausmäärittelyjen hyväksym inen; varhai svaroitus- ja reago intijärjestelmän 
toimintaan liittyvät menettelyt; jäsenva ltioiden toim ien koordinointiin liittyv ät 
menettelyt; hätätilanteiden tunnustam inen uni onin tasolla tai ihm isten influenssaan 
liittyvien pandem iaa edeltävien tilantei den tunnustam inen unionin tasolla. Tätä 

                                                 
13 EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31. 
14 EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1. 
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toimivaltaa olisi käytettävä yleisistä sää nnöistä ja periaatteista, joiden m ukaisesti 
jäsenvaltiot valvovat kom ission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helm ikuuta 
2011 annetun Euroopan parlam entin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201115 
mukaisesti. 

(22) Selkeyden ja oikeusvarmuuden vuoksi aset us N:o 2119/98/EY olisi kum ottava ja 
korvattava tällä päätöksellä, 

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN: 

I luku 
Yleiset säännökset  

1 artikla 
Kohde 

1. Tässä päätöksessä säädetään säännöt, jo tka koskevat rajatyl ittävien vakavien 
terveysuhkien seuran taa, varhaisvaro itusta ja tor juntaa sek ä näihin toim iin liittyviä  
valmius- ja reagointisuunnitelmia. 

2. Päätöksen tavoitteena on tukea ihm isten vakavien sairauksien jäsenvaltioiden rajojen 
yli lev iämisen estäm istä ja valvon taa ja tor jua m uita tär keimpiä rajatylittävien  
vakavien terveysuhkien lähteitä kans anterveyden korkeat asoisen suojelun 
edistämiseksi unionissa. 

2 artikla 
Soveltamisala 

1. Tätä pää töstä sove lletaan kaikk iin valtioiden  rajat y littäviin vakaviin  terveysuhkiin, jotka  
kuuluvat seuraaviin luokkiin: 

a) alkuperältään biologiset uhkat: 

i) tartuntataudit; 

ii) m ikrobilääkeresistenssi ja terveydenho itoon liittyvät infektiot, jotka liittyvät  
tartuntatauteihin, jäljempänä ’asiaan liittyvät erityiset terveysnäkökohdat’;  

iii) biotoksiinit tai muut myrkylliset biologiset tekijät, jotka eivät liity tartuntatauteihin; 

b) alkuperältään kemialliset uhkat ionisoivasta säteilystä aiheutuvia uhkia lukuun ottamatta; 

c) alkuperältään ym päristöstä johtuvat uhkat, ilmastonmuutoksen vaikutuksesta aiheutuvat 
uhkat mukaan luettuina;  

d) alkuperältään tuntemattomat uhkat; 

                                                 
15 EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13. 
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e) tapahtum at, jotka voivat olla kansainv älisen terveyssäännöstö n (2005) mukaisesti 
määritettyjä kansainvälisiä kansanterveysuhkia, sillä edellytyksellä, että ne kuuluvat johonkin 
a–d alakohdassa määritettyyn luokkaan. 

2. Tätä päätöstä sovelletaan rajoittam atta m uiden rajatylittävien va kavien terveysuhkien 
seuranta-, varhaisvaroitus- ja to rjumistoimenpiteiden s ekä valmius- ja reagoin tisuunnitelmia 
koskevien vaatimusten soveltamista, joista on säädetty muissa sitovissa unionin säännöksissä, 
mukaan lukien tie ttyjen tavaro iden laatu- ja tu rvallisuusvaatimusten vahvistam ista k oskevat 
toimenpiteet ja tiettyjä taloudellisia toimintoja koskevat toimenpiteet.  

3. Komissio varmistaa tarpeen mukaan ja yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa tällä päätöksellä 
perustettujen mekanismien ja ra kenteiden koordinoinnin ja tiet ojenvaihdon muiden sellaisten 
unionin tasolla perustettujen m ekanismien ja rake nteiden kanssa, joiden toim innalla voi olla 
vaikutusta raja tylittävien va kavien terveysuhkien seurant aan, varhaisvaro itukseen ja 
torjuntaan. 

3 artikla 
Määritelmät 

Tässä päätöksessä tarkoitetaan: 

a) ’tapausmäärittelyllä’ yhteisesti sovittujen diagnoosikriteerien joukkoa, jonka täytyy täyttyä, 
jotta tietys tä väestönos asta void aan täsm ällisesti havaita rajatylittäv än vakavan terveysuhan 
tapaukset ilman muiden vastaavien uhkien havaitsemista; 

b) ’tartuntataudilla’ infektiotautia, jossa taudinaiheuttaja voi siirtyä ihmisestä toiseen suoraan 
kosketuksesta sairastuneeseen henkilöön tai välillisesti esimerkiksi vektorin, fomiitin, tuotteen 
tai ympäristön taikka taudinaiheuttajan saastuttamien nesteiden vaihdon kautta; 

c) ’kontaktien jäljityksellä’ kansallisella tasolla toteute ttuja toim enpiteitä sellaisten 
henkilöiden jäljittämiseksi, jotka ovat altistuneet rajatylittävän vakavan terveysuhkan lähteelle 
ja jotka voivat olla vaarassa sairastua tai jotka ovat sairastuneet; 

d) ’epidemiologisella seurannalla’ tartuntatauteja ja asiaan liittyviä erityisiä terveysnäkökohtia 
koskevien tietojen välitöntä ja järjestelmällistä keräämistä, tallennusta, analysointia, tulkintaa 
ja levittäm istä, m ukaan lukien jonkin yhteisö n tai väestönosan senhetkistä terveydellist ä 
tilannetta k oskevat tiedot ja järjestelm ällinen uhkien tunnistam inen, joita käytetään 
kansanterveyteen liittyvien toimien ohjaamiseen; 

e) ’seurannalla’ olosuhteiden ta i tilanteiden muuttumisen tai toimintojen muutosten jatkuvaa 
tarkkailua, valvontaa, havaitsem ista tai arvioi ntia, m ukaan lukien jatkuva toim inta, jossa 
hyödynnetään järjes telmällistä tietojenkeruuta ja  analys ointia rajatylittäviin vakaviin  
terveysuhkiin liittyviä määritettyjä indikaattoreita varten; 

f) ’kansanterveystoimella’ päätöstä tai toim enpidettä, jonka tavoitteen a on tautien estäm inen 
tai hallinta tai kansanterveydelle aiheutuvien ri skien välttäminen tai niid en kansanterveyteen 
kohdistuvien vaikutusten rajoittaminen; 

g) ’rajatylittävällä vakavalla terveysuhkall a’ alkuperältään biolog ista, kem iallista, 
ympäristöön liittyvää ta i tuntem atonta vaara a, joka leviää  todennäköisesti jäsenv altioiden 
kansallisten rajojen yli ja joka voi aiheuttaa vakavan riskin kansanterveydelle, mikä edellyttää 
unionin tasolla koordinoituja toimia;  
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h) ’vakavalla riskillä kansanterv eydelle’ sell aisen vaaran todennäköisyyttä, joka voi johtaa 
kuolemaan, aiheuttaa hengenvaaran, aiheuttaa a ltistuneissa ihm isissä vakavan taudin tai 
synnynnäisen epämuodostuman. 

II luku 
Suunnittelu  

4 artikla 
Valmius- ja reagointisuunnittelu 

1. Jäsenvaltioiden on koordinoitava yhteistyössä  kom ission kanssa ja kom ission antam ien 
suositusten perusteella 19 artiklassa tarkoitetu n terveys turvakomitean välityksellä toim ensa, 
joilla ne kehittävät, vahvistavat ja ylläpitävät rajatylittävien vakavien terveysuhkien seuranta-, 
varhaisvaroitus- ja reagointivalmiuksiaan. Koordinointi koskee erityisesti seuraavia asioita: 

a) kansallisten valmiussuunnitelmien yhteentoimivuus;  

b) kansainvälisen terveyssäännöstön (2005) 5 ja 13 artiklassa tarkoite ttujen seurannan ja 
reagoinnin ydinvalmiusvaatimusten yhtenäinen täytäntöönpano. 

2. Edellä olevan 1 kohdan soveltam iseksi jä senvaltioiden on toim itettava kom issiolle 
seuraavat valmius- ja reagointisuunnittelun tilaansa koskevat tiedot: 

i) terveydenhoitoalalle kansallisella tasolla määritetyt vähimmäisydinvalmiudet; 

ii) terveydenhoitoalan ja yhteiskunnan m uiden kriittisten alojen väliselle yhteentoimivuudelle 
kansallisella tasolla määritetyt erityismekanismit; 

iii) yhteiskunnan kriittisten alojen liiketoiminnan jatkuvuuteen liittyvät järjestelyt.  

3. Komissio toimittaa 2 kohdassa tarkoitetut tiedot terveysturvakomitean jäsenille. 

4. Jäsenvaltioiden on kuultava toisiaan ja kom issiota 1 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitetuista asio ista ennen kansallisen valm iussuunnitelman hyväksym istä tai 
uudelleentarkastelua. 

5. Kom issio m äärittää täytäntöönpanosäädöks illä m enettelyt 1–4 kohdassa tarkoitettua 
koordinointia, tietojenvaihtoa ja vastavuoroista kuulemista varten. 

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään  20 artiklan 2 kohda ssa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.  

5 artikla 
Lääketieteellisten vastatoimien yhteishankinta 

1. Unionin toim ielimet ja jäsenvaltio t voivat halutessaan ryhtyä yhteiseen 
hankintamenettelyyn, joka toteutetaan Euro opan yhteisöjen yleiseen talousarvioon 
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sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom ) N:o 1605/200216 91 artiklan 1 kohdan ja Euroopan yhteisöjen 
yleiseen talousarvioon sovellet tavasta varainhoitoasetuksesta  annetun neuvoston asetuksen 
(EY, Euratom ) N:o 1605/2002 soveltam issäännöistä 23 päivänä joulukuuta 2002 annetun 
komission asetuksen (EY, Euratom ) N:o 2342/200217 125 c artiklan mukaisesti, 
tarkoituksenaan hankkia lääketie teellisiä vastatoim ia rajatyl ittäviä vakavia terveysuhkia 
vastaan. 

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetun yhteishankintamenet telyn on täytettävä seuraavat 
edellytykset: 

a) osa llistuminen yhteishankin taan on m ahdollista kaik ille jäsenva ltioille m enettelyn 
käynnistämiseen saakka;  

b) niiden jäsenvaltioid en, jotka eivät osallistu  yhteishankintaan, oikeuk sia ja velvollisuuksia 
on kunnioitettava etenkin ihmisten terveyden suojelun ja kohentamisen osalta; 

c) yhteishankinta ei vaikuta si sämarkkinoihin, ei ole kauppaa sy rjivää eikä rajo ittavaa e ikä 
aiheuta kilpailun vääristymistä. 

3. Osapuolet tekevät ennen yh teishankintamenettelyä yhtei shankintasopimuksen, jossa 
määritellään m enettelyä koskevat käytännön järjestelyt, erityis esti toim itusten 
ensisijaisuusjärjestys osapuolten kesken, se kä päätöksentekoprosessi, jota sovelletaan 
menettelyn valintaan, tarjousten arviointiin ja sopimuksen myöntämiseen. 

III luku 
Pysyvä seuranta ja tilapäinen seuranta 

6 artikla 
Epidemiologinen seuranta  

1. Perustetaan verkosto 2 artiklan 1 kohdan a alakohdan i ja ii  alakohdassa tarkoitettujen 
tartuntatautien ja asiaan liittyvien erityis ten terveysnäköko htien ep idemiologista s eurantaa 
varten. 

2. Epidem iologisen seurannan verkoston on t uotava pysyvään viestintäyhteyteen kom issio, 
Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus ja  toim ivaltaiset viranom aiset, jotka vastaavat 
epidemiologiseen seurantaan liittyvien tietojen keräämisestä kansallisella tasolla. 

3. Toi mivaltaisten kansallisten viranom aisten on kerättäv ä epidem iologiseen seu rantaan 
liittyviä v ertailukelpoisia ja yh teensopivia tieto ja ja toim itettava ne viipym ättä 
epidemiologisen seurannan verkostolle. 

4. Ilm oittaessaan ep idemiologiseen seuran taan liittyviä tietoja  kansa llisten to imivaltaisten 
viranomaisten on käytettävä 5 kohdan muka isesti kutakin 1 kohdassa tarkoitettua 
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tartuntatautia ja asiaan liittyvää erit yistä terveysnäkökohtaa varten hyväksyttyjä 
tapausmäärittelyjä. 

5. Komissio laatii ja päivittää täytäntöönpanosäädöksillä 

a) edellä 2 artiklan 1 kohdan a alakohdan i kohdassa tarkoitettujen ta rtuntatautien luettelon 
epidemiologisen seurantaverkoston täydellisen kattavuuden varmistamiseksi; 

b) kutakin epidem iologisen seurannan piiri ssä oleva a ta rtuntatautia ja  erityis tä 
terveysnäkökohtaa kos kevat tapau smäärittelyt kerättyjen  tieto jen v ertailukelpoisuuden ja 
yhteensopivuuden varmistamiseksi unionin tasolla; 

c) asetuksen (EY) N: o 851/2004 10 ja 11 artiklaa soveltaen kehitetyt epidem iologisen 
seurantaverkoston toimintamenettelyt. 

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään  20 artiklan 2 kohda ssa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. 

Komissio voi hyväksyä a ja b alakohdassa ta rkoitettuja toim enpiteitä välittöm ästi 
sovellettavilla täytäntöönpanos äädöksillä 20 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen ainoastaan asianm ukaisesti perustelluissa  erittäin kiireellisis sä tapauksissa, jotka 
liittyvät rajatylittäv än vakavan terveysuhkan vakavuut een tai uutuuteen tai sen  nopeaan 
leviämiseen jäsenvaltioiden välillä. 

7 artikla 
Tilapäiset seurantaverkostot 

1. Saatuaan 9 artiklan mukais en hälytyksen, joka koskee 2 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
iii alakohdassa tai b, c tai d alakohdassa tarko itettua uhkaa,  jäsenv altioiden on ilm oitettava 
seurantajärjestelmiensä perusteella käytettävi ssä olevien tieto jen perustee lla to isilleen –
yhteistyössä komission kanssa – 3 kohdan mukaisesti perustetun tilapäisen seurantaverkoston 
kautta kyseiseen uhkaan liittyvän tilanteen kehittymisestä kansallisella tasolla. 

2. Edellä olevan 1 kohdan m ukaisesti lähetettyihin tietoihin on sisällyttävä  erityisesti tiedot 
kyseessä olevan rajatylittäv än vakavan terveysuh kan m aantieteellisen jakaum an, 
levinneisyyden ja vakavuuden ja  havaitsem iskeinojen m ahdollisista m uutoksista. Tiedot 
lähetetään seurantaverkostolle käyttäen ta pauksen mukaan 3 kohdan d alakohdan mukaisesti 
vahvistettuja tapausmäärittelyjä. 

3. Täytäntöönpanosäädöksillä komissio 

a) perustaa 1 kohdassa tarkoitett ua yhteistyötä varten tilapäise n seurantaverkoston, joka luo 
tietojenvaihtoyhteyden kom ission ja jäsenvaltioiden 17 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti nimeämien kansallisten yhteyspisteiden välille kyseistä uhkaa varten; 

b) lopettaa tilapäisen seuran taverkoston toim innan, kun 9 artiklan 1 kohdassa säädetyt 
edellytykset kyseessä olevaan uhkaan liittyvän hälytyksen ilmoittamiselle eivät enää täyty; 

c) hyväksyy tilapäisten seurantaverkostojen toimintaa koskevat yleiset menettelyt; 
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d) hyväksy y tarvittaes sa tilapäisessä seuran nassa käytettävät tap ausmäärittelyt kerättyjen  
tietojen vertailukelpoisuuden ja yhteensopivuuden varmistamiseksi unionin tasolla. 

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään  20 artiklan 2 kohda ssa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. 

Komissio voi perustaa tilapäisen seurantaverk oston tai hyväksyä tai päivittää d alakohdassa 
tarkoitetut tapausmäärittelyt välittömästi sovellettavilla täytän töönpanosäädöksillä 20 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua m enettelyä noudattaen ai noastaan asianm ukaisesti perustelluissa 
erittäin kiireellisissä tapa uksissa, jotka liittyvät rajaty littävän vakavan terveysuhkan 
vakavuuteen tai uutuuteen tai sen nopeaan leviämiseen jäsenvaltioiden välillä. 

IV luku 
Varhaisvaroitus ja reagointi 

8 artikla 
Varhaisvaroitus- ja reagointijärjestelmän perustaminen 

1. Perustetaan unionin tasolle nopea hälytysjärjest elmä vakavista valtioid en rajat ylittävistä 
terveysuhkista varo ittamiseen, jäljem pänä ’varhaisv aroitus- ja r eagointijärjestelmä’. 
Järjestelmällä saatetaan pysyv ään tietojenvaihtoyhteyteen ko missio ja kansallisen tason 
toimivaltaiset viranomaiset, jotka vastaavat varoituksista, kansanterveyteen liittyvien risk ien 
arvioinnista ja kansan terveyden s uojelemiseen m ahdollisesti tarv ittavien to imenpiteiden 
määrittämisestä. 

2. Kom issio hyväksyy täytäntöönpanosäädöks illä tietojenvaihtoa koskevat m enettelyt 
varhaisvaroitus- ja re agointijärjestelmän as ianmukaisen toim innan ja 8 ja 9 artiklan 
yhtenäisen täytäntöönpanon varmistamiseksi. 

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään  20 artiklan 2 kohda ssa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. 

9 artikla 
Ilmoituksen tekeminen 

1. Kansallis et toimivaltaiset viranomaiset tai k omissio tekee ilmoituksen varhaisvaroitus- ja  
reagointijärjestelmään, kun rajatylittävän vakavan terveysuhkan ilm aantuminen tai 
kehittyminen täyttää seuraavat edellytykset: 

a) se on kyseiseen paikkaan ja ajankohtaan nähden epätavallinen tai odottam aton tai se 
aiheuttaa tai voi aiheu ttaa ihmisille merkittävää sairastuvuutta tai kuolleisuutta tai se kehittyy 
tai voi kehitty ä m ittakaavaltaan nopeasti tai se y littää tai vo i ylittää k ansalliset 
reagointivalmiudet ja 

b) se vaikuttaa useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon ja 

c) se edellyttää tai voi edellyttää unionin tasolla koordinoitua reagointia. 
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2. Kun kansallise t to imivaltaiset viranom aiset ilm oittavat Ma ailman te rveysjärjestölle 
tapahtumista, jotka voivat olla kansainvälise n terveyssäännöstön (2005 ) 6 artiklan mukaisia 
kansainvälisiä terveysuhkia, ne tekevät viim eistään sam anaikaisesti ilm oituksen 
varhaisvaroitus- ja reagoint ijärjestelmään, jos kyseessä oleva uhka kuuluu täm än päätöksen 
2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin uhkiin. 

3. Ilm oitusta tehdess ään kansainvä liset to imivaltaiset vir anomaiset ja  kom issio toim ittavat 
viipymättä kaikki h allussaan o levat m erkitykselliset tiedot,  jois ta vo i olla apua r eagoinnin 
koordinoinnissa, ja etenkin seuraavia asioita koskevat tiedot: 

a) taudinaiheuttajan tyyppi ja alkuperä, 

b) tapauksen tai taudinpurkauksen päivämäärä ja paikka, 

c) tartunta- tai leviämistapa, 

d) toksikologiset tiedot, 

e) havaitsemis- ja vahvistusmenetelmät, 

f) riskit kansanterveydelle, 

g) kansanterveystoimet, jotka on toteutettu tai jotka on tarkoitus toteuttaa kansallisella tasolla, 

h) muut toimenpiteet kuin kansanterveystoimet, 

i) henkilötiedot, joita tarvitaan 18 artiklan mukaiseen kontaktien jäljittämiseen. 

4. Komissio antaa varhaisvaroitus- ja reagointijärjestelmän kautta kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten käyttöön kaikki tiedot, joista voi o lla hyötyä reagoinnin koordinointiin unionin 
tasolla, m ukaan lukien tiedot vaaroista ja kansanterveystoimista, jotka liittyvät unionin 
muiden hälytysjärjestelmien kautta ilmoitettuihin rajatylittäviin vakaviin terveysuhkiin. 

10 artikla 
Kansanterveydelle aiheutuvan riskin arviointi 

Kun tehdään 9 artiklan mukainen ilmoitus, komi ssio antaa – jos se on tarpeen unionin tason 
reagoinnin koordinoim isen kannalt a – varhaisvaroitus- ja r eagointijärjestelmän kautta 
viipymättä 8 artiklassa tarko itettujen kansallisten toim ivaltaisten virano maisten ja 
19 artiklassa tarkoitetun terveysturvakomitean käyttöön arvion kansanterveydelle aiheutuvista 
riskeistä. 

Arvio perustuu 

a) Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakes kuksen asetuksen (EY) N:o 851/2004 7 artiklan 
1 kohdan mukaiseen lausuntoon ja/tai ja/tai 

b) elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisi stä periaatteista ja vaatimuksista, E uroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen perustam isesta sekä e lintarvikkeiden turva llisuuteen 
liittyvistä m enettelyistä 28 päivänä tamm ikuuta 2002 annetun Euroopan parlam entin ja 
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neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 18 23 artiklan m ukaiseen Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen lausuntoon ja/tai 

c) jos tarvittava arvio ei kuulu laink aan tai osittain edellä mainittujen virastojen toimivaltaan, 
tilannekohtaisesti hankittuun riippumattomaan lausuntoon. 

11 artikla 
Reagoinnin koordinointi 

1. Edellä olevassa 9 artiklassa tarkoitetun ilm oituksen jälkeen jäsenvaltiot kuulevat  
käytettävissä olev ien tie tojen peruste ella, m ukaan lukien  1 0 artiklassa tarko itetut 
riskinarvioinnit, toisiaan 19 artiklassa tarkoitetun terveysturvakomitean kautta ja yh teistyössä 
komission kanssa koo rdinoidakseen rajaty littävään vak avaan te rveysuhkaan liittyvä t 
kansalliset reagointitoim enpiteet, mukaan lukien tilanteet, joissa julistetaan kan sainvälisen 
terveyssäännöstön (2005) m ukainen kansainvä linen u hka kansan terveydelle ja joih in 
sovelletaan tämän päätöksen 2 artiklaa. 

2. Jos jäsenvaltio aikoo toteuttaa kansanterv eystoimia rajatylittävän vakavan terveysuhkan 
torjumiseksi, sen on kuultava enn en kyseisten toimien tote uttamista muita jä senvaltioita ja 
komissiota toim enpiteiden luonteen , tarkoituksen ja laajuuden osalta, ellei tarve suojella 
kansanterveyttä ole niin kiireellinen, että toimenpiteet on välttämätöntä toteuttaa välittömästi. 

3. Jos jäsenvaltio joutuu toteuttamaan kiireellisesti kansanterveystoimia rajatylittävän vakavan 
terveysuhkan ilm aantumisen tai uudelleenleviäm isen vuoksi, sen on ilm oitettava kyseisten 
toimenpiteiden luon teesta, ta rkoituksesta ja  la ajuudesta m uille jä senvaltioille ja kom issiolle 
heti hyväksyttyään ne. 

4. Jos rajatylittävä vakava terveysuhka ylittää kansalliset reagointival miudet, asianom ainen 
jäsenvaltio voi m yös pyytää apu a muilta jäse nvaltioilta neuvoston päätöksellä 200 7/779/EY, 
Euratom perustetun yhteisön pelastuspalvelumekanismin kautta. 

5. Kom issio hyväksyy täytäntöönpa nosäädöksillä m enettelyt, joit a tarvitaan tässä artiklassa 
säädetyn tietojenvaihdon, kuulemisen ja koordinoinnin yhtenäiseen toteuttamiseen. 

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään  20 artiklan 2 kohda ssa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. 

12 artikla 
Yhteiset tilapäiset kansanterveystoimet 

1. Jos 11 artiklassa säädetty  kansallisten  toim enpiteiden k oordinointi osoittautu u 
riittämättömäksi rajatylittävän vakavan terveysuhkan jäsenvalti oiden välisen tai unioniin 
leviämisen kannalta, minkä vuoksi koko unionin  väestön terveyden suojelu vaarantuu, 
komissio v oi täyd entää jäs envaltioiden to imenpiteitä hyväksym ällä 22 artiklassa säädetyn 
menettelyn m ukaisesti d elegoituja säädö ksiä y hteisistä tilapä isistä 
kansanterveystoimenpiteistä, jotka jäsenvaltioiden on pantava tä ytäntöön. Nämä toimenpiteet 
eivät välttämättä liity kyseessä olevan uhkan valvontaan kaikissa jäsenvaltioissa. 
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2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan vain rajaty littäviin vakaviin terveysuhkiin, jotka voivat 
aiheuttaa ku olemantapauksia tai s airaalahoidon tarvetta laajam ittaisesti eri jäsenvaltioiden  
alueella. 

3. Edellä olevan 1 kohdan m ukaisesti hyväksyttyje n toim enpiteiden on täytettävä seuraavat 
vaatimukset: 

a) niissä on kunnioitettava jäsenvaltioiden  velvollisuuksia, jotka liittyvät niiden 
terveyspolitiikan m äärittelyyn sekä terveyspal velujen ja sairaanhoidon järjestäm iseen ja 
tarjoamiseen; 

b) niiden on oltava suhteellisia kyseiseen uhkaan  liittyviin kansanterv eysriskeihin nähden ja 
niissä on vältettävä etenkin ihm isten, tava roiden ja palveluide n vapaan liikkuvuuden 
tarpeettomia rajoituksia; 

c) niiden on oltava yhteen sopivia unionin tai jäsenvaltioid en m ahdollisesti sove llettavien 
kansainvälisten velvollisuuksien kanssa. 

V luku 
Unionin tason hätätilanteet ja pandemiainfluenssatilanteet 

13 artikla 
Hätätilanteiden tai pandemiainfluenssatilanteiden tunnustaminen 

1. Komissio voi 2 kohdassa säädettyjen poikkeused ellytysten täyttyessä tunnustaa virallisesti 
täytäntöönpanosäädöksillä 

a) unionin tason hätätilanteita tai 

b) unionin tason ihmisten influenssaan liittyvää pandemiaa edeltäviä tilanteita. 

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään  20 artiklan 2 kohda ssa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. 

Komissio voi tunnustaa virallisesti unionin tason hätätilanteita tai ihm isten influenssaan 
liittyviä pandemiaa edeltäviä ti lanteita välittöm ästi sovelle ttavilla täytäntöönpanosäädöksillä 
20 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen ainoastaan asianm ukaisesti 
perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa, jotka liittyvä t rajatylittävän vakavan ihm isiin 
kohdistuvan terveysuh kan vakavuuteen tai uutuuteen  tai sen nopeaan leviäm iseen 
jäsenvaltioissa. 

2. Kom issio voi hyväksyä 1 kohdassa tarkoitettuj a toim enpiteitä vain kaikkien seuraavien 
edellytysten täyttyessä: 

a) Maailman terveysjärjest ön (WHO) pääsihteeri ei ole vielä hyväksynyt päätöstä  
kansainvälisen kansanterveysuhkan olem assaolosta kansainvälisen terveyssäännöstön (2005) 
12 ja 49 artiklan mukaisesti; 

b) kyseessä oleva valtioiden rajat ylittävä vakava terveysuhka 
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i) voidaan luonteensa vuoksi estää lääkkeillä tai sitä voidaan hoitaa lääkkeillä; 

ii) lev iää n opeasti jä senvaltioiden sisällä ja niiden vä lillä ja vaa rantaa kansan terveyden 
unionin tasolla; 

iii) on hengenvaarallinen; 

c) lääkkeet,  rokotteet mukaan luk ien, jotka o n jo hyv äksytty un ionin taso lla ih misille ja 
eläimille ta rkoitettuja lääkke itä k oskevista yhteisön lup a- ja valv ontamenettelyistä ja  
Euroopan lääkeviraston perustam isesta 31 päivänä m aaliskuuta 2004 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/200419 m ukaisesti tai jäsenv altioissa 
ihmisille tarkoitettuja lääkke itä koskevista yhteisön säännöistä 6 päivän ä m arraskuuta 2001 
annetussa Euroopan parlam entin ja  neuvoston direktiivissä 2001/83/EY 20 tar koitetun 
vastavuoroisen tunnustamisen menettelyn tai haja utetun menettelyn mukaisesti, eivät ole tai 
eivät ehkä ole riittäviä kyseessä olevan uhkan estämiseen tai hoitamiseen; 

d) unionin tason ihm isten inf luenssaan liitt yvän pandem iaa edeltävän tilanteen m uodollisen 
tunnustamisen osalta kyseessä oleva uhka on ihmisten influenssa. 

14 artikla 
Tunnustamisen oikeudelliset vaikutukset 

1. Edellä olevan 13 artiklan 1 kohdan a alakohdan m ukaisen unionin tason hätä tilanteen 
tunnustamisen ainoa oikeudellinen vaikutus on asetuksen (EY) N:o 507/2006 2 artiklan 
2 kohdan tuleminen sovellettavaksi. 

2. Edellä olevan 13 artiklan 1 kohdan b alakohdan m ukaisen unio nin tason ihm isten 
influenssaan liittyvää p andemiaa edeltäv än tilanteen tunn ustamisen ainoa oikeud ellinen 
vaikutus on asetuksen (EY) N:o 507/2006 2 artiklan 2 kohdan tuleminen sovellettavaksi. 

15 artikla 
Tunnustamisen päättäminen  

Komissio päättää täytäntöönpanosäädöksillä  13 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitettujen tilanteiden tunnustamisen heti, kun jokin 13 artiklan 2 kohdan b, c ja 
d alakohdassa mainittu edellytys lakkaa täyttymästä. 

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään  20 artiklan 2 kohda ssa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. 
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VI luku 
Kansainväliset sopimukset 

16 artikla 
Kansainväliset sopimukset 

Unioni voi tehdä kolm ansien m aiden tai kansai nvälisten järjestöjen kanssa kansainvälisiä 
sopimuksia, joilla sa llitaan ja joiss a jär jestetään unionin yhteistyö kyseisten kolm ansien 
maiden tai kansainvä listen järjes töjen kanssa  s ellaisiin raja tylittäviin vakaviin te rveysuhkiin 
liittyvissä a sioissa, jo ihin liittyy erityinen riski niiden leviäm isestä unionin väestöön; 
sopimusten kohteina voivat olla seuraavat näkökohdat: 

a) valmius- ja reagointisuunnitteluun liittyvien hyvien käytäntöjen vaihtaminen, 

b) seuran ta- ja häly tysjärjestelmistä saatav ien olennaisten  tieto jen v aihtaminen, m ukaan 
lukien n iiden m aiden tai jä rjestöjen osallistum inen, jo ita kyseessä o levat ep idemiologiset 
seurantaverkostot tai tilapäise t seu rantaverkostot ja va rhaisvaroitus- ja  reagoin tijärjestelmä 
koskevat, 

c) rajatylittävien vakavien terveysuhkien kans anterveydelle aiheuttama n riskin arviointiin 
liittyvä yhteistyö erityis esti kansainvälisen terveyssäännöst ön (2005) mukaisesti julistettujen 
kansainvälisten kansanterveysuhkien osalta, 

d) toimenpiteiden koordinointiin liittyvä yhtei styö, mukaan lukien kys eessä olevien m aiden 
tai jä rjestöjen m ahdollinen osallistum inen terveystu rvakomiteaan tarkkailijajäsen inä 
erityisesti kansainvälisen terveyssäännöstön (2 005) m ukaisesti julistettujen kansainvälisten 
kansanterveysuhkien osalta. 

VII luku 
Menettelysäännökset 

17 artikla 
Kansallisten viranomaisten ja edustajien nimeäminen 

1. Kunkin jäsenvaltion on nim ettävä kolm en kuukauden kuluessa täm än päätöksen 
voimaantulosta: 

a) toim ivaltaiset virano maiset, jotk a vastaav at kansallise lla tasolla 6 artiklassa tark oitettuun 
epidemiologiseen seurantaan liittyvien tietojen keräämisestä; 

b) keskitetyt yhteyspisteet 7 artiklassa tarkoitetun tilapäisen seurannan koordinointia varten; 

c) toim ivaltaisen virano maisen tai toim ivaltaiset viranom aiset, jo tka v astaavat kan sallisella 
tasolla ilmoitusten tekemisestä ja kansante rveyden suojelemiseen tarvittavien toimenpiteiden 
määrittämisestä 8, 9 ja 10 artiklan mukaisesti; 

d) yksi edustaja ja tämän varaedustaja 19 artiklassa tarkoitettuun terveysturvakomiteaan. 
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2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava ko missiolle ja muille jäsenvaltioille kaikista m yöhemmistä 
muutoksista 1 kohdassa tarkoitettuihin nimeämisiin. 

3. Kunkin jäsenvaltion on ilm oitettava kom issiolle ja muille jäsenvaltioille 2 kohdassa 
annettujen tietojen muutoksista. 

18 artikla 
Henkilötietojen suojelu 

1. Henkilötietoja on käsiteltävä täm än päät öksen soveltam isen yh teydessä direktiivin 
95/46/EY ja asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti. 

2. Varhaisvaroitus- ja reagoint ijärjestelmään on  sisä llyttävä selek tiivinen vies tintätoiminto, 
jonka avu lla henkilötiedot vo idaan ilm oittaa va in niille kansallisill e toim ivaltaisille 
viranomaisille, joiden tehtäviin kontaktien jäljittäminen kuuluu. 

3. Toim ivaltaisten viranom aisten on kontaktien jäljitystoim ia toteuttaessaan toim itettava 
kontaktien jäljitykseen tarvittavat henkilötiedot 9 artiklan 3 kohdan mukaisen varhaisvaroitus- 
ja reagointijärjestelm än kautta käyttäen täm än artiklan 2 kohdassa ta rkoitettua selektiivistä 
viestintätoimintoa ja toim itettava tiedo t ainoastaan niille jäsenva ltioille, jo ita 
kontaktinjäljitystoimet koskevat. 

4. Toimivaltaisten viranomaisten on  3 kohdassa ta rkoitettuja tietoja to imittaessaan viitattava 
ilmoitukseen, joka on tehty aiemmin varhaisvaroitus- ja reagointijärjestelmälle. 

5. Jos kansallinen toim ivaltainen viranom ainen toteaa myöhe mmin, että sille 9 artiklan 
3 kohdan mukaisesti tehty henkilötietoja koskeva ilmoitus on direktiivin 95/46/EY vastainen, 
koska ilmoitusta ei tarvittu kyseessä olevia kontaktin jäljitystoimia varten, sen on ilmoitettava 
asiasta viipymättä niille jäsenvaltioille, joihin ilmoitus on lähetetty. 

6. Komissio hyväksyy 

a) suuntaviivat, joilla pyritään varmistamaan, että varhaisvaroi tus- ja reagointijärjestelm än 
päivittäinen toiminta täyttää direktiivin 95/46/EY ja asetuksen (EY) N:o 45/2001 vaatimukset; 

b) suosituksen niiden henkilötie tojen ohjee llisesta lu ettelosta, joita vo idaan vaih taa tai joita 
olisi vaihdettava kontaktien jäljitystoimien koordinointia varten. 

19 artikla 
Terveysturvakomitea 

1. Perustetaan terveysturvakomitea, joka koostuu jäsenvaltioiden korkean tason edustajista. 

2. Terveysturvakomitealla on seuraavat tehtävät: 

a) tukea jäsenvaltioiden ja kom ission välist ä täm än päätöksen täyt äntöönpanosta saatuihin 
kokemuksiin liittyvää tietojenvaihtoa; 

b) avustaa komissiota jäsenvaltioiden 4 artiklan mukaisten valmius- ja reagointisuunnitelmien 
tukemisessa; 
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c) avustaa k omissiota 11 artiklassa tarko itettujen rajatylittäviä vakavi a terveysuhk ia vastaan  
suunnattujen toimien koordinoinnissa. 

3. Terveysturvakom itean puheenjohtajana toim ii kom ission edustaja. Terveysturvakom itea 
kokoontuu säännöllisesti ja tilan teen vaatiessa komission tai jäsenvaltio n esittämän pyynnön 
perusteella.  

4. Sihteeristöpalveluista vastaavat komission yksiköt. 

20 artikla 
Rajatylittäviä vakavia terveysuhkia käsittelevä komitea 

1. Kom issiota avustaa täytänt öönpanosäädösten hyväksym isessä rajatylittäviä vakavia 
terveysuhkia käsittelevä kom itea. Kyseinen kom itea on asetuksen (EU) N:o 182/2011 3 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettu komitea. 

2. Kun tähän kohtaan viitataan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa. 

3. Kun tähän kohtaan viitataan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 8 artiklaa yhdessä 5 
artiklan kanssa. 

21 artikla 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen 

1. Siirr etään kom issiolle va lta a ntaa delego ituja säädö ksiä tä ssä artiklas sa s äädetyin 
edellytyksin. 

2. Siirretään kom issiolle viiden vuoden ajaksi […] 21 lukien valta antaa 12 artiklassa 
tarkoitettuja delegoituja säädöksiä. Kom issio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viim eistään yhdeksän kuukautta ennen viiden vuoden kauden päättym istä. 
Säädösvallan siirtoa jatketaan ilm an eri toim enpiteitä sam anpituisiksi kaus iksi, jo llei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällai sta jatkamista viimeistään kolme kuukautta 
ennen kunkin kauden päättymistä. 

3. Euroopan  parlamentti tai neuvos to voi m illoin tahansa peruuttaa 12  artiklassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron. Peruuttam ispäätöksellä lopetetaan  tuossa p äätöksessä m ainittu 
säädösvallan siirto. Päätös tulee vo imaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jo nakin m yöhempänä, pä ätöksessä mainittuna 
päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen. 

4. Heti kun kom issio on antanut delegoidun säädöksen, kom issio antaa sen tiedoksi 
yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle. 

5. Edellä olevan 12 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voim aan ainoastaan, jos 
Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole ka hden kuukauden kuluessa siit ä, kun asianomainen 
säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä 

                                                 
21 [OJ: Please insert the date: date of entry into force of this Decision.] 
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tai jos s ekä Euroopan parlam entti että neuvos to ovat ennen  mainitun määräajan päättym istä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne e ivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai n euvoston 
aloitteesta määräaikaa pidennetään kahdella kuukaudella. 

22 artikla 
Kiireellinen menettely 

1. Tä män artiklan nojalla annetut delegoidut sää dökset tulevat voim aan viipym ättä, ja niitä 
sovelletaan niin kauan kuin ni itä ei vastusteta 2 kohdan muka isesti. Kun delegoitu säädös 
annetaan tiedoksi Euro opan parlam entille ja ne uvostolle, esitetään s amalla ne perusteet,  
joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä. 

2. Euroopan parlam entti ja n euvosto voi 21 ar tiklan 5 kohdassa tarkoitetun menettely n 
mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa kom issio kum oaa säädöksen 
viipymättä sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin  tai neuvoston päätös vastustaa sitä on 
annettu sille tiedoksi. 

23 artikla 
Tätä päätöstä koskevat kertomukset 

Komissio esittää Euro opan parlam entille ja neuvostolle kolm en vuoden välein teknisen  
kertomuksen varhaisvaroitus- ja reagointijärje stelmän toiminnasta ja muista täm än päätöksen 
täytäntöönpanon yhteydessä tehdyistä toimenpiteistä. 

VIII luku 
Loppusäännökset 

24 artikla 
Päätöksen N:o 2119/98/EY kumoaminen 

1. Kumotaan päätös N:o 2119/98/EY. 

2. Viittauksia kumottuun päätökseen pidetään viittauksina tähän päätökseen. 

25 artikla 
Voimaantulo 

Tämä päätös tulee voim aan seuraavana päivänä sen jä lkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä. 



 

FI 31   FI 

26 artikla 
Osoitus 

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille. 

Tehty Brysselissä 8.12.2011 

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta 
Puhemies Puheenjohtaja 
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LIITE  

SÄÄDÖSEHDOTUKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS 

5. PERUSTIEDOT EHDOTUKSESTA/ALOITTEESTA 

5.1. Ehdotuksen/aloitteen nimi 

Luonnos Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksek si valtioiden rajat ylittävistä vakavista 
terveysuhkista 

Toimintalohko(t) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä (ABM/ABB)1  

Unionin toimet terveyden alalla (17 03 06) 

Euroopan unionin toimintaohjelma terveyden alalla – Hallintomenot (17 01 04) 

Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot terveys- ja kuluttaja-asioiden toimintalohkossa 
– Muut hallintomenot (17 01 02 11) 

Komission hallinnon toim intalohkon hallinto menot – Henkilös töpolitiikka ja -hallinto – 
Työterveyshuolto (26 01 50 01) 

5.2. Ehdotuksen/aloitteen luonne  

 Ehdotus/aloite liittyy uuteen toimeen.  

 Ehdotus/aloite liittyy uuteen toimeen, joka perustuu pilottihankkeeseen tai valmistelutoimeen.2  

 Ehdotus/aloite liittyy käynnissä olevan toimen jatkamiseen.  

 Ehdotus/aloite liittyy toimeen, joka on suunnattu uudelleen.  

5.3. Tavoitteet 

5.3.1. Komission monivuotinen strateginen tavoite (monivuotiset strategiset tavoitteet), jonka 
(joiden) saavuttamista ehdotus/aloite tukee 

TERVEYSTURVA 

Aloitteen yleisenä tavoitteena on parantaa Euroop an unionin kansalaisten suojelua valtioiden 
rajat ylittäviltä vakavilta uhki lta ja taata ihm isten tervey den korkeatasoinen suoja EU:n 
politiikan ja toim innan m äärittelyssä ja tä ytäntöönpanossa. Valmiuksia ja rakenteita 
vahvistetaan, ja SEUT-sopim uksen 168 artiklan m ukaisia valtioid en rajat ylittäviä vakavia 

                                                 
1 ABM: toimintoperusteinen johtaminen; ABB: toimintoperusteinen budjetointi. 
2 Sellaisina kuin nämä on määritelty varainhoitoasetuksen 49 artiklan 6 kohdan a ja b alakohdassa. 
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terveysuhkia koskevaan seurant aan, varhaisvaroitukseen ja torj untaan liittyviä to imenpiteitä 
on suunnitteilla. 

5.3.2. Erityistavoite (erityistavoitteet) sekä toiminto (toiminnot) toimintoperusteisessa johtamis- ja 
budjetointijärjestelmässä 

Aloitteen erityistavoitteena on vahvistaa reagointia kaikkiin valtioiden rajat ylittäviin vakaviin 
terveysuhkiin (säteilyuhki a lukuun ottam atta) kattava lla ja johdonmukaisella 
lähestymistavalla, jota sovelletaan valm ius- ja  reagointisuunnitteluun, riskinvalvontaan ja 
-arviointiin sekä riskinhallintaan, myös riskeistä tiedottamiseen. 

Erityistavoite 1: 

Valmius- ja reagointisuunnittelun osalta erityistavoitt eena on kehittää yleinen 
lähestymistapa valm iussuunnitteluun EU:n tasoll a kaikkia valtioiden ra jat ylittäviä vakavia 
terveysuhkia varten sekä taata sektoreiden vä linen johdonmukaisuus ja yhteentoimivuus EU:n 
tasolla ja jäsenvaltio iden välillä.  Tähän sisältyy lä äketieteellisten vastatoim ien (esim . 
pandemiainfluenssarokotteiden) yhdenvertainen saanti. 

Toiminto (toiminnot) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä 

Unionin toimet terveyden alalla (17 03 06) 

Euroopan unionin toimintaohjelma terveyden alalla – Hallintomenot (17 01 04) 

Komission hallinnon toim intalohkon hallinto menot – Henkilös töpolitiikka ja -hallinto – 
Työterveyshuolto (26 01 50 01)3 

Erityistavoite 2: 

Riskinseurannan ja -arvioinnin alalla erityistavoitteena on l uoda edellytykset, jotta voidaan 
varmistaa terveysuhkien  johdonm ukainen ja ka ttava tunnistam inen ja niistä ilm oittaminen 
sekä niiden terveydelle aiheuttamien riskien arviointi, etenkin sellaisissa terveyteen liittyvissä 
kriiseissä, jotka ovat monialaisia. 

Toiminto (toiminnot) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä 

Unionin toimet terveyden alalla (17 03 06) 

Euroopan unionin toimintaohjelma terveyden alalla – Hallintomenot (17 01 04) 

Erityistavoite 3: 

Riskinhallinnan alalla erityis tavoitteena on luo da edel lytykset vahv emmalle ja tiiv iimmälle 
yhteistyölle jäsenvaltioiden, ka nsainvälisen tason ja kom ission välillä, jotta void aan ta ata 

                                                 
3 Osallistuminen pandemiainfluenssarokotteiden yhteishankintaan komission henkilöstölle. 
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yhdenmukainen ja johdonmukainen lähestymistapa, jolla hallinnoidaan tehokkaasti reagointia 
valtioiden rajat ylittäviin vakaviin terveysuhkiin EU:ssa. 

Toiminto (toiminnot) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä 

Unionin toimet terveyden alalla (17 03 06) 

Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot terveys- ja kuluttaja-asioiden toimintalohkossa 
– Muut hallintomenot (17 01 02 11) 

Erityistavoite 4: 

Riski- ja kriisiviestinnän osalta aloitteen tavoitteena on luo da ja yhteisiä viestintästrategioita 
ja viestejä, jotta vältetään ristiriitaisten tai epätarkkojen tietojen välittäminen kansalaisille. 

Toiminto (toiminnot) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä 

Unionin toimet terveyden alalla (17 03 06) 

Euroopan unionin toimintaohjelma terveyden alalla – Hallintomenot (17 01 04) 
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5.3.3. Odotettavissa olevat tulokset ja vaikutukset 

Selvitys siitä, miten ehdotuksella/aloitteella on tarkoitus vaikuttaa edunsaajien/kohderyhmän tilanteeseen 

Vaikutus kansanterveyteen.  EU:n kansalaisten suojelu valtio iden r ajat ylittäviltä vakavilta  
terveysuhkilta ja kansanterveysalan turvarakenteiden ja -mekanismien tehokkuus EU:n tasolla  
kohentuisivat huomattavasti. Tämä mahdollistaisi johdonmukaisen valmiussuunnittelun, joka  
perustuu jaettu ihin ja yhteis iin pakollis iin standardeihin ja paremm in koordino ituihin ja 
tasapainotettuihin reaktioihin  kaikentyyppisiin valtioiden rajat ylittäviin vakaviin 
terveysuhkiin. Kaikilla jäsenva ltioilla olisi esim erkiksi oltava valm iussuunnitelmat, jotka  
kattavat sekä terveystoimenpiteet että m uut kriittiset sektorit, ja niiden olisi luo tava rakenteet 
ja valmiudet sovittu jen tarkastu slistojen mukaisesti. Tämän vaihtoehdon  tuloksena s aataisiin 
yhdenmukaisempi ja kattavam pi lähestym istapa, jo ta sovelletaan valtioid en rajat ylittävien 
vakavien terveysuhkien  tunnistam iseen, ilm oittamiseen ja arvio intiin. Yhteishankinnan  
mahdollistavan lainsäädännön käyttöönoton ansiosta tämä vaihtoehto parantaisi huomattavasti 
lääketieteellisten vas tatoimenpiteiden saanti a jäsenva ltioissa, m illä v armistettaisiin EU:n  
kansalaisten korkeatasoinen suoj a kaikkialla unionissa. Lisäksi sektoreiden välinen yhteistyö 
paranisi v altioiden rajat y littävien terv eysuhkien tapauksessa,  m illä edistettäisiin  
kansanterveyden parempaa suojelua. 

Sosiaaliset vaikutukset.  Koordinoitu lähestym istapa lä äketieteellisiin vastato imenpiteisiin 
lisäisi luo ttamusta kansanterv eysviranomaisten toteuttam iin toim enpiteisiin, koska niiden  
perustana olisi vankka oikeudellinen väline. N iiden jäsenvaltioiden osalta, jotka päättävät 
osallistua yhteishankintaan, m ekanismi johtai si heikommassa asem assa olevien ryhm ien 
suojan korkeam paan tasoon, kun tarjonta olisi t aattu, ja täm ä edistä isi solidaarisuutta 
jäsenvaltioiden välillä, kun yhteiskunnan heikommassa asemassa oleville ryhmille tarjottaisiin 
yhteinen vähimmäiskattavuus. 

Taloudelliset vaikutukset.  Yhteishank intamekanismin perustaminen lä äketieteellisiä 
vastatoimenpiteitä varten parant aisi lääkkeiden tarjontaa ja kannustaisi uusien tuotteiden 
kehittämistä kansanterveysalan kanssa tehtyjen pitkäaikaisten sopimusten perusteella. 

Rahoitusvaikutus. Valmiuden osalta odotettavissa olisi lisäkustannuksia, jotka liittyvät etenkin 
henkilöresursseihin ja teknisten laitte iden ha nkkimiseen jäsenvaltio issa ja EU:n tasolla. 
Riskinarvioinnissa olevien aukkojen kattam iseksi tarvittaisiin EU:n terveysohjelm asta noin 
500 000 euron vuotuinen lisäresurssi puitesopimuksen laatimiseksi, jotta saataisiin tarvittaessa 
asiantuntijatietoa. Tavo itteena olis i pysyvien kansallisten yhteysverkostojen perustam inen 
terveysviranomaisten ja  tietty jen u hkien a rviointiin pätevien virasto jen välille. Y hteistyön 
tiivistämiseen liittyvillä ehdotetu illa to imenpiteillä ei olis i ku itenkaan merkittäv iä 
rahoitusvaikutuksia, koska ne perustuisivat olemassa oleviin mekanismeihin ja rakenteisiin. 

Hallinnollinen rasite.  Hallintotapa kansanterveyden riskin hallinnassa paranisi m erkittäväsi, 
koska toiminnassa olisi vain yksi asiantuntijakomitea. 
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Vaikutus kansainvälisesti . Kansainvälisen terv eyssäännöstön (2005) 4 täytäntöönpanon 
parempi koordinointi jäsenvaltioissa ja tiiviimpi yhteistyö EU:n ja WHO:n välillä valmiudessa 
ja reago innissa kans ainvälisiin kansanter veysalan h ätätilanteisiin edistä isi globaalia 
terveysturvaa. 

5.3.4. Tulos- ja vaikutusindikaattorit  

Selvitys siitä, millaisin indikaattorein ehdotuksen/aloitteen toteuttamista seurataan 

Valmius- ja reagointisuunnittelun sekä riskin arvioinnin ja -hallinn an alan poliittisten 
toimenpiteiden järjeste lmällistä se urantaa var ten lain säädäntövälineen täytäntöö npanoa 
seurataan ja arvioidaan seuraavasti: 

Komissio esittää s äännöllisesti Euroopan  pa rlamentille ja n euvostolle säädöksen 
täytäntöönpanoa arvioivia kertomuksia. Ens immäinen kertom us toim itetaan arvioinnin 
jälkeen, joka tehdään neljän vuoden kuluessa säädöksen voimaantulon jälkeen. 

Terveysturva-aloitteessa säädettyjen rake nteiden ja m ekanismien tehokkaan toim innan 
arviointi perustuu jäsenvaltioiden vuosittain toimittamiin tietoihin ja erikoistuneilta virastoilta 
ja organisaatioilta, kuten ECDC  tai EMA, saatuun tieteelliseen tukeen, jotta saadaan perusta  
vertailulle ja johdonmukaisuudelle komission raportoinnissa. 

Tärkein tiedonkeruuväline arviointia varten  on raportointijärjestelm ä, jonka uusi 
terveyskomitea hyväksyy ja pane e täytäntöön. Jäsenvaltioiden to imivaltaiset viranom aiset, 
Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus  sekä kom issio tek evät tiiv iisti yh teistyötä 
vaadittujen välineiden  kehittäm iseksi. Mu iden kansainvälisten elinten, kuten Maailm an 
terveysjärjestön ja Maailm anlaajuisen terveys turva-aloitteen (GHSI) 5, osallis tumista voidaa n 
harkita tarpeen mukaan. 

Raportointi kattaa luotuja yhtei styömekanismeja, osallistuvi a avainsektoreita ja hyvien 
käytäntöjen jakam iseen tarkoitettuja verkkosiv uja koskevat tiedot. Ke skeiset indikaattorit 
politiikan täytäntöönpanon ja tulosten seurantaa ja arviointia varten esitetään seuraavassa: 

                                                 
4 h ttp://www.who.int/ihr/en/. 
5 Lisätietoja m aailmanlaajuisesta terv eysturva-aloitteesta on  komission y ksiköiden valmisteluasiakirjassa ”Healt h 

Security in th e Eu ropean Un ion an d In ternationally” v erkko-osoitteessa 
http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/commission_staff_healthsecurity_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/commission_staff_healthsecurity_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/commission_staff_healthsecurity_en.pdf
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Ehdotettujen toimien täytäntöönpanon seuranta 

Vaikutusindikaattorit 

Erityiset tavoitteet Tulosindikaattorit Tietolähde 
1. Parannetaan EU:n kansalaisten suojelua valtioiden rajat 
ylittäviltä vakavilta terveysuhkilta 

EU:n k ansalaisten terv eyteen kohdistuvien valtioiden raj at 
ylittävien uhkien nop eampi ja tehokk aampi to rjunta 
(sairastuvuus, ku olleisuus, laatup ainotetut sääst etyt 
elinvuodet – QALYS). 

Ulkoinen ja riippumaton arviointi neljä vuotta oikeusperustan 
täytäntöönpanon jälkeen. 

2. Ka nsanterveyden turvarakenteet ja -jä rjestelmät: 
Vaikuttavuus48, tehokkuus49 ja johdonmukaisuus50 aloitteessa 
kuvattujen tavoitteiden suhteen. 
 

  

2.1 Jo hdonmukainen ja k attava y leinen l ähestymistapa 
kaikkiin valtioiden rajat ylittäviin terveysuhkiin (valmius- ja 
reagointisuunnittelu, risk inseuranta ja -arv iointi sekä 
riskinhallinta, myös riskiviestintä) 

Terveysturva-aloitetta kosk evan säädösehdotuksen 
hyväksyminen 

Säännölliset arv ioinnit o ikeudelliseksi vaatimukseksi (artikla 
säädöstekstissä), ensi mmäinen a rviointi nel jä v uotta 
oikeusperustan täytäntöönpanon jälkeen 

2.2. Valm ius- ja reag ointisuunnittelu, yh teinen 
lähestymistapa EU:n tasolla kaikkiin valtioiden rajat ylittäviin 
vakaviin terveysuhkiin. 

a. yleinen ja erityinen valmius 

b. yh teiskunnan kriittisten sek toreiden välisen 
johdonmukaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen 

c. yhteiset perusvalmiudet / EU:n tasolla räätälöidyt kriteerit 

a. EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla laadittujen 
valmiussuunnitelmien lukumäärä 
pidemmälle kehitetyt yleiset valmiusperiaatteet (mahdolliset 
yksityiskohtaiset säännökset erityisistä uhkista)  
 
b. valmius- ja reagointisuunnitelmien lukumäärä 
yhteiskunnan kriittisillä sektoreilla  
c. niiden sopimusten lukumäärä, jotka koskevat 
vähimmäisperusvalmiuksia ja jaettuja standardeja EU:n 
tasolla kansainvälisen terveyssäännöstön 

jäsenvaltioiden to imivaltaisten v iranomaisten v uotuiset 
raportit, jotka perustuvat sovittuun kyselylomakkeeseen 

Euroopan t autien eh käisy- ja val vontakeskuksen j atkuvat 
arviointi tartuntatau teja ko skevasta v almiudesta k ansallisella 
tasolla  

komission jo ka to inen vuosi laati mat y hteenvetoraportit, 
joissa m ukana j äsenvaltioiden täytän töönpanon laadu llinen 
arviointi 

                                                 
48 Vaikuttavuus = missä määrin vaihtoehdolla saavutetaan ehdotuksen tavoitteet. 
49 Tehokkuus/kustannustehokkuus = missä määrin tavoitteet voidaan saavuttaa tietyllä resurssien tasolla/vähäisimmillä kustannuksilla (kustannustehokkuus). 
50 Johdonmukaisuus = m issä määrin v aihtoehdot ov at j ohdonmukaisia EU:n yleisten  po liittisten tav oitteiden k anssa j a missä määrin ne tod ennäköisesti raj oittavat v alintoja 

talous-, sosiaali- ja ympäristösektorin välillä. 
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ilmoituksia vart en ( kansainvälisen t erveyssäännöstön 
täytäntöönpano yhteisen lähestymistavan mukaisesti) 

d. lääk etieteellisten v astatoimenpiteiden yh denvertainen 
saanti 

täytäntöönpanemiseksi 

d. yhteisen hankintamekanismien perustamista koskevan 
ehdotuksen hyväksyminen ja täytäntöönpano osallistuvien 
maiden lukumäärä, mekanismin kautta ostettujen 
lääketieteellisten vastatoimenpiteiden määrä 

2.3. Riskinseuranta j a -arv iointi: johdonmukainen ja kat tava 
lähestymistapa  

- terveysuhkien tunnistamiseen ja ilmoittamiseen, joka 
perustuu yhteyksien parantamiseen nykyisten seuranta- ja 
ilmoitusmekanismien ja -rakenteiden välillä 

- valmiuksien parantamiseen vankkaa, luotettavaa ja nopeaa 
julkista terveysriskien arviointia varten valtioiden rajat 
ylittävien vakavien terveysuhkien tapauksessa  

käytössä olevat vakiotoimintamenettelyt ja 
yhteisymmärryspöytäkirja relevanttien sektoreiden kanssa 
yhteyksien tiivistämiseksi ilmoitusrakenteiden kanssa  
EU:n tason räätälöityjen kriteerien täytäntöönpano EU:n 
tasolla sovittujen terveysuhkista ilmoittamisen osalta 

havaittujen uhkien lukumäärä ja tyyppi ja ilmoitetut yhteydet 
kansainväliseen terveyssäännöstöön 

käytössä olevat vahvistetut valmiudet terveysuhkien 
arvioimiseksi niiden syystä riippumatta (olemassa olevien 
verkostojen lukumäärä ja katettujen uhkien lukumäärä ja 
tyyppi) 

riskinarviointien lukumäärä, arvioitujen uhkien tyyppi, 
riskinarvioinnin tehneet rakenteet sekä pyydetyn ja suoritetun 
riskinarvioinnin laatu 

komission raportti 

2.4. Riskienhallinta: koordinoinnin parantaminen 

- kestävä rakenne EU:n tasolla kaikkia valtioiden rajat 
ylittäviä vakavia kansanterveyskriisejä varten  
- selkeä toimeksianto tällaista rakennetta varten ja 
jäsenvaltioiden tiivis sitoutuminen asiaan 

Kestävä mekanismi (operationaalinen EU:n tason 
terveysryhmä) ja rakenne EU:n laajuista kriisinhallintaa 
varten  
jäsenvaltioiden kanssa sovitut vakiotoimintamenettelyt 
kriisinhallintaa varten 

rakennetta varten laaditut sisäiset menettelysäännöt 
(jäsenvaltioiden osallistumistaso, annettujen suositusten 
lukumäärä ja laatu) 

komission raportti 

2.5 Kriisiviestintä: kriisiviestintää koskevat parannetut 
edellytykset 

Sopimus v ahvistetuista to imintamenettelyistä risk i- j a 
kriisiviestintää varten (kuka, m iksi, m illoin, missä, m iten, 
mitä) 

Toteutettujen k ampanjoiden, su oritettujen to imien j a 

Toteutetut viestintästrategiat ja viestien koordinointi 
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yhteisten lehdistötiedotteiden lukumäärä, viestintävälineiden, 
esitteiden, oppaiden, julisteiden jne. lukumäärä ja laatu 
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Nykyisistä valm iuksiin, riskinar viointiin ja riskinhallintaan  liittyvistä kapa siteeteista, 
toimenpiteistä ja suun nitelmista kussakin jä senvaltiossa laaditaan p arhaillaan tarkem paa 
selvitystä kaikkien m uiden uhkien kuin tart untatautien osalta. Näin voidaan m ääritellä 
paremmin indikaa ttorit ja  ase ttaa ver tailuarvot, joih in nähden  edis tystä m itataan 
lainsäädäntöaloitteen hyväksymisen jälkeen. 

5.4. Ehdotuksen/aloitteen perustelut 

5.4.1. Tarpeet, joihin ehdotuksella/aloitteella vastataan lyhyellä tai pitkällä aikavälillä 

Terveysturva-aloitteen tavoitteen a on järkei stää ja vahvistaa terveysturvaa koskevaa 
kapasiteettia ja rakenteita, jotta voidaan pa rantaa Euroopan unionin kansalaisten suojelua 
kaikilta valtioiden  ra jat ylittävi ltä vakavilta uhk ilta, jo tka voivat vaiku ttaa kansanterveyteen. 
Nämä uhkat voivat olla tapahtumia, jotka johtuvat tartuntataudeista, muita kuin tartuntatauteja 
aiheuttavista biologisista tekijöistä51 ja kem iallisista, ympäristöön liittyvis tä tai alkuperältään  
tuntemattomista uhkista, tai jotka ovat ilm astonmuutoksen aiheuttam ia. Ilm astonmuutoksen 
vaikutuksesta syntyviä uhkia (esim . lämpöaallot, kylmät kaudet) käsite llään tässä aloitteessa  
ympäristöuhkien yhteydessä. 

Koska nämä uhkat ovat luonteeltaan valtioiden rajat ylittäviä ja niillä on potentiaalisia vakavia 
seurauksia EU:n väestölle, tarv itaan EU:n tasolla koordinoitua kansanterveyslähestymistapaa. 
Terveysturva-aloitteella pyritään luomaan EU:n yhteiset puitteet terveysturvalle. 

Terveysturva-aloitteella halu taan tarjo ta Euro opan kansalaisille sam a suojan taso, joka jo 
tarjotaan tartuntatautien osalta , sekä täydentää ja tuoda lis äarvoa jäsenvaltio iden välisiin 
toimiin hallinnoim alla terveysuhkia johdonm ukaisemmin ja tehokk aammin. Sillä pyritään 
vahvistamaan EU:n riskinhalli nnan koordinointia ja lujittam aan kansanterveysalan nykyisiä 
rakenteita ja mekanismeja. 

Aloitteen oikeusperus tasta m äärätään Lissaboni n sopim uksessa, jos sa EU:lle annettiin uutta 
toimivaltaa toteu ttaa toim enpiteitä valtio iden ra jat ylittävän  vakavan  terv eysuhkan 
tapauksessa.52 Tässä va ikutustenarvioinnissa tarkastellaan erilaisia toimintavaihtoehtoja, joilla 
parannettaisiin kriisinh allintaa k ansanterveyden näkökulmasta. Siinä katetaan seuraav at 
keskeiset alat: 

- valm ius- ja reagointisuunnitelm ien koordinointi EU:n tasolla valtioiden rajat ylittävien 
vakavien terveysuhkien tapauksessa, m ukaan lu ettuna lääketieteelliste n vastatoim enpiteiden, 
kuten rokotteiden, yhdenvertaine n saanti ja yhteiskunnan kai kkien kriittisten sektoreiden 
parannettu valmius 

                                                 
51 Biologisia tapah tumia v oivat aih euttaa tartu ntataudit j a mikro-organismien tu ottamat h aitalliset ai neet (k uten 

risiini). Näitä h aitallisia ain eita lö ytyy t yypillisesti lu onnosta, m utta n iitä v oidaan rik ollis- tai 
terroristihyökkäyksessä tuottaa, muuttaa tai manipuloida tahallisesti niin, että ne aiheuttavat sairauksia.  

52 Ks. liite 1 Lissabonin sopimuksen 168 artiklan osalta. 
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- näistä potentiaalisista uhkista johtuvien riskien se uranta ja tieteellinen arviointi EU:n tasolla, 
koska terveyshätätilanteeseen vastaam iseksi ed ellytetään riippum atonta asiantuntemusta ja 
vankkoja tieteellisiä neuvoja kehittymässä olevista terveysuhkista 

- tällaisissa olosuhteissa vaadittavat kr iisinhallinnan kansanterveysnäkökohdat ja 
kansanterveystoimenpiteet, jotta estetään ta i rajoiteta an terveysuh kien leviä minen ja 
lievennetään tapahtum ien vaikutusta. 53 Vaikutustenarvioinni ssa käsitellään myös 
terveysturvakomitean54 asemaa ja tarkastellaan tapoja tehokkaan viestinnän takaamiseksi. 

5.4.2. EU:n osallistumisesta saatava lisäarvo 

EU:n tasolla sa atava lis äarvo kasvais i ka ikkien v almius- ja r eagointisuunnitelmiin, 
riskinarviointiin ja riskinhallintaan liittyvien näkökohtien osalta, jos käyttöön otettaisiin EU:n 
tason terv eysturvaan liittyv ä s trategisen ja teknisen taso n koordino inti. Täm ä taattais iin 
määrittämällä vankka oikeudellinen välin e k aikkia valtioiden raja t ylittäv iä vakavia 
terveysuhkia varten. Jo s lis äksi s äädetään oi keusperusta lääke tieteellisten v astatoimien 
yhteisen hankintamenettelyn käytölle, tämä vaihtoehto voisi tuoda lisäarvoa sellaisen valmius- 
ja reagointikapasiteetin vahvistamiseen, jolla vastataan valtioiden rajat ylittäviin terveysuhkiin 
koko EU:ssa. 

5.4.3. Vastaavista toimista saadut kokemukset 

Viimeaikaiset rajatylittävät tapahtum at, kuten vuoden 2009/2010 H1N1-pandem ia, vuoden 
2010 tuhkapilvi tai vuoden 2011 E. coli STEC O104 -epidem ia vaik uttivat yh teiskuntaan 
merkittävästi ja oso ittivat, ettei n äiden hätätil anteiden v aikutuksia vo ida rajata vain yhdelle 
sektorille. Uhkan luonteesta  riippuen asia koskee kans anterveyden lisäksi m yös 
väestönsuojelua, elinta rvikkeiden tu rvallisuutta, kansainvälistä kauppaa, matkustamista ja/ta i 
lainsäädännön täytäntöönpanoa. 

Vuosien 2009 ja 2010 H1N1-influenssapandemia aiheutti 2 900 kuolemantapausta EU:ssa ja 
18 000 koko m aailmassa. Pandem ia aiheutti voim akasta painetta terveydenhuoltopalvelulle, 
myös tehohoitoon, edellytti kontakti en jäljittämistä ja  valtavia investoint eja rokotuksiin ja 
viruslääkkeisiin sekä sai jäsenvaltiot kilpaile maan rokotusten hankintaeh doista. Taloudelliset 
ja yhteiskunnalliset häiriöt etenkin Meksikossa ja Y hdysvalloissa, joissa esim . kouluja  
suljettiin, johtivat matkailun ongelmiin. 

                                                 
53 Toimenpiteisiin sisältyv ät lääk etieteelliset v astatoimenpiteet ( maskit, lääk keet) ja tap ahtuman lev iämisen 

estäminen sekä d ekontaminaatio (k emiallisten tek ijöiden v ähentäminen tai p oistaminen h enkilöistä tai p aikoista, 
jotka ovat kontaminoituneet). Terveystoimenpiteessä ei käsitellä aiheita, jotka ovat laajempia kuin kansanterveys, 
joten siihen ei näin ollen sisälly täytäntöönpano- tai väestönsuojelutoimenpiteitä. 

54 Jottei komitea sekoittuisi asetuksen (EU) N:o 182/2011 3 artiklan nojalla (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:055:0013:0018:FI:PDF) perustettuun komiteaan, olisi 
aiheellista muuttaa sen nimi ja välttää termiä ’komitea’. Muu nimi, kuten ’EU:n korkean tason terveysturvaryhmä’, 
saattaisi tuoda elimen luonteen paremmin esiin. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:055:0013:0018:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:055:0013:0018:FI:PDF
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H1N1-influenssapandemian hallinnosta tehtiin perusteellinen arviointi.55 

EU:n tasolla saatuihin kokemuksiin ja terveysturvakomitean vahvistamiin keskeisiin viesteihin 
sisältyvät seuraav at56: jäsenvaltiot, kom issio ja EU-viras tot arvioiva t edellee n 
pandemiavalmiutta m ahdollisesti riskia lttiiden sekto reiden ja  palvelu iden osalta 
(terveydenhuolto ja monialai set sektorit), etenkin kun kai kkiin sektoreihin ei kohdistu 
samanlaista painetta. Jäsenvaltiot, kom issio ja EU -virastot täsmentävät ja julkaiseva t arvioita 
pandemiasuunnittelua koskevista olettam uksista uuden pandem ian osalta m ahdollisimman 
varhain, jotta m uut se ktorit voiv at valm istautua, ja var mistavat, että nä itä ta rkistetaan 
pandemian edistyessä. Jäsenvaltiot sisällyttävät vastavuoroisen avun tarjoam ista koskevan 
suunnittelun osaksi yleistä te rveydenhuoltopalvelujen toim intasuunnitelma, mukaan luettuna 
terveydenhuoltosektorin tarjonta- ja tukipalvelut. 

Monia parannuksia tarvitaan; esim erkiksi vuoden 2009 H1N1-pandem iasta saadut 
kokemukset, jotka vahvistettiin hiljattaisissa E CDC-WHO-Euro-seminaareissa (syyskuussa 
2011), osoittavat että on tarpeen  toteuttaa riskipohjai nen lähestymistapa, jo tta reagointi olisi 
oikeasuhteisempaa ja rä ätälöidympää tietyn pand emian erityispiirteiden mukaan, jotka voivat 
vaihdella huomattavasti. 

Tämänhetkisen tartuntatauteja koskevan EU-lainsäädännön m ukaisesti EU:n seurannasta ja 
H1N1-tapausmäärittelystä sovittiin  nopeasti EC DC:n ja W HO:n neuvojen p erusteella. 
Pandemian aikana r okotusten kattavuudesta 57, m atkustussuosituksista58 ja koulujen 
sulkemisesta59 oli kuiten kin vaikea saada aik aan te rveysturvakomitean lausuntoja, niistä 
sovittiin hitaasti, eivätkä jäsenvaltiot aina nouda ttaneet niitä, koska kom itea on epävirallinen. 
Sääntely- ja sopim usrajoitteiden vuoksi ei myöskään ollut m ahdollista luod a nopeasti 
mekanismia, jolla olisi taattu viruslääkkeiden ja rokotteiden tarjonta.60 

Vuoden 2009 H1N1-pandem ian aikana jotkin jäsenvaltiot eivät py styneet hankkim aan 
tarpeeksi pandem iainfluenssarokotteita ja rokotteet saapuiva t EU-m aihin hyvin eri aikoihin. 
Pandemiainfluenssarokotteiden eriarvoine n saanti vuoden 2009 H1N1-pandem ian aikana 
johtui jäsenvaltioiden heikosta ostovoimasta.61 Tilanne oli toinen niissä Latinalaisen Amerikan 
ja Karibian  osissa,  joissa Pan  Am erican Health Organisation -järjestön yhteiseen 
rokotehankintamekanismiin osallis tuvat m aat saivat pand emiarokotteet suunn illeen sam aan 

                                                 
55 Kaikkia H1N1-pandemian arviointeja koske va katsaus l öytyy v erkko-osoitteesta 

http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/pandemic_preparedness/pandemic_2009_evaluations/Pages/pandemic_2009_
evaluations.aspx. 

56 Arviointiraportti EU:n laajuisesta reagoinnista H1N1-pandemiaan vuonna 2009 (24. huhtikuuta – 31. elokuuta 
2009); http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/docs/assessment_response_en.pdf. 

57 HSC/EWRS statement on Influenza A(H1N1) 2009: target and priority groups for vaccination, 25. elokuuta 2009 
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/hsc_ewrs_statement_en.pdf. 

58 HSC/EWRS statement on Influenza A(H1N1) 2009 Symptomatic individuals travelling, 13. elokuuta 2009 
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/statement_travel_en.pdf. 

59 HSC/EWRS statement on School closures, 13. elokuuta 2009: 
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/statement_school_en.pdf. 

60 http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/council_lessonsh1n1_en.pdf. 
61 EU:n laaj uisia pandemiarokotestrategioita k oskeva arv iointiraportti, 2 5.8.2010, 

http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/docs/assessment_vaccine_en.pdf. 

http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/pandemic_preparedness/pandemic_2009_evaluations/Pages/pandemic_2009_evaluations.aspx
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/pandemic_preparedness/pandemic_2009_evaluations/Pages/pandemic_2009_evaluations.aspx
http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/docs/assessment_response_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/hsc_ewrs_statement_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/statement_travel_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/statement_school_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/council_lessonsh1n1_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/docs/assessment_vaccine_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/docs/assessment_vaccine_en.pdf
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aikaan enn alta sov itun suunnitelm an m ukaisesti ja ed ullisemmin ehdoin kuin EU:n 
jäsenvaltiot. 

Jäsenvaltioita, jotka halusivat turvata influens sarokotteiden saannin, ki lpailutettiin toisiaan 
vastaan, ja niiden o li hyväksy ttävä epäe dullisia so pimusehtoja. Riippumattom assa 
arvioinnissa62 kom issiota varten kerätty näyttö  osoittaa h uomattavat vaihtelu t 
sopimusehdoissa, etenkin siltä osin, kui n on kyse sivuvaikutuksia koskevan vastuun 
siirtämisestä valm istajilta jäse nvaltioille. Lisäksi resursseja kului hukkaan  valtavasti, koska 
sopimuksiin ei o llut mahdollisuutta sisällyttää ehtoja, joiden täyttyessä varattua ann osmäärää 
voitaisiin muuttaa tai y limääräisiä r okotteita pa lauttaa. Jäs envaltioilla, jotka eivä t p ystyneet 
hyväksymään näitä epäedullisia ehtoja, ei o llut m itään takeita siitä, saavatko ne 
pandemiainfluenssarokotteita, m ikä heikensi  koko EU:n valm iutta reagoida tällaiseen 
rajatylittävään terveysuhkaan. Jos pandem ia olisi osoittautunut virulentimmaksi ja 
tappavammaksi, seuraukset terveydelle olisivat voineet olla varsin vakavat. 

Vuoden 2009 H1N1-pandem ian a ikana oli vaik euksia viestinnässä terveydenhuoltoalan 
ammattilaisten ja kansalaisten kanssa pandemiarokotteiden tarpeesta.63 

Islannista vuonna 2010 lähteneen tuhkapilven aiheuttaneiden valtav ien kuljetuso ngelmien 
(mm. elinsiirtoja o li lykättävä elinten toim itusviiveiden vuoksi) aikana aiheutui m yös 
lääkeongelmia ihmisille, jotka joutu ivat jäämään ulkomaille ilman tavanomaista lääkitystään  
ja reseptejä, ja tietenkin hengitysvaikeuksia, etenkin erilaisista sairauksista kärsiville ihmisille. 

Hiljattainen E. coli/STEC O104 -taudinpurkaus sairastutti 3 910 ihm istä ja aiheutti 46 
kuolemantapausta ainoastaan kahden kuukauden aikana. Se aiheutti teho-osastojen 
ruuhkautumista Saksassa, lääketie teellisten laitteiden vajausta  (esim . dialyysiä varten), 
laboratoriokapasiteettiin kohdist uvaa äärimmäistä painetta nä ytteiden tutkimisessa ja 
kansalaisissa luottam uksen puute tta terveystoim enpiteisiin. Epid emialla oli valtava vaikutus 
EU:n vihannesviljely-/maataloussektoriin. Kun Venäjä kielsi  kahdeksi kuukaudeksi tuoreiden 
vihannesten tuonnin EU:sta, peru stettiin 227 m iljoonan euron kompensaatiojärjestelmä, mikä 
johti 100 miljoonan euron lisäkustannuksiin. 

E. coli/STEC O104 -epidem iasta saadut kokem ukset osoittavat selvästi, m iten riittäm ätön 
valmius, reagointi tai viestintä strategia yhdessä jäsenv altiossa johtaa vakaviin negatiivisiin 
vaikutuksiin muissa jäsenvaltioissa. 

Taudinpurkauksen lähteestä annettiin ennenaikaisi a tiedotuksia kansalaisille ja viestim ille eri 
tasoilla. T iettyjen kansallis ten/alueellisten tiedotteiden tukena  ei ollut vankkaa tieteellistä 
näyttöä tai riskinarviointia. Tä mä johti vaikeuksiin  kriisin tehokkaassa hallinnoinnissa ja 
merkittäviin taloudellisiin vaikutuksiin. 

Kansalaiset lopettivat tuoreiden vihannesten syönnin ja muut valtiot niiden tuomisen. Tällä oli 
järkyttäviä vaikutuksia kyseisten vihannesten (s alaatti, kurkku, idut) tuot tajiin, etenkin Etelä-
Euroopassa. 

                                                 
62 http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/docs/assessment_vaccine_en.pdf  
63 http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/docs/assessment_response_en.pdf (luku 12). 

http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/docs/assessment_vaccine_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/docs/assessment_response_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/docs/assessment_response_en.pdf
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Talouden toimijoiden arvioidut tappiot kriisin kahden ensimmäisen viikon aikana ovat ainakin 
812,6 miljoonaa euroa viljelijöiden järjestöjen mukaan. Tiedot voiva t olla aliarvioituja, koska 
ne eivät kata koko kriisin ajanjaksoa eivätkä si sällä lukuja kaikista E U-maista. K olmansien 
maiden käyttöön ottam ien kaup an rajoitusten (tuon tikiellot) aiheuttam at tappiot on m yös 
otettava huom ioon (esim. Venäjä kielsi viha nnesten tuonnin, m istä ai heutuviksi tappioiksi 
arvioidaan 600 miljoonaa euroa). 

Komissiolla oli aktiivinen roo li kriisin aiheuttam an taloudellis en rasitteen keventäm isessä. 
Maataloustuotteiden tueksi hyväksyttiin välittömästi 210 miljoonan euron tukipaketti kolmeksi 
seuraavaksi vuodeksi, minkä lisäksi annetaan 75,1 miljoonaa euroa yhteistukea jäsenvaltioiden 
kanssa. 

Vuoden 2011 E. coli STEC O104 -epidem iasta aiheutuvia riskejä koskeva tiedotus 
kansalaisille oli vaikeaa, koska  alueellise lta, kansallise lta ja EU:n tasolta sam oin ku in 
WHO:lta saadut viestit olivat epäjohdonmukaisia ja koordinoimattomia. 

Irakissa m aaliskuussa 2007 tapahtuneiden useiden klooria sisä ltäneiden te rroristi-iskujen 
seurauksena Europol pyysi kom issiota arvio imaan kiireellisesti, onko klooris ta mahdollisesti 
tulossa yleinen terroristiase, ja etenk in mahdollisuuksia käyttää ainetta Euroopassa. EU:ssa ei 
ole elintä, joka voisi käsitellä  tällaista riskinarviointia, m inkä vuoksi kom ission oli kerättävä  
tiedot eri lähteistä, ku ten te rveysturvakomitean ke mikaaleja käsittelevältä työryhm ältä, 
terveysohjelmasta rahoitettavien asiaa käsitte levien hankkeiden edus tajilta sekä Euroopan 
kemikaaliviraston ja yhteisen tutkimuskeskuksen  avustuksella. Koska ei ollut mekanism ia, 
jolla olisi saatu käyttöön asianm ukainen asiantuntemus, täm ä johti viiveisiin 
riskinarvioinnissa, vaikk a täytän töönpanoviranomaisille tai väestönsuo jelua varten oli teh ty 
arviointeja. 

Vuonna 2008 melamiinilla saastuneen m aidon ta pauksessa oli m yös ongelm ia julkisessa  
riskinarvioinnissa.64 Elintarviketurvallisuusviranomaiset eivät tieto jensa peruste ella pitäne et 
tilannetta riskialttiina aikuisi lle Euroopassa. T erveysviranomaisten oli kuitenkin otettava 
kantaa k ansalaisten huo lestumiseen pitkäaikai svaikutuksista, etenkin Kiinasta palanneiden 
matkustajien osalta, jotk a ehkä oliv at nauttin eet saastunu tta m aitoa ja  kom posiittituotteita. 
Kattavan ja nopean kans anterveysriskien arv ioinnin tekemiseen ei ollut m ahdollisuutta, e ikä 
myöskään ollut m ahdollista seurata altistuneita henkilöitä lyhyellä, keskip itkällä tai pitkällä 
aikavälillä. 

Kemikaaleihin liittyvien tapahtumien osalta vuonna 2011 tehtiin joukko teoreettisia 
simulointiharjoituksia ( ”table top  exerc ises”), joiss a s imuloitiin tod ellisten tap ahtumien 
pohjalta vaarallisten kemikaalien (iridium) aiheuttamia tapahtumia. Esimerkiksi vuotava kontti 
lautalla Itämerellä aiheutti kemikaalin kanssa kosketuksiin joutuneille matkustajille ja laivan 

                                                 
64 Melamiini k ertyy k ehoon j a aiheuttaa to ksisuusongelmia. Kiin asta v ietiin vu onna 20 08 jok a pu olelle maailmaa 

tuotteita, jo tka sisälsiv ät ko ntaminoitunutta m aitoa. WHO:n m ukaan Kiinassa joutui sai raalahoitoon y li 51 900 
vauvaa ja pikkulasta virt satieongelmien, m ahdollisten m unuaistiehyiden t ukkeumien ja mahdollisten 
munuaiskivien vuoksi, jotka liittyivät  m elamiinilla saastunee n äidinmaidonvastikkeen ja m aitotuotteiden 
kulutukseen. Manner-Kiinassa vahvistettiin kuusi vauvojen kuolintapausta. 
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työntekijöille pahoinvointia, m utta heidän oli m atkustettava m ääränpäähänsä. Oireet olivat 
epätavallisia ja epäspesifisiä.65 

Simuloinneissa kävi s elvästi ilm i, että EU:n  tasolla tällä h etkellä käytöss ä oleviss a 
mekanismeissa, joilla tehdään hälytys tai ilmoitus vaikutuksesta, joka kemikaaleihin liittyvällä 
kehittymässä olevalla ta pahtumalla voi olla tai on kansante rveyteen, on liika a aukkoja, jotta  
voitaisiin tehdä varhainen riskinarviointi tai laatia EU:n tap ausmääritelmä ja valvoa ja ra jata 
kemiallisen tapahtum an vaikutusta kansante rveyteen. Kemikaaleihin liittyvän tapahtum an 
vaikutusta kansanterveyteen kosk evat vak iotoimintamenettelyt ja m ahdollisesti ehdotu s 
uusista säännöksistä ta rjoaisivat vankemman pohjan kem ikaaleihin liittyvien tapahtum ien 
kansanterveysvaikutusten käsittelyyn. 

Valtioiden rajat ylittävien kemikaaleihin liittyvien tapahtumien hallinnoinnissa oli vaikeuksia, 
kuten käy ilmi iridiumia koskevasta raportista. (Asiaan liittyivät kemikaali-, kuljetus-, terveys- 
ja meriliikennesektori.) 

EU:n tasolta puuttui hallintotoim enpiteitä vuoden 2003 helleaallon käsittelemiseksi; tuolloin 
ihmisiä kuoli kuum uuden vuoksi eikä koordinoi duista toim enpiteistä esim erkiksi 
sairaalakapasiteetin jakamiseksi valtioiden rajojen yli käyty mitään keskusteluja. 

Riittävät EU:n tason koordinoin ti- ja seurantato imenpiteet puuttuivat, kun Unkarissa tapahtui 
vuonna 2010 alumiinilietteen vuoto, joka  vaikutti Tonavaan ( ympäristö, kem ikaalit, 
terveydenhuolto ja väestönsuoja). 

5.4.4. Yhteensopivuus muiden kyseeseen tulevien välineiden kanssa ja mahdolliset synergiaedut 

Yleisemmissä strategisissa puitteissa terv eysturva-aloitteella edistetään E uroopan 
terveysstrategian66 täytäntöönpanoa ja Eurooppa 2020 -strategiaa 67 sis ällyttämällä 
terveysnäkökohdat olennaisena os ana älykästä ja osallistavaa ka svua koskeviin tavoitteisiin. 
Lisäksi sillä edistetään Euroopan yleistä turvallisuutta, ja se pe rustuu katastrofien ehkäisyä ja 
hallintaa koskeviin olemassa oleviin välineisiin ja strategioihin. 

Useilla SEUT-sopimukseen kuuluvilla keskeisillä al oilla käsitellään EU:n katastrofinehkäisyä 
ja -ha llintaa. Näihin  liittyvä t m ekanismit kattav at väes tönsuojan (19 6 artik la), 
yhteisvastuulausekkeen (222 artikla), EU:n talo udellisen tuen (122 ar tikla), hum anitäärisen 
avun (214) sekä koheesiopolitiika n ja sisäasiat. Lisäksi SE UT-sopimuksessa on m ääräyksiä 
EU:n ulkoisista toim ista, jotka liittyvät kansainväliseen yhteistyöhön luonnonvoim ien tai 
ihmisen aiheuttaman suuronnettomuuden tapauksessa (21 artikla). EU:n johdetussa oikeudessa 
annetaan lisäksi erityissääntöjä EU:n katastrofinehkäisystä ja -hallinnasta (esim. Seveso II). 

                                                 
65 http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/iridium_1_2011_frep_en.pdf 
66 Valkoinen ki rja – Yhdes sä terveyde n hyvä ksi: EU :n strate ginen toim intamalli vuosiksi 2008–2013, 

KOM(2007) 630 lopullinen; http://ec.europa.eu/health-eu/doc/whitepaper_en.pdf. 
67 Eurooppa 20 20 –  Älykkään, k estävän j a osallistavan k asvun strateg ia; 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_fi.htm. 

http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/iridium_1_2011_frep_en.pdf
http://ec.europa.eu/health-eu/doc/whitepaper_en.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/index_fi.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/index_fi.htm
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EU:lla on jo  tä llä hetkellä käytössä toimintalinjoja, mekanismeja ja vä lineitä valtioiden raja t 
ylittävien vakavien terveysuhkien ehkäisyyn ja  valvontaan ja kriisinhallinnan valm iuksien 
lisäämiseen.68 Tällaisia ovat mm . vä estönsuojamekanismit, sisäisen turval lisuuden strategia, 
koheesiorahasto ja solidaarisuusrahasto, Euroopan laajuiset hälytysverkostot kuten ECURIE.69 

Kaikkien näiden hallinnoinnista vastaavat kom ission yksiköt. Lisäksi EU :n yli 20 virastoa 
tarjoavat tietoja ja neuvoja, valvovat toimintaa ja antavat tu kea poliittiseen päätöksentekoon. 
Kriisinhallinnan koordinointi komission tasolla tapahtuu ARGUS-järjestelmän kautta, joka on 
komission sisäin en kr iisinhallintajärjestelmä. Kom issio varm istaa laajemm an sisäisen  
koordinaation viestintäkapasiteettia kriisinhallinnassa käsittelevän yksiköiden välisen ryhm än 
avustuksella; ryhm ään kuuluvat ka ikki asiaan liittyvät pääosast ot ja yksiköt sekä EU:n 
virastot. Te rveys- ja k uluttaja-asioiden p ääosasto on tie dottanut te rveysturva-aloitteesta 
ryhmässä ja saanut palautetta vaikutustenarviointia varten.  

Terveysturva-aloite on osa EU:n yleisiä m ekanismeja ja strategi oita katastrofinehkäisyyn ja 
-hallintaan. Sillä tehos tetaan ka ikkien EU:n tas olla toim ivien relevanttien sekto rikohtaisten 
katastrofinhallintarakenteiden vuorovaikutusta. 

Terveysturvan alalla on jo olemassa joukko EU:n rakenteita: 

- EU-virastot, kuten Euroopan elintarvik eturvallisuusviranomainen EFSA, Euroopan 
lääkevirasto EMA, Euroopan m eriturvallisuusvirasto EMS A, Euroopan huum ausaineiden ja 
niiden väärinkäytön seurantakeskus EMCDDA, Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto 
EU-OSHA ja Euroopan kemikaalivirasto ECHA 

- nim etyt verkostot, kuten el äintautien ilm oitusjärjestelmä ADNS, elintarvikkeita ja rehuja 
koskeva nopea hälytysjärjestelm ä RASFF,  EU :n lääkevalvontavirano maisten tietoverkko 
EUDRANET, tuoteturvallisuude n nopea hälytysjärjestelm ä RAPEX, seuranta- ja 
tiedotuskeskus MIC  sekä k emikaaleihin liittyv iä terv eysriskejä kosk eva nopea 
hälytysjärjestelmä RAS-CHEM 

- tiedekomiteat (kulutustuotteet, terveys- ja ympäristöriskit ja vastikään havaitut terveysriskit) 
vastaavat riskinarvioinnista uhkan tyypin perusteella.70 

Jotta vältetään päällekk äisyydet olem assa olevien rakentei den kanssa, vaikutustenarvioinnin 
tueksi tehtiin puutteita koskeva analyysi komissiossa ja EU:n eri virastoissa (esim. Euroopan 
tautien ehkäisy- ja valvontakeskus , Euroopan lääkevirasto, Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomainen ja Euroop an unionin jäsenva ltioiden ope ratiivisesta 
ulkorajayhteistyöstä huolehtiva vi rasto Frontex) käytössä olevie n mekanismien ja rakenteiden 
perusteella. Tarkastelussa kävi ilm i, että rake nteissa ei käs itellä valtio iden ra jat ylittäviin  
terveysuhkiin liittyvä ä valm iutta ja re agointia riittävästi. Niissä  ei var sinkaan ta rjota 
johdonmukaista ja tyydyttävää perustaa kansante rveystoimia koskeville päätöksille, jotka 
saattavat olla tarpeen riskin hallitsemiseksi ja tapausten tehokkaan seurannan varmistamiseksi. 

                                                 
68 Ks. tarkemmat tiedot liitteessä 7. 
69 Lisätietoja varten ks. ”Inventory of Crisis Management Capacities in Commission and Agencies”. 
70 http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/policy/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/policy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/policy/index_en.htm
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Monet rake nteista toim ivat lisäks i niin, että niillä ei ole riittäv iä yhtey ksiä virano maisiin ja  
virastoihin, jotka vastaavat kansanterveydestä jäsenvaltioissa ja/tai EU:n tasolla. 

Terveysturva-aloitteella ediste tään muita EU:n aloitte ita lains äädännön täytäntöönpanon  ja 
väestönsuojan alalla. 

Aloitteella edistetään EU:n si säisen turvallis uuden strategian 71 käyttöönottoa; strategiassa 
viitataan erityisesti terveysturva-aloitteeseen. 

Aloite on  keskeisen  tärkeä k emiallisiin ja biologisiin tekijöihin liitty vän turvan  
vahvistamisessa EU:ss a, kuten EU:n CBRN-toim intasuunnitelmassa72 esite tään. Tiivistä 
yhteistyötä jäsenvaltioiden viranomaisten ja virastojen sekä sisäasioiden pääosaston ja terveys- 
ja kuluttaja-asioiden pääosast on välillä tukevat Eu ropol ja Euroopan tautien ehkäisy- ja 
valvontakeskus. Täm än yhteistyö toteutetaan turvallisuuden ja terv eyden yhdistäm istä 
koskevan jä rjestelyn pu itteissa, ja s itä vahvist etaan paranta malla valtio iden rajat y littäviin 
terveysuhkiin liittyvää valmiutta ja reagointia aloitteen tuloksena. 

Väestönsuojelun alalla kom issio antoi 5. maaliskuuta 2008 tiedonannon Euroopan unionin 
katastrofivalmiuksien lujittam isesta73. Sitä seurasi 26. lokakuuta 2010 annettu kom ission 
tiedonanto ”Kohti parempaa Euroopan katastrofi apua: pelastuspalvelun ja hum anitaarisen 
avun rooli” 74. EU:n yhteistyö väestönsuojel un ala lla täh tää ihmisten ja h eidän ympäristönsä, 
omaisuutensa ja kulttuuriperintönsä parem paan suojeluun m erkittävän luonnonkatastrofin tai 
ihmisten aiheuttaman katastrofin tapauksessa sekä EU:n sisällä että ulkpuolella. 

Humanitaarisen avun ja pelastus palveluasioiden pääosasto ja te rveys- ja kulut taja-asioiden 
pääosasto tekevät tiivistä yhteistyötä Eur oopan tautien ehkäisy-  ja valvontakeskuksen 
tukemana valm iudessa ja reagoinni ssa väestöön kohdistuvissa katastrofeissa , ja se on 
osoittautunut toimivaksi useissa kriisitilanteissa. 

Vuonna 2010 EU käynnisti vakautusvälineen  nojalla hankkeen, jolla m ahdollistetaan 
kolmansien m aiden toim iminen yhteistyössä maailman eri a lueilla ja v almiuksien 
parantaminen kem iallisista, bio logisista, s äteily- tai ydinaine ista johtuv ien risk ien 
pienentämiseksi ris kin alku perästä riippumatta (luonn ollinen, rikollinen, 
teollisuusonnettomuus). Terveystu rva-aloitteessa tark astellaan m ahdollisia syn ergiaetuja 
alueellisten CBRN-osaamiskeskusten toiminnan kanssa. 

                                                 
71 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/archive/internal_security_strategy_in_action_en.pdf. 
72

 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2009)0273_/com_com(2
009)0273_fi.pdf.  

73 KOM (2008) 130 lopullinen; http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0130:FIN:FI:PDF. 

74 KOM (2010) 600 lopullinen; 
http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/prote/pdfdocs/COM_2010_600_European_disaster_response_en.pdf
. 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/archive/internal_security_strategy_in_action_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2009)0273_/com_com(2009)0273_fi.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2009)0273_/com_com(2009)0273_fi.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0130:FIN:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0130:FIN:FI:PDF
http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/prote/pdfdocs/COM_2010_600_European_disaster_response_en.pdf
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5.5. Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto  

 Ehdotuksen/aloitteen mukaisen toiminnan kesto on rajattu.  

–  Ehdotuksen/aloitteen mukainen toiminta alkaa [DD/MM]YYYY ja päättyy 
[DD/MM]YYYY.  

–  Rahoitusvaikutukset alkavat vuonna YYYY ja päättyvät vuonna YYYY.  

 Ehdotuksen/aloitteen mukaisen toiminnan kestoa ei ole rajattu. 

– Toteutus täydessä laajuudessa seuraavana pä ivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 

5.6. Hallinnointitapa (hallinnointitavat)75  

 Komissio hallinnoi suoraan keskitetysti.  

 Välillinen keskitetty hallinnointi, jossa täytäntöönpanotehtäviä on siirretty 

–  toim eenpanovirastoille  

–  yhteisö jen perustamille elimille76  

–  kansallis ille julkisoikeudellisille elimille tai julkisen palvelun tehtäviä hoitaville elimille  

–  henkilöille, joille on annettu tehtäväksi toteuttaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
V osaston mukaisia erityistoim ia ja jotk a nim etään varainhoitoasetuksen 49 artiklan 
mukaisessa perussäädöksessä  

 hallinnointi yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa  

 hajautettu hallinnointi yhteistyössä kolmansien maiden kanssa  

 hallinnointi yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen kanssa (tarkennettava) 

Jos käytetään useampaa kuin yhtä hallinnointitapaa, huomautuksille varatussa kohdassa olisi annettava lisätietoja. 

Huomautukset:  

Jos (mahdollinen) vakava valtioiden rajat ylittävä terveysuhka liittyy tartuntatautiin tai sen alkuperä on  
tuntematon, Euroopan tautien ehkäisy- ja valvont akeskus on m ukana toim innassa valm ius- ja 
reagointisuunnitelmien sekä riskinseurannan ja -arvioinnin aloilla. 

                                                 
75 Kuvaukset eri hallinnoi ntitavoista ja  viittaukset varainhoitoasetukseen ovat saatavilla budjettipääosast on 

verkkosivuilla osoitteessa http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html. 
76 Sellaisina kuin nämä on määritelty varainhoitoasetuksen 185 artiklassa. 

http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
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6. HALLINNOINTI  

6.1. Seuranta- ja raportointisäännöt 

Ilmoitetaan sovellettavat aikavälit ja edellytykset. 

Menoja seurataan vuosittain, jotta vo idaan arv ioida edistys tä e rityisten ta voitteiden 
saavuttamisessa tulos- ja vaikutusindikaattoreiden perusteella ja tehdä mahdollisesti tarvittavia 
mukautuksia politiikkaan ja rahoitusprioriteetteihin.  

Koska kustannukset katetaan pääosin tervey sohjelmasta, niihin kohdistetaan ohjelm an 
mukainen väli- ja lopp uarviointi. Väliarv ioinnissa pyritään m ittaamaan edistystä ohjelm an 
tavoitteiden saavuttamisessa, m äärittämään, onko resursseja käytetty tehokkaasti, ja 
arvioimaan Euroopan tasolla saavutettua lisäarvoa.  

Nykyisen ohjelm an (2008–2013) loppuarvioinni sta, joka on tehtävä ennen vuoden 2015 
loppua, saadaan hyödyllistä tietoa uuden ohjelman (2014–2020) täytäntöönpanoa varten. 

Menot, jotka eivät kuulu ohjel maan (työterveyshuollon raho ittamat m enot budjettikohdasta 
2601), arvioidaan joka viides vuos i, jolloin kom issio tarkastel ee, onko tätä asetusta syytä 
muuttaa, ja esittää E uroopan parlam entille ja neuvos tolle s en so veltamista koskevan 
kertomuksen, johon tarvittaessa liitetään lainsäädäntöehdotus.  

6.2. Hallinnointi- ja valvontajärjestelmä  

6.2.1. Todetut riskit 

Suurimpia riskejä ovat seuraavat: 

* Hankintaa varten myönnettyjen varojen teho ttoman tai epätaloude llisen käytön riski 
(toisinaan on vain vähän talouden toim ijoita, joilla on vaadittav a asiantuntemus, mikä johtaa 
vähäisiin mahdollisuuksiin vertailla hintatarjouksia) 

* Komission maineenmenetyksen liittyvä riski, jos havaitaan petoksia tai riko llista toimintaa; 
kolmansien osapuolten sisäisistä valvontajärjestel mistä saadaan vain osi ttaiset takeet, koska 
toimeksisaajia ja edunsaajia on paljon, ne ovat  hyvin erilaisia ja toim ivat kaikki om ien 
(kooltaan pienten) valvontajärjestelmiensä puitteissa. 

6.2.2. Valvontamenetelmä(t) 

Budjetti p annaan täy täntöön k eskitetyn su oran hallin noinnin kautta, v aikka osa 
täytäntöönpanotehtävistä voidaan siirtää Euroop an tautien ehkäisy- ja valvontakeskukselle. 
Virastolla o n om a sisäinen valvon tajärjestelmä, jota  valvo o terv eys- ja kuluttaja- asioiden 
pääosasto ja jonka tilintarkastuksen hoitaa tilintarkastustuomioistuin. 

Sekä terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto että Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus 
ottavat käyttöön sisäiset m enettelyt, joilla pyritään kattam aan edellä kartoitetut riskit. 
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Sisäisissä m enettelyissä noudatetaan varain hoitoasetusta, ja niis sä otetaan huom ioon 
kustannus-hyötynäkökohdat. Näissä puitteissa terveys-  ja kuluttaja-asioid en pääosasto tutkii 
edelleen m ahdollisuuksia vahvis taa hallintoa ja  lisätä yks inkertaistamista. Valvontapuitteilla 
on seuraavat pääominaisuudet: 

Tarjousten valintamenettely: Kukin ehdotus-/tarjous pyyntö perustuu vuotuiseen 
työohjelmaan, jonka komissio hyväksyy. Kustakin pyynnöstä julkaistaan ehdotusten/tarjousten 
hylkäämis-, valinta- ja myöntäm isperusteet. Näiden perusteiden m ukaisesti arviointikomitea, 
jota mahdollisesti avustavat ulkoiset asiantuntijat, arvioi kunkin ehdotuksen/tarjouksen ottaen 
huomioon riippum attomuuden, avoimuuden, s uhteellisuuden, yhdenvertaisen kohtelun ja  
syrjimättömyyden periaatteet. 

Ulkoinen viestintästrategia: Terveys- ja ku luttaja-asioiden pääosastolla on kehittynyt 
viestintästrategia, jo lla pyritään va rmistamaan, että toim eksisaajat/edunsaajat y mmärtävät 
täysin sopimusvaatim ukset ja -m ääräykset. Tässä hyödynnetään seuraavia keinoja: Europa-
verkkosivu, ”usein kysytyt kysymykset”, käy ttötuki (help desk), kattavat ohjeet sekä 
tiedotuskokoukset edunsaajien/toimeksisaajien kanssa. 

* Valvonta ennen sopimusten täytäntöönpanoa ja täytäntöönpanon aikana: 

- Tervey s- ja  ku luttaja-asioiden pääo sasto k äyttää kom ission suo sittelemia 
palveluhankintasopimusten m alleja. Niissä on tietty jä valvo ntaan liittyv iä m ääräyksiä, jotka 
koskevat e sim. tilinta rkastuslausuntoja, raho itustakuita, pa ikan päällä tehtäv iä tar kastuksia 
sekä OLAFin tekemiä tarkastuksia. 

- Kaikki työntekijät allekirj oittavat hyvää hallintotap aa koskevat toim intasäännöt. 
Valintamenettelyyn tai sopimusten hallinnointiin osallistuvat työntekijät allekirjoittavat lisäksi 
vakuutuksen siitä, ettei heillä ole asiassa etur istiriitoja. Työntekijät saavat säännöllisesti 
koulutusta ja käyttävät verkostoja hyvien toimintatapojen vaihtamiseen. 

- Sopim uksen tekn istä täytäntöönp anoa tarkaste llaan säännö llisin väliajo in tekn istä edistys tä 
koskevien toim eksisaajan rapor ttien perus teella; lisäks i jä rjestetään tapau skohtaisesti 
kokouksia toimeksisaajan kanssa ja tehdään tarkastuksia paikan päällä. 

- Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosast on rahoitusm enettelyjen tukena ovat kom ission 
tietotekniikkavälineet, ja tehtävät on eriy tetty tarkas ti: kaikk i s opimuksiin liittyv ät 
rahoitustaloustoimet tarkistaa kaksi riippum atonta henkilöä ennen kuin toim esta vastaavat 
tulojen ja m enojen hyväksyjät allekirjoittavat ne. Toimenp iteen aloittam isesta ja sen 
tarkastamisesta vastaavat eri työntekijät. Maksujen suorittamisen perustana käytetään ennalta 
määriteltyjä tositteita, kuten hyväksyttyjä teknisiä raportteja ja varmennettuja menoilmoituksia 
ja laskuja. Keskustalousyksikkö suorittaa asia kirjoihin perustuvan toisen ennakkotarkastuksen 
rahoitustoimista poim itulle otokselle. Tapa uskohtaisesti voidaan myös tehdä ennen 
loppumaksun suorittamista rahoitukseen liittyvä ennakkotarkastus paikan päällä. 

* Tarkastukset sopimuksen päättyessä:  

Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosastolla on  keskitetty tarkastusryhm ä, joka varm entaa 
menoilmoitusten tukikelpoisuuden paikan päällä. Tarkoituksena on estää, havaita ja oikaista 
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rahoitustoimien laillisuuteen ja asianm ukaisuuteen liittyvä t asiav irheet. Jotta ta rkastukset 
olisivat vaikutuksiltaan tehokkait a, tarkastettavien toim eksisaajien valinnassa a) käytetään 
perustana r iskiperusteista vali ntaa ja satunnaisotantaa ja b) kiinnitetään paik an päällä 
tehtävissä tarkastuksissa mahdollisuuksien mukaan huomiota toiminnallisiin seikkoihin. 

* Tarkastusten kustannukset ja hyödyt:  

Ohjelman hallinto- ja valvontatoim enpiteet perustuvat aiem piin kokem uksiin: sisäisen 
valvontajärjestelmän ansiosta jäännösvirhe suhde jäi viim eksi ku luneiden kolm en vuoden 
aikana alle 2 prosen ttiin ja v arainhoitoasetuksessa v ahvistettuja hankin tamenettelyjä 
noudatettiin. Nämä ovat sekä edellisen että uud en terveysohjelman kaksi keskeistä valvontaan 
liittyvää tavoitetta. 

Koska uuden ohjelm an keskeiset om inaispiirteet eivät m erkittävästi ero a edellises tä 
ohjelmasta, ohjelm an täytän töönpanoon liitty vien riskien  katsotaan pysyvän su hteellisen 
vakaina. Kä ytössä o levia hallinto - ja valvon tatoimenpiteitä olla an sik si ja tkamassa. Uuden 
varainhoitoasetuksen m yötä m ahdollisesti to teutettavissa olevat lis äyksinkertaistamistoimet 
otetaan kuitenkin käyttöön niin pian ja siinä laajuudessa kuin mahdollista. 

Riskiperusteisten ennakko- ja jälkitarkastusten sekä asiakirjoihi n perustuvien ja paikan päällä 
tehtyjen tarkastusten ansiosta valvont atavoitteisiin päästään kohtuukustannuksin. 
Keskimääräisen jäännösvirhesuht een jääm isestä alle 2 prosen ttiin ja varainhoitoasetuksen 
säännösten noudattam isesta saatavan hyödyn katsotaan olevan niin suuri, että se perustelee 
valittujen hallinto- ja valvontatoimenpiteiden käytön. 

6.3. Toimenpiteet petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseksi 

Ilmoitetaan käytössä olevat ja suunnitellut torjunta- ja suojatoimenpiteet 

Kaikkien viranomaisvalvontamekanismien soveltamisen lisäksi terveys- ja kuluttaja-asioiden 
pääosasto laatii petostento rjuntastrategian, joka noudatte lee 24. kesäkuuta 2011 hyväksyttyä 
komission uutta m onivuotista petostentorjuntastr ategiaa, jotta voidaan varm istaa, että 
pääosaston petoksentorjuntav alvontatoimet ovat kokonaisuude ssaan kom ission strategian 
mukaisia ja että sen ri skinhallintamallissa suuntaudutaan pet oksille alttiiden osa-alueiden ja 
asianmukaisten vastatoim ien kartoitt amiseen. Tarpeen m ukaan perustetaan  
verkostoitumisryhmiä ja otet aan käyttöön tietotekniikkavä lineitä, jotka on tarkoitettu 
petostapausten analysointiin; erityisesti toteutetaan seuraavia toimenpiteitä: 

- terveysohjelm an täytäntöönpanosta johtuvissa  päätöksissä ja sopimuksissa m äärätään 
erikseen kom ission, OLAF mukaan luettuna, ja tilintarkastustuom ioistuimen valtuudesta 
suorittaa tilintarkastuksia sekä paikan päällä tehtäviä tarkastuksia ja todentamisia 

- ehdotus- ja tarjouspyyntöjen ar viointivaiheessa ehdottajat ja ta rjoajat tarkastetaan suhteessa 
julkaistuihin hylkää misperusteisiin käy ttäen p erustana ilm oituksia ja  
varhaisvaroitusjärjestelmää 

- kustannusten tukikelpoisuutta koskevia sääntöjä yksinkertai stetaan varainho itoasetuksen 
säännösten mukaisesti 
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- petosten ja väärinkäytösten torjuntaan liit tyvää säännöllistä koulutus ta annetaan kaikille 
sopimusten hallinno intiin osallis tuville henkilö stön jäsen ille sekä niille ta rkastajille ja  
valvojille, jotka todentavat edunsaajien ilmoitukset paikan päällä. 
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7. EHDOTUKSEN/ALOITTEEN ARVIOIDUT RAHOITUSVAIKUTUKSET  

7.1. Kyseeseen tulevat monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeet ja menopuolen 
budjettikohdat 

• Talousarviossa jo olevat budjettikohdat  

Monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden ja budjettikohtien mukaisessa järjestyksessä 

Budjettikohta Määrä-
rahalaji Rahoitusosuudet  

Monivuotisen 
rahoitus-
kehyksen 

otsake Numero  
[Nimi …………………………..…...….] 

JM/EI-JM
(77) 
 

EFTA-
mailta78 

 

ehdokas-
mailta79 

 

kolman-
silta 

mailta 

varainhoitoasetukse
n 18 artiklan 1 

kohdan aa 
alakohdassa 
tarkoitetut 

rahoitusosuudet  

3. 
Turvallisuus 

ja 
kansalaisuus 

17 03 06 

Unionin toimet terveyden alalla 
JM KYLL

Ä KYLLÄ EI EI 

3. 
Turvallisuus 

ja 
kansalaisuus 

17 01 04 

Euroopan unionin toim intaohjelma 
terveyden alalla – Hallintomenot 

EI-JM KYLL
Ä KYLLÄ EI EI 

5. Hallinto 

17 01 02 11 

Ulkopuolinen henkilöstö ja m uut 
hallintomenot terv eys- ja kulutta ja-
asioiden toim intalohkossa – Muut 
hallintomenot 

EI-JM KYLL
Ä KYLLÄ EI EI 

5. Hallinto 

26 01 50 01 

Komission hallinnon toim intalohkon 
hallintomenot – Henkilöstöpolitiikka 
ja -hallinto – Työterveyshuolto 

EI-JM EI EI EI EI 

• Uudet perustettaviksi esitetyt budjettikohdat  

Monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden ja budjettikohtien mukaisessa järjestyksessä 

                                                 
77 JM = jaksotetut määrärahat; EI-JM = jaksottamattomat määrärahat. 
78 EFTA: Euroopan vapaakauppaliitto.  
79 Ehdokasmaat ja soveltuvin osin Länsi-Balkanin mahdolliset ehdokasmaat. 
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Budjettikohta Määrä-
rahalaji Rahoitusosuudet  

Monivuotise
n rahoitus-
kehyksen 

otsake 
Numero  
[Nimi ……………………….…...….] JM/EI-JM EFTA-

mailta 
ehdokas-

mailta 
kolman-

silta 
mailta 

varainhoitoasetukse
n 18 artiklan 1 

kohdan aa 
alakohdassa 
tarkoitetut 

rahoitusosuudet  
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7.2. Arvioidut vaikutukset menoihin  

7.2.1. Yhteenveto arvioiduista vaikutuksista menoihin 

miljoonaa euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) käypinä hintoina  

Monivuotisen rahoituskehyksen otsake:  3 Turvallisuus ja kansalaisuus 
 

Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto   vuosi 
201380 

 

vuosi 
2014 

vuosi 
2015 Myöhemmät vuodet YHTEENSÄ81 

 

 Toimintamäärärahat       

Sitoumukset (1) 2,081 2, 123 2, 165 =(sitoumusvuosi -
1)*1,02  

17 03 06 
Maksut (2) 0,694 1, 415 2, 165   
Sitoumukset (1a)      

Budjettikohta 
Maksut (2a)      

Tiettyjen ohjelmien määrärahoista katettavat hallintomäärärahat82  
      

17 01 04  (3) 0,084 0, 086 0, 088 =(sitoumusvuosi -
1)*1,02  

Sitoumukset =1+1a 
+3 2,165 2, 209 2, 253   

Terveys- ja kuluttaja-asioiden 
pääosaston 

määrärahat YHTEENSÄ Maksut 
=2+2a 

+3 
0,778 1, 501 2, 253   

                                                 
80 Vuosi N on ehdotuksen/aloitteen toteutuksen aloitusvuosi; riippuu päätöksen hyväksymisvuodesta (yhteispäätösmenettely). 
81 Ensimmäiset kolme vu otta: Eu roopan parlamentille ja ne uvostolle t oimitetaan k olmen vu oden välein tekninen kertomus var haisvaroitus- ja 

reagointijärjestelmän toiminnasta ja muista tämän päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä tehdyistä toimenpiteistä kolmelta edeltävältä vuodelta. 
82 Tekninen j a/tai h allinnollinen apu  sek ä EU:n  ohj elmien j a/tai toimien to teuttamiseen liittyv ät tukimenot (en tiset BA-bu djettikohdat), epäs uora ja s uora 

tutkimustoiminta. 



 

FI 56  

 
 
 

Sitoumukset (4) 2,081 2, 123 2,165 =(sitoumusvuosi -
1)*1,02  

 Toimintamäärärahat YHTEENSÄ  
Maksut (5) 0,694 1, 415 2,165   

 Tiet tyjen o hjelmien m äärärahoista katettavat 
hallintomäärärahat YHTEENSÄ  (6) 0.084 0, 086 0,088 =(sitoumusvuosi -

1)*1,02  

Sitoumukset =4+ 6 2,165 2, 209 2,253   Monivuotisen rahoituskehyksen 
OTSAKKEESEEN 3 Turvallisuus ja 
kansalaisuus kuuluvat määrärahat 

YHTEENSÄ 
Maksut =5+ 6 0,778 1, 501 2,253   

Jos ehdotuksella/aloitteella on vaikutuksia useampaan otsakkeeseen: 
Sitoumukset (4)      

 Toimintamäärärahat YHTEENSÄ  
Maksut (5)      

 Tiet tyjen o hjelmien m äärärahoista katettavat 
hallintomäärärahat YHTEENSÄ  (6)      

Sitoumukset =4+ 6      Monivuotisen rahoituskehyksen 
OTSAKKEESEEN 1–4 kuuluvat 

määrärahat YHTEENSÄ 
(viitemäärä) 

Maksut =5+ 6      

 

Monivuotisen rahoituskehyksen otsake:  5 ”Hallintomenot” 

miljoonaa euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) käypinä hintoina 

   Vuosi 
2013 

vuosi 
2014 

vuosi 
2015 Myöhemmät vuodet  YHTEENSÄ 

Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto 
 Henkilöresurssit (17 01 01 01) 0,540 0,540 0,540 0,540
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 Muut hallintomenot (17 01 02 11) 0,096 0,096 0,096 0,09 6

Terveys- ja kuluttaja-asioiden 
pääosasto YHTEENSÄ 

Määrärahat   

 

 
  

vuosi 
2013 

vuosi 
2014 

vuosi 
2015 

…ja näitä seuraavat vuodet 
(ilmoitetaan kaikki vuodet, joille 
ehdotuksen/aloitteen vaikutukset 

ulottuvat, ks. kohta 1.6)  
YHTEENSÄ 

Henkilöstöhallinnon ja 
turvallisuustoiminnan pääosasto 

 Henkilöresurssit83 
 

       

 Muut hallintomenot (26 01 50 01) 0,030       

Henkilöstöhallinnon ja 
turvallisuustoiminnan pääosasto 

YHTEENSÄ 
Määrärahat  0,030       

 

Monivuotisen rahoituskehyksen 
OTSAKKEESEEN 5 kuuluvat 

määrärahat YHTEENSÄ  
(Sitoumukset y hteensä = 
maksut yhteensä)        

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) 

 
  vuosi 

N84 
 

vuosi 
N+1 

vuosi 
N+2 

…ja näitä seuraavat vuodet 
(ilmoitetaan kaikki vuodet, joille 
ehdotuksen/aloitteen vaikutukset 

YHTEENSÄ 

                                                 
83 Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston koordinoima pandemiainfluenssarokotteiden yhteishankinta. 
84 Vuosi N on ehdotuksen/aloitteen toteutuksen aloitusvuosi. 
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ulottuvat, ks. kohta 1.6) 

Sitoumukset        Monivuotisen rahoituskehyksen 
OTSAKKEESEEN 1–5 kuuluvat 

määrärahat YHTEENSÄ  Maksut        
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7.2.2. Arvioidut vaikutukset toimintamäärärahoihin  

–  Ehdotus/aloite ei edellytä toimintamäärärahoja.  

–  Ehdotus/aloite edellyttää toimintamäärärahoja seuraavasti: 

 vuosi 
2013 

vuosi 
2014 

vuosi 
2015 YHTEENSÄ 

TUOTOKSET Tavoitteet ja tuotokset  

 

 
Tyyppi85 

 

 

Keski-
määr. 

kustan-
nukset L

uk
um

ää
rä

86
 

 

Luku
m
ä
ä
r
ä L

uk
um

ää
rä

87
 

 

Kust
a
n
n
u
s L

uk
um

ää
rä

 

Kusta
nn
us 

Lukumä
ärä 

yhteensä
88 
 

Kustan
nukset 
yhteens

ä 

ERITYISTAVOITE 189: 
Valmius- ja 

reagointisuunnittelu 

            

 tuotos Uudet valmiussuunnitelmat vahvistetaan EU:n ja kansallisella 
tasolla 

 1 0,066 0 0,000 0 0,000 1 0,066 

 tuotos Pidemmälle kehitetyt yleiset valmiusperiaatteet (mahdolliset 
yksityiskohtaiset säännökset erityisistä uhkista)  

 1 0,066 1 0,066 1 0,066 3 0,198 

 tuotos Valmius- j a reago intisuunnittelu yh teiskunnan k riittisillä 
sektoreilla  

 1 0,066 0 0,000 0 0,000 1 0,066 

 tuotos Sopimukset, jotka koskevat vähimmäisperusvalmiuksia ja 
jaettuja standardeja EU:n tasolla kansainvälisen 

 1 0,066 1 0,066 1 0,066 3 0,198 

                                                 
85 Tuotokset ovat tuloksena olevia tuotteita ja palveluita (esim. rahoitettujen opiskelijavaihtojen määrä tai rakennetut tiekilometrit). 
86 Ainoastaan EU:n tason tuotokset otetaan huomioon. 
87 Ainoastaan EU:n tason tuotokset otetaan huomioon. 
88 Ainoastaan EU:n tason tuotokset otetaan huomioon. 
89 Sellaisena kuin se kuvataan kohdassa 1.4.2. ”Erityistavoitteet…”. 
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terveyssäännöstön täytäntöönpanemiseksi 

 tuotos  Yhteisen hankintamekanismien perustamista koskeva ehdotus 
ja sen täytäntöönpano: osallistuvat maat, mekanismin kautta 
ostetut lääketieteelliset vastatoimenpiteet 

 1 0,066 0 0,000 0 0,000 1 0,066 

Välisumma erityistavoite 1   5 0,330 2 0,132 2 0,132 9 0,594 

ERITYISTAVOITE 2 
Riskinseuranta ja -arviointi 

              

tuotos Käytössä olevat vakiotoimintamenettelyt ja 
yhteisymmärryspöytäkirja asiaan liittyvien sektoreiden kanssa 
yhteyksien tiivistämiseksi ilmoitusrakenteiden kanssa  

 1 0,050 1 0,050 1 0,050 3 0,150 

 EU:n tason räätälöityjen kriteerien täytäntöönpano EU:n 
tasolla sovittujen terveysuhkista ilmoittamisen osalta 

 1 0,050 0 0,000 0 0,000 1 0,050 

 Yhteys kansainväliseen terveyssäännöstöön vahvistettu  1 0,050 0 0,000 0 0,000 1 0,050 

 Vahvistetut valmiudet terveysuhkien arviointiin niiden syistä 
riippumatta, ja verkostot käytössä  

 3 0,100 0 0,000 0 0,000 3 0,100 

Välisumma erityistavoite 2 

ERITYISTAVOITE 3 
Riskinhallinta 

  6 0,250 1 0,050 1 0,050 8 0,350 

ERITYISTAVOITE 3 

Riskinhallinta 
 

tuotos Käytössä kestävä mekanismi (EU:n tason terveysryhmä) ja 
rakenne EU:n laajuista kriisinhallintaa varten  

 1 0,063 0 0,000 0 0,000 1 0,063 

tuotos Jäsenvaltioiden kanssa sovitut vakiotoimintamenettelyt 
kriisinhallintaa varten 

 1 0,063 0 0,000 0 0,000 1 0,063 

tuotos Sisäiset menettelysäännöt vahvistettu yhtä rakennetta varten 
(jäsenvaltioiden osallistumistaso) 

 1 0,062 0 0,000 0 0,000 1 0,062 

tuotos Säädösten täytäntöönpanosta vastuussa oleva komitea  1 0,062 0 0,000 0 0,000 1 0,062 
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perustettu 

Välisumma erityistavoite 3   4 0,250 0 0,000 0 0,000 4 0,250 

ERITYISTAVOITE 4 
Riski- ja kriisiviestintä 

             

tuotos Sopimus vahvistetuista toimintamenettelyistä riski- ja 
kriisiviestintää varten (kuka, miksi, milloin, missä, miten, 
mitä) 

 1 0,050 0 0,000 0 0,000 1 0,050 

tuotos Toteutetut kampanjat j a toi met, yh teiset leh distötiedotteet, 
viestintävälineet sekä tuotetut esitteet, oppaat, julisteet jne. 

 3 1,201 5 1,941 5 1,983 13 5,125 

Välisumma erityistavoite 4   4 1,251 5 1,941 5 1,983 14 5,175 

KUSTANNUKSET 
YHTEENSÄ 

 
0,193 19 2,081 8 2,123

90 8 2,165
91 

35 6,369 

                                                 
90 =( sitoumusvuosi -1)*1.02 
91 =( sitoumusvuosi -1)*1.02 
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7.2.3. Arvioidut vaikutukset hallintomäärärahoihin 

7.2.3.1. Yhteenveto 

–  Ehdotus/aloite ei edellytä hallintomäärärahoja.  

–  Ehdotus/aloite edellyttää hallintomäärärahoja seuraavasti: 

miljoonaa euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) käypinä hintoina 

 vuosi 
201392 

 

vuosi 
2014 

vuosi 
2015 Myöhemmät vuodet YHTEEN

SÄ 

 

Monivuotisen 
rahoituskehyksen 

OTSAKE 5 
     

Henkilöresurssit  0,540 0, 540 0, 540   

Muut hallintomenot 
(17 01 02 11) 0,096 0, 096 0, 096 0,096  

Komission hallinnon 
toimintalohkon 
hallintomenot – 
Henkilöstöpolitiikka 
ja -hallinto – 
Työterveyshuolto 
(26 01 50 01) 

0,030     

Monivuotisen 
rahoituskehyksen 

OTSAKE 5, 
välisumma  

     

 

Monivuotisen 
rahoituskehyksen 

OTSAKKEESEEN 5 
sisältymättömät93  

 

     

Henkilöresurssit       

Muut hallintomenot 
(17 01 04) 0,084 0 ,086 0 ,088 =(sitoumusvuosi -1)*1,02  

Monivuotisen 
rahoituskehyksen 

OTSAKKEESEEN 5 
sisältymättömät, 

välisumma  

     

 

                                                 
92 Vuosi N on ehdotuksen/aloitteen toteutuksen aloitusvuosi. 
93 Tekninen ja/tai hallinnollinen apu sekä EU:n ohjelmien ja/tai toimien toteuttamiseen liittyvät tukimenot 

(entiset BA-budjettikohdat), epäsuora ja suora tutkimustoiminta. 
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YHTEENSÄ     
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7.2.3.2.  Henkilöresurssien arvioitu tarve  

–  Ehdotus/aloite ei edellytä henkilöresursseja.  

–  Ehdotus/aloite edellyttää henkilöresursseja seuraavasti: 

arvio kokonaislukuina (tai enintään yhden desimaalin tarkkuudella)  
 

vuosi 
2013 

vuosi
2014 

vuosi 
2015 

vuosi 
N+3 

…ja näitä seuraavat 
vuodet (ilmoitetaan 
kaikki vuodet, joille 
ehdotuksen/aloitteen 

vaikutukset ulottuvat, 
ks. kohta 1.6) 

 Henkilöstötaulukkoon sisältyvät virat/toimet (virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt) 
17 01 01 01 (päätoimipaikka ja komission 
edustustot)  4 

  
4 

 4  
4 

 
4 

 
4 

 
4 

XX 01 01 02 (edustustot EU:n ulkopuolella)        

XX 01 05 01 (epäsuora tutkimustoiminta)        

10 01 05 01 (suora tutkimustoiminta)        

 Ulkopuolinen henkilöstö (kokoaikaiseksi muutettuna)94 
 

XX 01 02 01 (kokonaismäärärahoista 
katettavat sopimussuhteiset toimihenkilöt, 
vuokrahenkilöstö ja kansalliset 
asiantuntijat) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

XX 01 02 02 (sopimussuhteiset ja 
paikalliset toimihenkilöt, vuokrahenkilöstö, 
nuoremmat asiantuntijat ja kansalliset 
asiantuntijat EU:n ulkopuolisissa 
edustustoissa) 

       

- 
päätoimipaikassa96 
 

       XX 01 04 yy95 
 

- EU:n ulkop. 
edustustoissa         

XX 01 05 02 (epäsuora tutkimustoiminta: 
sopimussuhteiset toimihenkilöt, 
vuokrahenkilöstö ja kansalliset 
asiantuntijat) 

       

10 01 05 02 (suora tutkimustoiminta: 
sopimussuhteiset toimihenkilöt, 
vuokrahenkilöstö ja kansalliset 

       

                                                 
94 Sopimussuhteiset t oimihenkilöt, vu okrahenkilöstö, nuoremmat asi antuntijat E U:n ul kopuolisissa 

edustustoissa, paikalliset toimihenkilöt kansalliset asiantuntijat. 
95 To imintamäärärahoista katettavan ulkopuolisen h enkilöstön en immäismäärä (en tiset BA-

budjettikohdat). 
96 Etenkin rakenn erahastot, Euroop an m aaseudun k ehittämisen m aatalousrahasto (m aaseuturahasto) ja 

Euroopan kalatalousrahasto. 
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asiantuntijat) 
Muu budjettikohta (mikä?)        

YHTEENSÄ 4,5 4,5 4, 5 4, 5 4,5 4,5 4,5 

XX viittaa kyseessä olevaan toimintalohkoon eli talousarvion osastoon. 

Henkilöresurssien tarve katetaan toimen hallinnointiin jo osoitetulla pääosaston henkilöstöllä 
ja/tai pääosa stossa toteut ettujen henkilöstön uudelleenjärjestelyjen tulokse na saadull a 
henkilöstöllä sekä tarvittaessa sellaisilla lisär esursseilla, jotka toim ea hallinnoiva pääosast o 
voi saada käyttöönsä vuotuisessa määrärahojen jakomenettelyssä talousarvion puitteissa. 

Kuvaus henkilöstön tehtävistä: 

Virkamiehet j a väliaikaiset 
toimihenkilöt 

 

Ulkopuolinen henkilöstö  
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7.2.4. Yhteensopivuus nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen kanssa 

–  Ehdotus/aloite on nykyisen m onivuotisen rahoituskehyksen m ukainen sekä 
komission tiedonannossa KOM(2011) 500 ehdotetun vuosia 2014–2020 koskevan 
monivuotisen rahoituskehyksen mukainen. 

–  Ehdotus/aloite edellyttää rahoitu skehyksen asianom aisen otsakkeen 
rahoitussuunnitelman muuttamista. 

Selvitys raho itussuunnitelmaan tarv ittavista m uutoksista, m ainittava myö s k yseeseen tu levat 
budjettikohdat ja määrät 

–  Ehdotus/aloite edellyttää joustovälineen varojen käyttöön ottam ista tai 
monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamista.1 

Selvitys tarv ittavista to imenpiteistä, mainittava myös k yseeseen tu levat raho ituskehyksen otsakkeet, 
budjettikohdat ja määrät 

7.2.5. Ulkopuolisten tahojen osallistuminen rahoitukseen 

–  Ehdotuksen/aloitteen rahoittamiseen ei osallistu ulkopuolisia tahoja.  

–  Ehdotuksen/aloitteen rahoittamiseen osallistuu ulkopuolisia tahoja seuraavasti 
(arvio): 

määrärahat, milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) 

 
vuosi 

N 
vuosi 
N+1 

vuosi 
N+2 

vuosi 
N+3 

…ja näitä seuraavat vuodet 
(ilmoitetaan kaikki vuodet, joille 
ehdotuksen/aloitteen vaikutukset 

ulottuvat, ks. kohta 1.6) 
Yhteensä 

Rahoitukseen o sallistuva 
taho          

Yhteisrahoituksella 
katettavat määrärahat 
YHTEENSÄ  

        

                                                 
1 Katso toimielinten sopimuksen 19 ja 24 kohta. 
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7.3. Arvioidut vaikutukset tuloihin  

–  Ehdotuksella/aloitteella ei ole vaikutuksia tuloihin. 

–  Ehdotuksella/aloitteella on vaikutuksia tuloihin seuraavasti: 

 vaikutukset omiin varoihin  

 vaikutukset sekalaisiin tuloihin  

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) 

Ehdotuksen/aloitteen vaikutus2 
 

Tulopuolen budjettikohta 

Käytettävissä 
olevat määrä-

rahat 
kuluvana 

varainhoito-
vuonna 

vuosi 
N 

vuosi 
N+1 

vuosi 
N+2 

vuosi 
N+3 

…ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan 
kaikki vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen 

vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6) 

Momentti ….         

 

                                                 
2 Perinteiset o mat v arat (tu lli- j a sok erimaksut) on  ilm oitettava n ettomääräisinä eli b ruttomäärästä o n 

vähennettävä kantokuluja vastaava 25 prosentin osuus. 


