
 

 

EUROPESE COMMISSIE 

Brussel, 8.12.2011 
COM(2011) 866 definitief 

2011/0421 (COD) 

 C7-0488/11  NL

Voorstel voor een 

BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

over ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid  

(Voor de EER relevante tekst) 

{SEC(2011) 1519 definitief} 
{SEC(2011) 1520 definitief}  



 

NL 2   NL 

TOELICHTING 

1. ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL 

1.1. Motivering en doel van het voorstel 

Het voors tel voor een b esluit beoogt de stroom lijning en  versterking van de capaciteiten  en  
structuren van de Europese Unie om  doeltreffend te reageren o p ernstig e 
grensoverschrijdende g ezondheidsbedreigingen. Deze bedreigingen ku nnen gebeu rtenissen 
zijn die het gevolg zijn van ove rdraagbare ziekten, biologische agentia die niet-overdraagbare 
ziekten veroorzaken, en bedreigingen van chemische, milieu- of onbekende oorsprong 1. 
Bedreigingen ten gevolge van de klimaatverandering (d.w.z. hittegolven, koudegolven) vallen 
ook binnen het toepassingsgebied van d it besluit en worden behandeld als 
milieubedreigingen. 

Gezondheidsbedreigingen van radiologische of nucleaire oorsprong die leiden tot blootstelling 
aan ioniserende straling worden in het voorstel niet behandeld omdat zij reeds vallen onder de 
bepalingen van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 
(artikel 2, onder b), en de artikelen 30-39), dat een "lex specialis" is ten opzichte van 
artikel 168 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. 

Op basis van de lessen  die zijn g etrokken ui t recen te noo dsituaties op het gebied van de  
volksgezondheid en voortbouwend op bestaa nde EU-instrum enten op het gebied van 
gezondheidsbedreigingen voert dit voorstel een samenhangend kader voor crisisbeheersing in. 

Hoewel de lidstaten verantwoordelijk zijn voor het beheersen van crises op het gebied van de 
volksgezondheid op nationaal ni veau, kan geen enkel land een grensoverschrijdende crisis 
alleen het hoofd bieden. In de huidige financie el woelige tijden is het belangrijker dan ooit 
zich te concentreren op acties op gebieden m et een duidelijke toegevo egde waarde, zoals het 
beperken v an de ongunstige gevo lgen van een m ogelijke cris is op  het gebied  van de 
volksgezondheid. Recen te grensoverschrijdende evenementen zoals de H1N1-pandem ie van 
2009, de vulkanische aswolk en het toxische rode slib in 2010, of  de uitbraak van E. coli 
STEC 0104 in 2011 hadden een aanzienlijke weerslag op de  sa menleving en hebben 
aangetoond dat geen van de effecten van deze noodsituaties kan worden beperkt to t slechts 
één sector. Ook andere sectoren m oeten dus door een betere se ctoroverschrijdende 
samenwerking op EU-niveau worden voorbereid op het beheer van de gevolgen van een crisis 
op het gebied van de volksgezondheid. 

Op het niveau van de EU is de rechtsgrondslag voor de aanpak van ernstige 
grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen door het Verdrag van Lissabon versterkt. De 
EU kan nu optreden op dit gebied, zonder ev enwel de wettelijke of bestuursrechtelijke 
bepalingen van de lidstaten te kunnen harm oniseren. Het Verdrag bepaa lt ook dat de EU het 
nationale beleid aanvult en onde rsteunt en de sam enwerking tussen de lidstaten aanmoedigt, 
zonder evenwel afbreuk te doen aan hun bevoegdheid op dit gebied. 

                                                 
1 Met inbegrip van opzettelijk kwaadwillige bedreigingen. 
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Tot dusver betreft de E U-wetgeving op dit gebied alleen overdraagbare ziekten2. Het netwerk 
voor surveillance en beheersing  van overdraagbare ziekten h eeft specifieke m echanismen 
voor het toezicht op overdraagbare  ziekten, voor alarmering en coördinatie van de reactie van 
de EU. Omdat het toepassingsgebied ervan bepe rkt is tot overdraagbare ziekten, voldoet het 
netwerk echter niet m eer aan de huidige norm en of behoeften aan een betere reactie van de  
EU op alle ernstige grensoverschrijdende gezo ndheidsbedreigingen; bijgevolg zal het bij dit 
besluit worden vervangen. Het besluit geldt voor alle ernstige gr ensoverschrijdende 
gezondheidsbedreigingen, m et uitzondering van die welke worden veroorzaakt door 
radiologische of nucleaire blootstelling. 

De doelstellingen van het besluit zijn: 

In de eerste plaats voorziet het besluit m et betrekking tot de paraatheid in de coördinatie van 
de inspanningen van de lidstaten inzake verhoo gde paraatheid en capaciteitsopbouw. Daartoe 
zal de Commissie zorgen voor de coördinatie van de nationale plannen en voor de coördinatie 
tussen belangrijke sectoren als vervoer, energie en civiele bescherming, en zal zij de lidstaten 
ondersteunen bij d e in stelling v an een m echanisme voor de gezam enlijke aank oop van 
medische tegenmaatregelen. 

In de tweede plaats zal, om  de relevante in formatie en gegevens te verstrekken voor de 
beoordeling en de controle van opkomende bedreigingen, een ad-hocnetwerk worden opgezet 
in situaties waarin een lidsta at een andere ernstige bedreigi ng dan een overdraagbare ziekte 
heeft gesignaleerd. Overdraagbare ziekten zullen zoals nu worden blijven gevolgd. 

In de derde plaats breidt het beslu it het gebr uik van het bes taande systeem voor vroegtijd ige 
waarschuwing en maatregelen uit tot alle ernstige gezondheidsbedreigingen, en niet alleen tot 
overdraagbare ziekten zoals thans het geval is. 

In de vierde plaats introduceert het voorstel een gecoördineerde ontwikkeling van de nationale 
en Europese beoordelingen van het risico  voor de volksgezondheid dat uitgaat van 
bedreigingen van biologisch e, chem ische, m ilieu- of onbekende oorspron g in een 
crisissituatie. 

Ten slotte voert het besluit een sam enhangend kader voor de reactie van de E U op een 
gezondheidscrisis in. Concreet gesproken zal de  EU door de for malisering van het bestaande 
Gezondheidsbeveiligingscomité in een betere positie zijn om in geval van een noodsituatie op 
het gebied van de volksgezondheid de nationale crisismaatregelen te coördineren. 

1.2. Algemene context 

Het voorstel zal bijdrag en tot de verwezenl ijking van de Europese gezo ndheidsstrategie3 en 
tot Europa 2020 4 door gezondheid als een integraal onderdeel van de beoogde slimm e e n 
inclusieve groei te behandelen. Het voorst el zal door zijn o nderdeel crisis- en 

                                                 
2 Beschikking n r. 2119/98/EG van het E uropees Pa rlement en de R aad van 24 se ptember 19 98 t ot 

oprichting van een  netwerk vo or ep idemiologische surveillance en b eheersing v an o verdraagbare 
ziekten in de Europese Gemeenschap (PB L 268 van 3.10.1998, blz. 1). 

3 Witboek va n 23 oktober 2 007 — Sam en wer ken aan ge zondheid: een EU-strategie v oor 2 008-2013, 
COM(2007) 630 definitief. 

4 Mededeling van de Commissie van 3 maart 2010 – Europa 2020: een strategie voor slimme, duurzame 
en inclusieve groei, COM(2010) 2020 definitief. 
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rampenmanagement ook bijdragen tot de uitvoeri ng van de strategie voor interne veiligheid 5, 
met name de algemene doelstelling om een coherent risicobeheerbeleid te ontwikkelen dat de  
band legt tussen dreigings- en ri sicoanalyse en besluitvorm ing. Het 
Gezondheidsbeveiligingsinitiatief moet op passende wijze rekening houden m et de  
werkzaamheden van de EU op het gebied van de sam enwerking m et derde lan den ter 
preventie van gezondheidsrisico' s en de resp ons daarop en m et activiteiten die worden 
gesteund door de onderzoeksprogramma's van de Unie, en nagaan of synergieën mogelijk zijn 
met de talr ijke bilate rale b ijstands- en  sa menwerkingsprogramma's van de EU m et een 
aanzienlijke gezondheidscomponent. 

Veel activiteiten in verband met paraatheid en reactieplanning en met risicoanalyse in verband 
met overdraagbare ziekten m aar ook in ve rband m et chem ische bedreigingen van de 
gezondheid en door klim aatverandering veroorzaakte gebeurtenissen zijn ondersteund in het 
kader van het vorige en het huidige gez ondheidsprogramma. Verwacht wordt dat voor  
belangrijke componenten van het initiatief sp ecifieke acties ondersteund zullen worden door 
het toekomstige programma Gezondheid dat momenteel op stapel staat6. 

De EU beschikt al over beleidsm aatregelen, mechanismen en instrumenten voor de preventie 
en bestrijding van ernstige grensoverschrijdende bedreigingen en voor de ontwikkeling van de 
capaciteit v oor het beh eer van c rises. Een nie t-uitputtende lijs t om vat het EU-m echanisme 
voor civiele bescherm ing, het Co hesie- en het Solidariteitsfonds, het EU-actieplan voor 
chemische, biolog ische, rad iologische en nucleaire veiligheid 7, en Europese 
waarschuwingsnetwerken als ECURIE8. 

Daarnaast bestaan er ter onde rsteuning van het veiligheid skader van de EU en ter 
bescherming van haar burgers tegen ernstige grensoverschrijdende bedreigingen verschillende 
waarschuwings-, inform atie- en beheerss ystemen, wetenschap pelijke co mités en 
agentschappen die m oeten zorgen v oor de veil igheid van levensm iddelen en diervoeder, de 
gezondheid van dieren en planten, de veilighe id van m edische producten en de bescherm ing 
van consumenten. Er zijn system en opgezet ter beheersing  van chem ische ongev allen en 
radiologische evenementen, voor de grensbeveili ging en de bescherm ing tegen crim inaliteit 
en terrorisme. 

Om overlappingen daarm ee te voorkom en en bestaande rampenpreventie- en 
-controlestructuren niet te verdubbelen, is een kloofanalyse uitgevoerd om te beoordelen in 
hoever deze bestaande system en vanuit het oogpunt van volksgezondheid m ede het toezicht 
op bedreigingen van de gezondheid, de kennis geving daarvan, de ri sicoanalyse en de  
capaciteiten en structuren voor crisisbeheer omvatten. Uit die analyse is gebleken dat de 
bestaande structuren en m echanismen op EU-niveau d eze bedreig ingen onvoldoende in 

                                                 
5 De EU-in terneveiligheidsstrategie in  actie: v ijf stapp en voor een  veiliger Europ a, 22 .11.2010 - COM  

(2010) 673 definitief – Doelstelling 5: De veerkracht van Europa bij crises en rampen vergroten – actie 
2: Een allriskaanpak van dreigings- en risicoanalyse. 

6 h ttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:301:0003:0013:NL:PDF; 
http://ec.europa.eu/health/programme/docs/prop_prog2014_nl.pdf 

7 Mededeling va n de C ommissie van 2 4 juni 20 09 aa n het  Europee s Parl ement en de Raad inzake de 
aanscherping van de ch emische, b iologische, rad iologische en  nucleaire b eveiliging in  d e Eu ropese 
Unie – een CBRN-actieplan voor de EU, COM (2009) 273 definitief.  

8 European C ommunity Urg ent R adiological In formation E xchange, sy steem voor  i nformatie-
uitwisseling in geval van stralingsgevaar (ECURIE). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:301:0003:0013:NL:PDF
http://ec.europa.eu/health/programme/docs/prop_prog2014_nl.pdf
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aanmerking ne men9 wa t de volksgezondheid betreft. Er  bestaat bijvoorbeeld een aantal 
controle- en waarschuw ingssystemen voor vers chillende bedreigingen op Europees niveau, 
maar die zijn niet systematisch verbonden met de gezondheidsdiensten in de EU. Ve rder is in 
de Internationale Gezondheidsregeling (IHR) (2005) 10 — een internationaal verdrag voor de 
coördinatie van noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid — bepaald dat de 
lidstaten de Wereldgezondheidsorganisatie kennis moeten geven van elke gebeurtenis die een 
noodsituatie op het gebied van de volksgezondhei d van internationaal belang kan opleveren, 
ongeacht de oorzaak erv an (met inbegrip van bi ologische, chemische of m ilieuoorzaken). In 
geen van de bestaande structuren is er echter een soortgelijke meldingsplicht op EU-niveau. 

Wat risicoanalyse betreft, bestaan er nationale  analysen van gezondheidsrisico' s, maar deze 
zijn vanuit het oogpunt van de EU  niet noodzak elijk alomvattend en sam enhangend, en er 
bestaat m omenteel geen regeling voor een gecoördineerde aanpak op EU-niveau. Het 
ontbreken van een analyse van risico' s voor  de volksgezondheid op EU-niveau leidt tot 
verschillen bij de beoordeling van het risico  dat uitgaat van een be paalde bedreiging, tot  
duplicatie van analysen in vers chillende lid staten en tot o nsamenhangende m aatregelen op 
EU-niveau. Die situatie kan ook leiden tot ine fficiënt gebruik van de beperkte beschikbare 
middelen en kan leiden tot vertraging bij het tr effen van passende m aatregelen op het gebied 
van de volksgezondheid, waardoor de algem ene respons op EU-niveau in gevaar kan worden 
gebracht. Het ontbreken van een vo lledige of  ju iste eva luatie van de risico' s kan aanleiding 
geven tot onduidelijke communicatie en kan he t vertrouw en van het publiek in de door de 
gezondheidsdiensten van de lidstaten voorgestelde of genomen maatregelen ondermijnen. 

Afgezien van de instrum enten op het gebied va n stralingsbescherming voorzien de bestaande 
mechanismen niet in een brede basis voor be sluiten over volksgezondhe idsmaatregelen voor 
de bevolking wanneer er sprake is van er nstige gevolgen voor de gezondheid, zoals bij 
verontreiniging of vergiftigi ng ten gevolge van chem ische, biologische of ecologische  
gebeurtenissen. Dit heef t gele id tot een situ atie waarin een gecoördi neerd antwoord van de 
EU m et volksgezondheidsm aatregelen of overe enkomsten inzake profylaxe en behandeling 
thans niet m ogelijk zijn. Dergelijke grensoverschrijdende no odsituaties op het gebied van de 
volksgezondheid worden op een ad-hocbasis van geval tot geval bekeken.  Het voorstel bouwt 
daarom voort op de bestaande instrum enten, vergroot de sam enwerking en versterkt de 
coördinatie op het gebied van kennisgeving en risicoanalyse. 

Wat paraatheidsplanning betreft, is tijdens de  H1N1-pandemie in 2009 gebleken dat lidstaten 
die afzonderlijk pandem ischegriepvaccins aan kochten, m et elkaar concurreerden om  de  
beperkte hoeveelheden vaccin die beschikbaar  waren, waardoor hun kopersm acht verkleinde. 
Contractuele vertrouwelijkheidsbedingen belette n de lidstaten vaak om  inf ormatie uit te  
wisselen, waardoor – zoals uit een onafhankelijke evaluatie11 blijkt – tussen de lidstaten grote 
verschillen ontstonden wat de  contractuele voorwaarden betreft, m et na me de  
aansprakelijkheid voor bijwerkingen die va n de producenten werd afgewenteld op de  
lidstaten. B ovendien leidde de onmogelijkheid om in de overeenkom sten bepalingen op te 
nemen op grond waarvan de gereserveerde dos es vaccin konden worden gewijzigd of 
overtollige vaccins kon den worden terugges tuurd tot een grote verspilling van m iddelen. De 
lidstaten die dergelijke ongunstige om standigheden niet konden aanvaarden, hadden geen 

                                                 
9 Zie vo or nadere ge gevens de e ffectbeoordeling, m et nam e aanha ngsel 2,  "St ructuren voor de 

voorbereiding en reactie op grensoverschrijdende bedreigingen voor de gezondheid". 
10 h ttp://www.who.int/ihr/en/ 
11 http://ec.europa.eu/healt h/communicable_diseases/docs/assessment_vaccine_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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enkele garantie dat zij vaccins voor de  influenzapandem ie zouden kunnen verkrijgen, 
waardoor de paraatheid voor een dergelijke gr ensoverschrijdende gezondheidsbedreiging in 
de hele EU verminderde. Dit had zeer ernstige gezondheidsgevolgen kunnen hebben indien de 
pandemie virulenter en dodelijker was gebleken. 

In de nasleep van de H1N1-pandem ie van 2009 beklem toonden het E uropees Parlem ent in 
zijn resolutie van 8 maart 2011 en de Raad in zijn conclusies van 13 septem ber 2010 12 de 
behoefte aan een uniform e procedure voor de gezam enlijke aans chaf van m edische 
tegenmaatregelen, en m et nam e van pandem ische vaccins, zodat d e lid staten op  vr ijwillige 
basis kunnen profiteren van dergelijke aankopen. 

Dit voorstel voorziet dan ook in een rechts grondslag voor een EU-m echanisme voor de 
gezamenlijke aansch af van m edische tegenm aatregelen w aaraan de o vereenkomstsluitende 
partijen13 op vrijwillige basis z ouden kunnen deelnem en m et het oog op de aankoop van 
medische tegenm aatregelen, zoals vaccins voo r een influ enzapandemie, zodat ze beter 
voorbereid zijn op toekomstige pandemieën. 

Op het gebied van crisisbeheer, en in het licht van de lessen di e zijn getrokken uit de recente 
noodsituaties, hebben de m inisters van Volksg ezondheid herhaaldelijk opgeroepen tot een 
herziening van het kader van gezondheidsbev eiliging, m et inbegrip van een mogelijk e 
rechtsgrondslag voor het Gezondheidsbeveiligings comité, en hebben zij beklem toond dat het 
noodzakelijk is om de planning voor een influenzapandemie te herzien. 

Het Gezondheidsbeveiligingscom ité is m omenteel een infor mele structuur op Europees 
niveau voor de coördinatie van gezondheidsris icoanalysen en voor he t beheer van ernstige 
grensoverschrijdende gezondheidsbedreig ingen. Het is door de m inisters van 
Volksgezondheid van de EU opgericht na de terroristische aanslagen van 11 september 2001 
in de Verenigde Staten. Aanvankelijk was z ijn m andaat beperkt tot de bestrijding van 
bioterrorisme14, m aar het is vervolgens uitgebreid tot alle soorten g ezondheidsgerelateerde 
crises15. Het com ité is sam engesteld uit vertegen woordigers van de gezondheidsdiensten van 
de lidstaten en wordt voorgezeten door de Commissie. 

Wegens het informele karakter van het comité is de betrokkenheid en de inzet van de lidstaten 
slechts vrijwillig, en er is onvoldoende coördinatie van vo lksgezondheidsmaatregelen en geen 
sectoroverschrijdende koppeling van beslui tvormingsprocessen op het gebied van de  
volksgezondheid. De Comm issie kan aanbeveli ngen en ad viezen voo rbereiden en  ter tafel 
leggen. Door het Gezondheidsbeveiligingscom ité ook form eel in te stellen, kan worden 
verwacht dat de paraatheid voor en het be heer van crises op het gebied van de  
volksgezondheid op EU-niveau op een m eer samenhangende en alom vattende wijze kunnen 
worden verbeterd. Bovendien zullen de lidstat en profiteren van de bundeling van de schaarse  
middelen op het gebied van bijvoorbeeld risicoanalyse en crisisbeheer. 

                                                 
12 Conclusies van de Raad van 13 september 2010 betreffende de lering die moet worden getrokken uit de 

A/H1N1 pandemie – Gezondheidsbeveiliging in de Europese Unie (12665/10). 
13 Mogelijke overeenkomstsluitende parti jen: de lidstaten en de Europese Commissie (deze laatste zou 

namens alle betrokken EU-instellingen medische tegenmaatregelen aanschaffen voor hun personeel). 
14 Conclusies van het voorzitterschap van 15 november 2001 over bioterrorisme (13826/01). 
15 Conclusies va n de R aad va n 2 2 februari 20 07 o ver de voorlopige ve rlenging en uitbreiding va n h et 

mandaat van het HSC (6226/07). 



 

NL 7   NL 

1.3. Bestaande Europese en internationale bepalingen op dit gebied 

Het communautaire netwerk voor epidem iologische surveillance en beheersing van 
overdraagbare ziekten, dat is opgericht bij Beschikking nr. 2119/98/EG, bestrijkt de 
epidemiologische surveillance van overdraagbare ziekten en het systeem  voor vroegtijdige 
waarschuwing en m aatregelen (EWRS). Verord ening (EG) nr. 851/2004 van het Europees 
Parlement en de Raad van 21 april 2004 tot oprichting van een Europees Centrum  voor  
ziektepreventie en  -bes trijding16 (ECDC) belast het ECDC met de surveillance en de 
risicobeoordeling van d e bedreig ingen voor de m enselijke gezondheid die uitg aan van 
overdraagbare ziekten en ziekten van onbekende oorsprong. In dit verband heeft het ECDC de 
epidemiologische surveillance van overdraagba re ziekten en de werking van het EWRS 
overgenomen van het communautaire netw erk. Om  die reden wordt Beschikking 
nr. 2119/98/EG bij het voorgestelde besluit ingetrokken. 

Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VW EU) heeft betrekking op 
verscheidene aspecten van de gezo ndheidsbeveiliging, in clusief de preventie en b estrijding 
van rampen door de EU. Mechanism en in verband met de preventie van, de reactie op en de  
bestrijding van ram pen vallen  onder de civiele bescherm ing (artikel 196 VWEU), de  
solidariteitsclausule (artikel 222 VWEU), de financiële bijstand van de EU aan lidstaten 
(artikel 122 VWEU) en de humanitaire hulp aan derde landen (artikel 214 VWEU). 

Verder zijn somm ige aspecten van de g ezondheidsbeveiliging thans reeds geregeld op 
gebieden w aar er een  gem eenschappelijk ve iligheidsbelang is op het gebied  van de 
volksgezondheid (zoals voedselveiligheid, g ezondheid van dieren en planten, kwaliteit en 
veiligheid van geneesm iddelen en m edische hulpm iddelen, of organen en stoffen van 
menselijke oorsprong, bloed en bloedderivaten), de consumentenbescherming, de gezondheid 
en veiligheid op het werk, het m ilieu en de ve iligheid en beveiliging van het ver voer, die  
respectievelijk worden bestreken door de  artikelen 168, lid 4, 169, 153-156, 191-193, 141 en 
91 VWEU. Bovendien voert Richtlijn 2010/65/EU per 1 juni 2015 een inform atiesysteem in. 
Het zal de lidstaten helpen bij de verbetering van de monitoring en vroegtijdige waarschuwing 
voor bedreigingen afkom stig van zeeschepen. De richtlijn beva t bepalingen betreffende een 
elektronische uitwisseling van gegevens in de aangifte van gevaarlijke goederen en de  
maritieme gezondheidsverklaring17. 

Verder bevat het afgeleide EU-recht specifieke regels voor  de monitoring van, de 
waarschuwing voor en de bestr ijding van ernstige grensoversch rijdende bedreigingen van de  
gezondheid (bv. de Seveso II-richtlijn 18 en de CAFE-richtlijn 19) en vereist het in enkele 
gevallen dat de lids taten gezamenlijke activit eiten ontwikkelen om  de grensoverschrijdende 
luchtverontreiniging aan te pakken, waarbij ook bepaalde gedragingen worden aanbevolen 
(CAFE-richtlijn). Om  deze redenen  doet d it be sluit geen a fbreuk aan de reeds  vigerende  
bepalingen, maar poogt het uit het oogpunt van de volksgezondheid de leemten op te vullen in 
verband met kennisgeving, m onitoring, risicobeoordeling en crisisbeheer. Daarom  breidt het 

                                                 
16 PB L 142 van 30.4.2004, blz. 1. 
17 Richtlijn 201 0/65/EU v an het Eu ropees Parlem ent en  d e Raad  v an 20 oktober 2010 b etreffende 

meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten en tot 
intrekking van Richtlijn 2002/6/EG (PB L 283 van 29.10.2010, blz. 1). 

18 Richtlijn 96/82/EG van de Raad van 9  december 1996 betreffende de beheersing van de gevaren van 
zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (PB L 10 van 14.1.1997, blz. 13). 

19 Richtlijn 2008/50/EG van het Eu ropees Parlement en  de Raad  van 21 mei 2 008 betreffend e de 
luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa (PB L 152 van 11.6.2008, blz. 1).  
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besluit het systeem  voor vroegtijdige waarsc huwing en m aatregelen uit tot alle ernstige 
grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen (met uitzondering van radionucleaire), voegt 
het in geval van een crisis een controleverp lichting in voor andere gezondheidsbedreigingen 
dan overdraagbare ziekten, en voorziet het in  een structuur voor crisisbeheer voor het 
aanpakken van gezondheidsbedreigingen, daar deze niet onder een andere wetgeving vallen. 

De Internationale Gezondheidsr egeling (2005) verlangt van de  lidstaten reeds dat zij de 
capaciteit om noodsituaties op het gebied van de  volksgezondheid van internationaal belang 
op te sporen, te evalueren, te m elden en er op te reageren, versterken en in stand houden. 
Krachtens deze overeenkom st he eft de W ereldgezondheidsorganisatie de bev oegdheid 
noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang uit te roepen en 
aanbevelingen uit te brengen, waaronder gezo ndheidsmaatregelen. Het voorgestelde besluit  
beoogt de consistente en gecoördineerde uitvoering van de International e 
Gezondheidsregeling door de lidstaten te ondersteunen. Het zal m et nam e zor gen voor 
adequate coördinatie tussen de lidstaten met het oog op een uniform niveau van paraatheid en 
interoperabiliteit tussen nationale draaiboeken, met inachtneming van de bevoegdheid van de 
lidstaten inzake de organisatie van hun stelsels van gezondheidszorg. 

Tegen deze achtergrond dient het besluit van toepassing te zijn onverminderd andere juridisch 
bindende bepalingen  op  het geb ied van de gezondheidsbeveiliging, in h et bijzonder op het 
gebied van paraatheid, toez icht, alarm ering, evaluatie en  het beheer van ernstige 
grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen. Wanneer echter leemten zijn vastgesteld m et 
betrekking tot monitoring, alarmering, risicobeoordeling of crisismanagement, worden deze in 
het besluit aangepakt. Om de leemten aan te pakken, vereist het besluit van de lidstaten dat zij 
hun inspanningen om  paraat te zijn coördinere n, breidt het het syst eem voor vroegtijdige 
waarschuwing en m aatregelen uit to t al le ernstige grensoverschrijdende 
gezondheidsbedreigingen, voorziet het in een gecoördineerde beoordeling van de risico's voor 
de volksgezondheid door de bundeling van de ri sicoanalysen en de beklem toning van de  
volksgezondheidsaspecten daarvan, intr oduceert het in geval van een crisis 
controleverplichtingen voor andere gezondheidsbedreiginge n dan overdraagbare ziekten, en 
voorziet het ten slotte in een structuur voor crisisbe heer voor de aanpak van 
gezondheidsbedreigingen. 

2. RESULTATEN VAN HET OVERLEG MET DE BETROKKEN PARTIJEN 

2.1. Raadpleging van de betrokken partijen en gebruik van expertise 

De open raadpleging van belanghebbenden inzake  gezondheidsbeveiliging in de Europese  
Unie vond plaats van 4 maart tot en m et 31 mei 2011. In totaal werden 75 antwoorden op de 
onlinevragenlijst on tvangen: 21  na mens nationale, region ale of  plaa tselijke au toriteiten, 31  
namens organisaties en 23 van particulieren20. 

Het belangrijkste resultaat van deze raadpleging van de bela nghebbenden is dat de m eeste 
belanghebbenden voorstander zijn van het opnem en van alle ernstige grensoverschrijdende 
gezondheidsbedreigingen in het EU-beleid inzake volksgezondheid21. 

                                                 
20 Verslag over de raadpleging van de bel anghebbende p artijen o ver g ezondheidsbescherming in d e 

Europese Unie: http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/healthsecurity_report_en.pdf 
21 Zie de resultaten van de raadpleging in het effectbeoordelingsverslag. 

http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/healthsecurity_report_en.pdf
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Het Gezondheidsbeveiligingscomité is over dit initiatief zes keer geraadpleegd. Het EW RS-
netwerk heeft het initiatief voor gezondheidsb eveiliging besproken op zijn vergadering van 
februari 2011. Het Europees kantoor van de  W ereldgezondheidsorganisatie neem t al s 
waarnemer deel aan beide com ités. Bovendien vonden op hun verzoek bilaterale 
bijeenkomsten plaats m et zes lidstaten, en het initiatief is op 19 mei 2011 ook voorgesteld 
tijdens het EU-Forum gezondheidsbeleid. 

Bovenop de deskundigheid van de lidstaten droeg het Europees Centrum voor ziektepreventie 
en -bestrijding waardevol materiaal aan voor de wetenschappelijke kwesties op het gebied van 
risicobeoordeling. 

2.2. Effectbeoordeling 

De Commissie heeft drie mogelijke opties in detail onderzocht: 

– Optie 1: Status-quo: handhaving van het huidige niveau van de activiteiten; 

– Optie 2: Afzonderlijk e en v erschillende behandeling van  ernstige 
grensoverschrijdende gezondheidsbedreig ingen — nauwere EU-sa menwerking via  
het gebruik van zachte instrumenten die gebaseerd zijn op vrijwilligheid; 

– Optie 3: vaststelling van een ge meenschappelijk wettelijk kade r voor alle ernstige 
grensoverschrijdende gezondheidsbedre igingen door betere  sam enwerking en 
juridisch bindende maatregelen. 

De resultaten van de analyse leidden tot de  conclusie dat optie 3 de grootste positieve 
gevolgen heeft voor de gezondheid, daar zij de  bescherm ing van burgers tegen ernstige 
grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen vergroot. Zij stelt een algemeen kader voor de 
structuren en stelsels van gezondheidsbeve iliging voor, inclusief verplichtingen van de 
lidstaten op het gebied van paraatheid en reactieplanning. 

De Europese toegevoegde waarde zal worden  verhoogd door middel van het s troomlijnen en 
coördineren van alle aspecten van paraathe id en reactieplanning,  risicobeoordeling en 
risicobeheersing door de invoering van strate gische en technische sam enwerking op he t 
gebied van de gezondheidsbeveilig ing op EU-n iveau. Dit zal worden gegarandeerd door een 
solide rechtsgrondslag voor alle  ernstige grensovers chrijdende gezondheidsbedreigingen. 
Door het in voeren van  een rechts grondslag v oor een m echanisme voor de gezam enlijke 
aankoop van medische tegenmaatregelen draagt deze optie ook bij aan de verbetering van de 
paraatheid en van  de reactiecapaciteit met betrekking to t gren soverschrijdende 
gezondheidsbedreigingen in de hele EU. 

In de lidstaten zullen ook adm inistratieve besparingen op het gebied van het 
gezondheidsrisicobeheer worden verwezenlijkt door  m eer coördinatie in het kader van het 
Gezondheidsbeveiligingscomité, waardoor ervaring kan worden gebundeld en uitgewisseld. 

3. JURIDISCHE ELEMENTEN VAN HET VOORSTEL 

3.1. Rechtsgrondslag 

Met de inwerkingtreding van het Verdrag va n Lissabon heeft de Unie de bevoegdheid 
gekregen om het optreden van de lidstaten op he t gebied van de bescherm ing en verbetering 
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van de volksgezondheid te onderst eunen, te coördineren of aan te  vullen (artikel  6, onder a), 
VWEU). Het Verdrag bepaalt ook dat het optrede n van de Unie m oet zijn gericht op de  
verbetering van de volksgezondheid, de preventie van ziekten en aandoeningen bij de mens en 
het wegnemen van bron nen van gev aar voor d e lichamelijke en gees telijke gezondheid; het 
omvat in het bijzonder "de cont role van, de alarm ering bij en de bestrijding van ernstige 
grensoverschrijdende bedreigingen van de g ezondheid” (artikel 168, lid 1, VWEU). Bij het  
optreden van de EU is harm onisatie van de wette lijke en bestuurs rechtelijke bepalingen van 
de lidstaten  echter uitgesloten, en m oet de verantwoordelijkheid van de lidstaten m et 
betrekking tot de bepaling van hun gezondheidsb eleid, alsm ede de organisatie en de 
verstrekking van gezondheidsdiensten en geneeskundige verzorging worden geëerbiedigd. 

Bovendien moet de Unie bij de bepaling en de uitvoering van haar beleid en optreden 
rekening houden m et de eisen in verband m et een hoog niveau van bescherm ing van de 
volksgezondheid (artikel 9 VWEU). Het beginsel van "gezondheid op alle beleidsgebieden" is 
met nam e van be lang in de  m ultisectorale contex t die  he t gevolg is van de  
grensoverschrijdende dimensie van ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen. 

Op internationaal niveau bestaat voor de  gezondheidsbeveiliging sinds 15 juni 2007 een 
uitgebreid kader in de vorm van de Internationale Gezondheidsregeling, die door alle lidstaten 
is geratificeerd. 

3.2. Subsidiariteit 

Ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbed reigingen en noodsituaties op het gebied van 
de volksgezondheid van internationaal bela ng hebben door hun aard gr ensoverschrijdende 
gevolgen. In de gem ondialiseerde samenleving circuleren mensen en goederen over grenzen 
heen en kunnen ziekten en besm ette producte n binnen enkele uren de wereld rond gaan. 
Maatregelen op het gebied van de volksgezondh eid moeten dan ook op elkaar zijn afgestemd 
en m oeten worden gecoördineerd om  verdere verspreiding van deze bedreigingen t egen te 
gaan en de consequenties ervan tot het minimum te beperken. 

Maatregelen die een lidstaat  tegen deze bedreigingen n eemt, kunnen behoren tot de 
bevoegdheid van de Unie of van andere nationale regeringen, en kunnen derhalve de belangen 
van de lidstaten schaden en te gen de grondbeginselen en doelst ellingen van de EU indruisen 
als zij niet op elkaar zijn af gestemd en niet gebaseerd z ijn op een ge meenschappelijke, 
wetenschappelijk objectieve en alomvattende risicobeoordeling. Zo leidde het gebrek aan 
coördinatie op EU-niveau tijd ens de uitbr aak van E. coli in 2011 tot het verlies van 
mensenlevens en tot econom ische verliezen voor de voedingsindustrie, en had het ook 
gevolgen voor de handel. Tijdens de H1N1-pa ndemie van 2009 was er een drastische daling 
van de naleving van het m edicatieschema voo r pandem ische vaccins,  hetgeen potentieel 
gevaar opleverde voor de gezondheid van de burgers, waaronder gezondheidswerkers, en de 
capaciteit van de gezondheidssect or om die crisis op efficiënte  wijze het hoofd te bieden, op 
het spel kon zetten. B ovendien veroorzaakte  de pandem ie econom ische verliezen voor de 
begrotingen van de lidstaten doordat vaccin s niet werden benut ten gevolge van de 
verschillende percepties bij het publiek van de ernst van de bedr eiging en de veiligheid en 
werkzaamheid van die producten. Verder kunnen maatregelen die doeltreffend zijn vanuit h et 
oogpunt van volksgezondheid (bijv. isolatie, quar antaine, beperking van sociale contacten, 
sluiting van  arbeidsp laatsen en sch olen, reisadviezen en g renscontroles) negatieve gevolgen 
hebben voor de burgerlijke vrijheden en de inte rne markt. De coördinatie van de respons op 
het niveau van de Unie m oet er daarom  voor  zorgen dat de op nationaal niveau genom en 
maatregelen evenredig zijn en uitsluite nd betrekking hebben op de  risico' s voor de 
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volksgezondheid die uitgaan van ernstige gren soverschrijdende gezondheidsbedreigingen, en 
niet strijdig zijn met de rechten en plichten die in het Verdrag zijn neergelegd, zoals die welke 
betrekking hebben op reis- en handelsbeperkinge n. Bij m aatregelen om  de paraatheid te 
verzekeren moet bijzondere aandacht worden besteed aan de bescherming van werkenden die 
potentieel aan de dreiging zijn blootgesteld. 

Aangezien de doelstellingen van het beoogde optreden wegens de gr ensoverschrijdende 
aspecten van die bedreigingen n iet afdoe nde kunnen worden verw ezenlijkt d oor de 
afzonderlijke lidstaten, en dus om rede nen van doeltreffendheid beter kunnen worden 
verwezenlijkt op het n iveau van de EU, kan de EU in overeenstemm ing met het in artikel 5 
van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergele gde subsidiariteitsbeginsel  
maatregelen vaststellen. Overeenkom stig het in dat artikel neergelegde  
evenredigheidsbeginsel gaat het voorgestelde besluit niet verd er dan wat noodzakelijk is om 
die doelstellingen te verwezenlijken. 

Het voorstel bouwt voort op de positieve ervarin g die is opgedaan m et de coördinatie op het  
gebied van overdraagbare ziekten, en strekt tot de uitb reiding van de bestaande system en en 
de toepassing van de daaruit ge trokken lessen om  ervoor te zo rgen dat de bur gers dezelfde 
bescherming tegen alle gezondheidsrisico's genieten. 

Voor de verwezenlijking van de doelstellingen dient de Commissie te worden gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betr effende de werking van de Europese Unie 
gedelegeerde handelingen vast  te stellen ter aanvulling of wijziging van bepaalde niet-
essentiële onderdelen van het basisbesluit. 

Om unifor me voorwaa rden voor de tenuitvoerle gging van het basisbesluit te creëren, m et 
name wat de procedures voor de  uitwisseling van inform atie, raadpleging en coördinatie van 
draaiboeken betreft, moet de Commissie de bevoegdheid krijgen om  overeenkom stig 
artikel 291 van het Verdrag betreffende  de w erking van de Europese Unie 
uitvoeringshandelingen vast te stellen. 

4. GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING 

Dit wetgevingsvoorstel heeft geen invloed op de gedecentraliseerde agentschappen. 

Bovendien is het huidige gezondheidsprogr amma van de EU reeds van toepassing op 
bepaalde a ctiviteiten m et betrekking tot d e controle van, de alarm ering bij en de 
risicobeoordeling van bepaalde gezondheidsb edreigingen. Na 2013 zouden deze activiteiten 
volgens de Commissie onder het voorgestelde programma Gezondheid voor groei 2014-2020 
moeten vallen. De kosten daarvan zijn reeds vervat in de voor gestelde kredieten voor het 
nieuwe programma. 

De gezam enlijke aans chaf, als een op vrijwillig e basis fungerend m echanisme, kan 
budgettaire gevolgen hebben indien  de instellingen van de EU  als aanbestedende dienst 
betrokken zouden worden bij de aanschaf van m edische tegenmaatregelen voor het personeel 
van de E U. De lidstaten blijven verant woordelijk voor de  inkoop van m edische 
tegenmaatregelen voor hun burgers. 

De budgettaire gevo lgen voor de instelling en van de EU zijn moeilijk te v oorspellen 
aangezien die afhankelijk zijn van het type van m edische tegenm aatregelen die worden 
aangeschaft, de nagestreefde dekking van het personeel, en, in  het geval van een 
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grieppandemie, de nog onbekende kenmerken van het volgende pandemievirus die bepalen of 
voor imm uniteit één dan wel twee doses vacc in noodzakelijk zijn. De uitgaven zouden 
moeten worden gedekt door de voor elke instelling voorziene medische uitgaven. 

Tijdens de H1N1-pandem ie in 2009 hebben de Europese instellingen 10 000 doses 
pandemischegriepvaccin gekocht tegen een prijs van 6 euro per dosis. Voor het personeel van 
de Comm issie waren 5 000 doses voorbehoude n, waarvan er ook 3 000 zijn toegediend 
(vaccinatie gebeurde op vrijw illige basis). D e m edische di enst gaat voor een eventuele  
toekomstige influenzapandemie uit van een soortgelijke benadering. In geval van een ernstige 
pandemie waarbij een groter aantal personeelsl eden gevaccineerd zou willen worden, wordt 
beoogd dat het personeel wordt gev accineerd door de gezo ndheidsdiensten van h et gastland. 
Concluderend wordt verwacht dat de budgettaire  gevolgen van de aansc haf van vaccins voor  
een toekomstige pandemie vergelijkbaar zullen zijn met die van 2009. 
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2011/0421 (COD) 

Voorstel voor een 

BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

over ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid  

(Voor de EER relevante tekst) 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking va n de Europese Unie, en m et name artikel 168, 
lid 4, onder c), en lid 5, 

Gezien het voorstel van de Europese Commissie, 

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen, 

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité1, 

Gezien het advies van het Comité van de Regio's2, 

Gezien het advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming3,  

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure4, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Artikel 168 van het Verdrag betreffende de werking van de Eur opese Unie bepaalt  
onder meer dat het optreden van de Unie op het gebied van de volksgezondheid de 
controle van, de alarmering bij en de best rijding van ernstige grensoverschrijdende 
bedreigingen van de gezondheid omvat, en dat bij de bepaling en de uitvoering van elk 
beleid en elk optreden van de Unie een  hoog niveau van bescherm ing van de 
menselijke gezondheid verzekerd moet worde n. Volgens dezelfde bepaling m oeten de 
lidstaten onderling, in verbinding met de Commissie, hun beleid en programma's op de 
gebieden waarop het optreden van de Unie op het gebied van de volksgezondheid 
betrekking heeft, coördineren. 

(2) Bij Beschikking nr. 2119/98/EG van het Europees Parlem ent en de Raad van 
24 september 19985 is een netwerk voor epidem iologische surveillance en beheersing 

                                                 
1 PB C [...] van [...], blz. [...].  
2 PB C [...] van [...], blz. [...]. 
3 PB C [...] van [...], blz. [...]. 
4 Standpunt van het Europees Parlement van 5  juli 2011 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) 

en besluit van de Raad van 27 juli 2011. 
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van overdraagbare ziekten in de Gemeenschap opgericht. De ervaring die is opgedaan 
bij de uitvoering van die beschikking bevest igt dat een gecoördineerd optreden van de 
Unie op het gebied van de controle van, de alarmering bij en de bestrijding van deze 
bedreigingen een m eerwaarde oplevert voor de bescherm ing en verbetering van de 
volksgezondheid. Door een aantal ontwikke lingen op Europees en  intern ationaal 
niveau in d e afgelopen  tien  jaar is echte r een herziening van dat juridisch kader 
noodzakelijk geworden. 

(3) Afgezien van overdraagbare ziekten kan ook een aantal andere bronnen van gevaar 
voor de gezondheid, m et name in verband m et andere biologische stoffen, chem ische 
stoffen of m ilieu-incidenten, m et inbegrip v an gevaren  die verband  h ouden m et de 
klimaatverandering, wegens hun omvang of e rnst een gevaar opleveren voor de 
gezondheid van de burgers in de gehele Unie , leiden tot slechte werking van kritieke 
sectoren van de sam enleving en de econom ie en de capaciteit van de lidstaten om  te 
reageren in  gevaar b rengen. Daaro m moet  het wette lijke kader da t is  inges teld b ij 
Beschikking nr. 2119/98/EG worden uitgebre id tot deze andere bedreigingen en 
zorgen voor een gecoördineerde bredere benadering van de gezondheidsbeveiliging op 
EU-niveau. 

(4) Bij de coördinatie van recen te crises in de  Unie is een belangrijke rol gespeeld do or 
het Gezondheidsbeveiligingscomité, een info rmele groep van vertegenwoordigers op 
hoog niveau van de lidstaten die is ingest eld op basis van de conclusies van het 
voorzitterschap van 15 november 2001 over bioterrorism e6. Deze gro ep moet worden 
ondergebracht in een formeel institutioneel kader en moet een duidelijk gedefinieerde 
rol krijgen zonder overlappingen m et andere or ganen van de Unie die belast zijn m et 
het risicobeheer, met name het orgaan dat is ingesteld bij Beschikking nr. 2119/98/EG. 

(5) Verordening (EG) nr. 851/2004 van het Europe es Parlement en de  Raad van 21 april 
2004 tot oprichting van een Europees Centru m voor ziektepreventie en -bestrijding 7 
(ECDC) belast he t EC DC m et de surveillan ce, detectie en  ris icobeoordeling van de 
dreigingen voor de m enselijke gezondheid die uitgaan van overdraagbare ziekten en 
ziekten van onbekende oorsprong. Het ECDC h eeft geleidelijk de epidemiologische 
surveillance van overdraagbare ziekten en de werking van het systeem  voor 
vroegtijdige waarschuwing en  m aatregelen overgenom en van het communautaire  
netwerk dat is opg ericht bij Besch ikking nr. 2119/98/EG. Deze ontwikkeling wordt 
niet weerspiegeld in Beschikking nr. 2119/98/EG, die is vastgesteld voor de oprichting 
van het ECDC. 

(6) De Internationale Gezo ndheidsregeling (2005), die op 23 mei 2005 is goedgekeurd 
door de achtenvijftigste algem ene vergadering van de W ereldgezondheidsorganisatie, 
versterkte de coördinatie van de paraathe id voor en de reactie op een noodsituatie o p 
het gebied van de volksgezondheid van in ternationaal belang tussen de bij d e 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aangesl oten staten, waaronde r alle lidstaten 
van de Unie. De wetgeving van de Unie moet rekening houden met deze ontwikkeling, 
met inbegrip van de geïntegreerde, alle risico's omvattende aanpak van de WHO voor 
alle soorten bedreigingen, ongeacht hun oorsprong. 

                                                                                                                                                         
5 PB L 268 van 3.10.1998, blz. 1. 
6 13 826/01. 
7 PB L 142 van 30.4.2004, blz. 1. 
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(7) Dit besluit is niet van toepassing op ernstige grens overschrijdende bedreigingen voo r 
de gezondh eid als gev olg van ion iserende straling, daar deze reeds vallen ond er 
artikel 2, onder b), en hoofdstuk 3 van titel  II van het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Ge meenschap voor Atoom energie. Bovendien dient het besluit van 
toepassing te zijn onverm inderd andere bindende m aatregelen m et betrekking tot 
specifieke activiteiten of het vastleggen van normen voor de kwaliteit en de veiligheid 
van bepaalde goederen, die voorzien in bi jzondere verplichtinge n en instrum enten 
voor de controle van, de alarm ering bij en de bestrijding van sp ecifieke bedreigingen 
van grensoverschrijdende aard. 

(8) Paraatheid en reactiep lanning vormen een essentieel elem ent voor een  doeltreffende 
controle van, alarm ering bij en bestrijd ing van ernstige grensoverschrijdende 
bedreigingen van de gezondheid.  Deze pl anning m oet m et na me een adequate 
paraatheid omvatten van kritie ke maatsch appelijke se ctoren, zoals energie, vervoer, 
communicatie en  civ iele bescherm ing, die in  een crisis situatie afhankelijk zijn van  
goed voorbereide gezondheidsdiensten die op hun beurt afhangen van het functioneren 
van die sectoren en de instandhouding va n essentiële diensten op een voldoende 
niveau. 

(9) De Internationale Gezondheidsr egeling (2005) verlangt van de lidstaten reeds dat zij 
hun capaciteit om  een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van 
internationaal belang op te sporen, te ev alueren, te m elden en erop te reageren, 
ontwikkelen, versterken en in stand houden. Coördinatie tussen de lidstaten is nodig 
voor het bereiken van een consistent niveau  van paraatheid en interoperabiliteit van 
nationale draaiboeken in het licht van de internationale normen, met inachtneming van 
de bevoegdheid van de lidstaten om hun gezondheidsstelsels te organiseren. 

(10) In de resolutie van het E uropees Parlement van 8 maart 20118 en in d e conclusies van 
de Raad van 13 september 20109 is beklem toond dat er behoefte is aan een uniform e 
procedure voor de gez amenlijke aanschaf van m edische tegenmaatregelen, met name 
van pandemische vaccins, waardoor de lidstaten op vrijwillige basis kunnen profiteren 
van gegroepeerde aankopen. W at pandem ische vaccins b etreft, zou een derg elijke 
procedure, gelet op de beperkte productiecap aciteit op wereldvlak, de beschikbaarheid 
van die producten vergroten en zorgen voor  een billijker toegang daartoe voor de 
lidstaten die deelnemen aan de gezamenlijke aanschaf. 

(11) In tegens telling to t ov erdraagbare ziekten, w aarop op het niveau van de Unie 
permanent wordt toegezien door het ECDC, vereisen andere ernstige 
grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid momenteel geen systematische 
controle. Een op risico' s gebaseerde aanp ak, waarbij ad hoc en tijd elijk 
controlenetwerken worden ingesteld, is voor die andere bedr eigingen dan ook meer 
aangewezen. 

(12) Het is nodig een systeem in te voeren dat het mogelijk m aakt om op het niveau van de 
Unie waarschuwingen in verband m et ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van 
de gezondheid te verspreiden, zodat de voor de volksgezondheid bevoegde autoriteiten 
in de lids taten en de C ommissie n aar be horen en tijdig  worden ge ïnformeerd. Het 

                                                 
8 2 010/2153(INI). 
9 12 665/10. 



 

NL 16   NL 

systeem voor vroegtijdige waarschuwi ng en m aatregelen (EW RS), dat voor 
overdraagbare ziekten is ingesteld bij Beschikking nr. 2119/98/EG, moet daarom 
worden uitgebreid tot alle onder dit besluit vallende er nstige grensoverschrijdende 
bedreigingen van de gezondheid. Een alar mering m ag alleen w orden verlangd 
wanneer de om vang en de ernst van de be dreiging zo groot is of kan worden dat 
coördinatie van de reactie op het niveau van de Unie noodzakelijk is. 

(13) Om ervoor te zorgen dat de beoordeling van de volksgezondheidsrisico' s die op het 
niveau van de Unie uitgaan van ernstige grensoverschrijdende 
gezondheidsbedreigingen uit het oogpunt va n de volksgezondheid samenhangend en 
alomvattend is, m oet de  beschikbare wetens chappelijke expertise afhankelijk van de 
aard van de bedreiging op gec oördineerde wijze worden i ngezet via passende kanalen 
of structuren. Die risicobeoor deling moet gebaseerd zijn op solide wetenschappelijke 
kennis en onafhankelijke expertise, die ove reenkomstig hun opdracht wordt verstrekt 
door de agentschappen van de Unie of  door groepen deskundigen die door de  
Commissie zijn opgericht. 

(14) Doeltreffend reageren  op ernstige grenso verschrijdende bedreigingen van de  
gezondheid op nationaal niveau  vergt een sam enhangende aanpak van de lidstaten, i n 
samenwerking met de Commissie, hetgeen uitwisseling van informatie, raadpleging en 
coördinatie van de m aatregelen vereist. Overeenkomstig Beschikking nr. 2119/98/EG 
coördineert de Comm issie in  samenwerking met de lids taten reeds  de reactie van  de 
Unie op overdraagbare ziekte n. Een soortgelijk m echanisme m oet bestaan voor alle 
ernstige grensoversch rijdende bed reigingen van de gezondheid, ongeacht hu n 
oorsprong. Tevens zij eraan herinnerd dat ee n lidstaat, ongeacht dit besluit, in geval 
van een ernstige noodsituatie kan verzoeken om bijstand op grond van de Beschikking 
van de Raad van 8 november 2007 tot vaststelling van een communautair m echanisme 
voor civiele bescherming (2007/779/EG, Euratom)10. 

(15) Maatregelen waarmee individuele lid staten reageren op deze bedreig ingen kunnen de 
belangen van de andere lidstaten scha den indien zij niet m et elkaar in 
overeenstemming zijn of indien zij niet zi jn gebaseerd op een gedeelde en solide 
risicobeoordeling. Zij kunnen ook inbreuk m aken op de bevoegdheden van de Unie of 
in strijd zijn m et fundamentele regels van het Verdrag betreffende  de werking van de 
Europese Unie. De coördinatie van de res pons op het niveau van de Unie m oet er 
daarom onder m eer voor zorgen d at de op nationaal niveau genom en m aatregelen 
evenredig zijn en uitsluitend betrekking hebben op de risico's voor de volksgezondheid 
die uitgaan van ernstige gren soverschrijdende bedreigi ngen voor de gezondheid, en 
niet strijdig zijn m et de rechten en plicht en die in het Verdrag zijn neergelegd, zoals 
die welke betrekking hebben op reis- en handelsbeperkingen. 

(16) Onsamenhangende of verwarrende communicatie m et het publiek  en 
belanghebbenden, zoals gezondheidswerkers, kan een negatief effect hebben op de 
doeltreffendheid van de aanpak uit het oogpunt van de volksgezondheid en op de 
marktdeelnemers. De coördinatie van de re spons op het niveau van de Unie m oet 
daarom gem eenschappelijke voorlichtings campagnes en consistente communicatie 
naar de burger om vatten die gebaseer d zijn op een robuuste  en onafhankelijke 
evaluatie van de risico's voor de volksgezondheid. 

                                                 
10 PB L 314 van 1.12.2007, blz. 9. 
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(17) De toepass ing van een aantal specifiek e bepalingen van Verordening (E G) 
nr. 507/2006 van de Comm issie v an 29 maart 2006 betreffende voorwaardelijk e 
vergunningen voor het in de handel brenge n van geneesm iddelen voor m enselijk 
gebruik die binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 726/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad vallen 11 en van Verordening (EG) nr. 1234/2008 van 
de Commissie van 24 november 2008 betreffende het onderzoek van wijzigingen in de 
voorwaarden van vergunningen voor het in  de handel brengen van geneesm iddelen 
voor menselijk gebruik en geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik12, hangt af  
van de erkenning op het niveau van de Unie, in het kader van Beschikking 
nr. 2119/98/EG, van een noodsituatie of een pa ndemische situatie m et betrekking tot 
griep bij de  mens. Deze bepalinge n maken het mogelijk om in geval van dringen de 
behoeften bepaalde geneesmiddelen versneld op de markt te brengen door m iddel van 
een voorwaardelijke vergunning voor het in de handel brengen en  de tijdelijke 
mogelijkheid tot het verlen en van een wijziging in de voorwaarden van een 
vergunning voor het in de ha ndel brengen van influenzav accins voor m ensen, ook 
wanneer bepaalde niet-klinische of klinische gegevens ontbreken. Ondanks het nut van 
deze bepalingen in het geva l van  een cris is bestaat er m omenteel echter geen 
specifieke procedure voor de verlening van die erkenning op het niveau van de Unie. 
Daarom m oet als onderdeel van de norm en voor de kwaliteit en veiligheid van 
geneesmiddelen in een dergelijke procedure worden voorzien. 

(18) De verwerking van persoonsgegevens bij de u itvoering van dit beslui t dient plaats te 
vinden overeenkom stig de voorschriften van Richtlijn 95 /46/EG van het Europees  
Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherm ing van 
natuurlijke personen in  verband  m et de  verwerking van persoons gegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die gegevens13 en Verordening (EG) nr. 45/2001 van 
het Europees Parlem ent en de Raad  van 18 decem ber 2000 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband m et de verwerking van 
persoonsgegevens door de communautaire ins tellingen en o rganen en b etreffende het 
vrije verkeer van die gegevens 14. In het bijzonder m oet de werking van het systeem  
voor vroegtijdige waarschuw ing en m aatregelen voorzien  in specifieke waarborgen 
voor de veilig e en legale uitwiss eling van persoonsgeg evens bij activ iteiten ter 
opsporing van contacten die lidstaten op nationaal niveau ontplooien.  

(19) Aangezien de doelstellingen va n dit besluit wegens de gren soverschrijdende dimensie 
van deze bedreig ingen niet voldoende kunnen worden verwezenlijkt doo r de lidstaten 
alleen, en derhalve beter kunnen worden verwezenlijkt op het niveau van de Unie, kan 
de Unie maatregelen treffen, overeenkom stig het in artikel 5 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel. Overeenkomstig het 
in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat dit besluit niet verder dan 
wat nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken. 

(20) De Commissie moet de bevoegdheid krijgen  om overeenkom stig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werki ng van de Europese Unie ge delegeerde handelingen vast 
te stellen voor m aatregelen die nodig zi jn ter aanvulling van het optreden van de 

                                                 
11 PB L 92 van 30.3.2006, blz. 6. 
12 PB L 334 van 12.12.2008, blz. 7. 
13 PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31. 
14 PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1. 
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lidstaten in zeer specifieke en urgente situaties, voor de grensoverschrijdende aspecten 
van de bestrijding van erns tige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid. 
Het is van bijzonder be lang dat de Comm issie b ij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende raadpleging overgaat, onder meer op deskundigenniveau, 
voor zover de urgen tie van de  situatie dit mogelijk maakt. De Commissie moet bij de 
voorbereiding en opstelling va n de gedelegeerde handeling en ervoor zorgen dat de 
desbetreffende documenten tijdig en op gepaste wijze gelijktijdig worden toegezonden 
aan het Europees Parlement en de Raad. 

(21) Teneinde eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van d it besluit te waarborgen, 
moeten aan de Commissie uitvoeringsbe voegdheden worden overgedragen om 
uitvoeringsmaatregelen vast te stellen in  verband m et: de procedures voor de 
coördinatie, de uitwisseling van infor matie en de onderlinge raadpleging over 
paraatheid en reactieplanning; de v aststelling van een lijst van overdraagbare ziekten 
waarop het netwerk voor de epidem iologische s urveillance toeziet en de procedures 
voor de werking van dat netwerk; he t opzetten en beëindigen van ad-
hoccontrolenetwerken en de regels voor de werking van die netwerken; de vaststelling 
van gevalsdefinities voor ernstige gren soverschrijdende bedreigingen van de 
gezondheid; de procedures voor de werk ing van het systeem  voor vroegtijdige 
waarschuwing en maatregelen; de procedures  voor de coördinati e van de respons van 
de lidstaten; de erkenning van noodsitua ties op het niveau van de Unie of van 
prepandemische situaties m et betrekking tot griep bij de mens op het niveau van de 
Unie. Die uitvoeringsbevoegdheden m oeten worden uitgeoefend overeenkom stig 
Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlem ent en de Raad van 
16 februari 2011 tot vaststelling van de alge mene voorschriften en beginselen die van 
toepassing zijn op d e wijze waarop de  lidstaten de uitoef ening van de  
uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren15. 

(22) Ter wille van de duidelijkheid en de  rech tszekerheid dient Beschik king 
nr. 2119/98/EG te worden ingetrokken en te worden vervangen door dit besluit. 

HEBBEN HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD: 

Hoofdstuk I 
Algemene bepalingen  

Artikel 1 
Onderwerp 

1. Dit besluit bevat voorschrif ten voor de controle van, de alarm ering bij en de 
bestrijding van ernstige gr ensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid en 
voor de paraatheid en reactieplanning in verband daarmee. 

2. Dit besluit beoogt de prev entie en beheersing van de  verspreiding van ernstige 
ziekten bij de mens over de grenzen van de lidstaten heen te ondersteunen en andere 
belangrijke bronnen van ernstige grensove rschrijdende bedreigingen van de 

                                                 
15 PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13. 
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gezondheid weg te nem en, teneinde b ij te dragen aan een hoog niveau van 
bescherming van de volksgezondheid in de Unie. 

Artikel 2 
Toepassingsgebied 

1. Dit besluit is van to epassing in geval van ernstige grenso verschrijdende bedreigingen van 
de gezondheid die vallen onder de volgende categorieën: 

a) bedreigingen van biologische oorsprong, bestaande uit: 

i) overdraagbare ziekten; 

ii) antim icrobiële resistentie en gezondheidszorggerelateerde  infecties die verband houden 
met overdraagbare ziekten (hierna "de gerelateerde bijzondere gezondheidsvraagstukken");  

iii) biotoxines of andere giftige biologisc he agentia die geen verband houden m et 
overdraagbare ziekten; 

b) bedreigingen van chem ische oorsprong m et uitzondering van gevaren die voortvloeien uit 
ioniserende straling; 

c) bedreigingen van ecologisc he oorsprong, inclusief bedrei gingen ten gevolge van de 
klimaatverandering;  

d) bedreigingen van onbekende oorsprong; 

e) gebeurtenissen die noodsituaties op het gebied  van de volksgezondheid van internationa al 
belang kunnen opleveren, vastgesteld overeenkom stig de Internationale Gezondheidsregeling 
(2005), mits zij vallen onder een van de categorieën van bedreigi ngen in de punten a) tot en 
met d). 

2. Dit besluit is van toepassing onverm inderd m aatregelen inzake de controle van, de 
alarmering bij en de bestrijding van ernstig e grensoverschrijdende bedreigingen van de  
gezondheid en tot vaststelling va n de eisen op het gebied van paraatheid en reactieplanning 
waarin is voorzien in andere bindende bepali ngen van de Unie, met inbegrip van maatregelen 
tot vas tstelling van kwalite its- e n veiligh eidsnormen voor bepaald e goederen  en voo r 
specifieke economische activiteiten.  

3. De Commissie zorgt in voorkom end geval en in samenwerking met de lidstaten voor de 
coördinatie en wederzijdse info rmatieverstrekking tussen de m echanismen en structuren die 
bij dit besluit worden ingesteld en soortgelijke mechanismen en structuren op het niveau van 
de Unie waarvan het optreden van belang kan zijn  voor de controle van, de alarm ering bij en 
de bestrijding van ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid. 
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Artikel 3 
Definities 

In dit besluit wordt verstaan onder: 

a) "gevalsdefinitie": een reeks a lgemeen aanvaarde diagno stische cr iteria waaraan moet zijn  
voldaan om een beoogde ernstige grensoverschri jdende bedreiging van de gezondheid in een 
bepaalde populatie op te sporen , waarbij de opsporing van a ndere soortgelijke bedreigingen 
wordt uitgesloten; 

b) "overd raagbare ziek te": een besm ettelijke ziekte d ie wordt veroorzaak t door een 
besmettelijk agens  en d ie van  m ens to t m ens kan worden  overged ragen door rechtstreek s 
contact met een besmet persoon of door indirecte middelen, zoals blootstelling aan een vector, 
smetstofdrager, produ ct of  m ilieu, of  de uitwis seling van een m et het besm ettelijke agen s 
besmette vloeistof; 

c) "opsporing van contacten": op nationaal niveau ten uit voer gelegde m aatregelen om  
personen op te sporen die zijn blootge steld aan een bron van een ernstige 
grensoverschrijdende b edreiging v an de gezon dheid, en d ie m ogelijk het gevaa r lopen een  
ziekte te krijgen of een ziekte hebben gekregen; 

d) "epidemiologische surveilla nce": het snel en system atisch verzam elen, registreren, 
analyseren, interpreteren  en verspreiden van gegevens en analysen inzake overdraagba re 
ziekten en gerelateerde bijzondere gezondheidsvraagstukken, met inbegrip van gegevens over 
de huidige gezondheidstoestand van een gem eenschap of populatie, en het stelselm atig 
detecteren van bedreigingen teneinde het opt reden op het gebied van de volksgezondheid te 
kunnen sturen; 

e) "controle": de voortdurende observatie, su rveillance, detectie en beoordeling van de 
evolutie van een toestand of situatie, of wijzigingen van activiteiten, waaronder een 
permanente functie die gebruikm aakt van de systematische verzam eling van gegevens en 
analysen betreffende bepaalde indicatoren voor  ernstige grensoverschrijdende bedreigingen 
van de gezondheid; 

f) "volksgezondheidsmaatregel": een beslissing of  activiteit die gericht is op de preventie of 
de bestrijding van ziekten, het wegnem en van bronnen van risico' s voor de volksgezondheid 
of het beperken van de gevolgen daarvan voor de volksgezondheid; 

g) "ernstige grensoverschrijdende bedreiging van de gezondheid": een gevaar van biologische, 
chemische, m ilieu- of onbekende o orsprong d ie verm oedelijk de n ationale grenzen van de 
lidstaten zal overschrijden en die de volksgezondheid ernstig in gevaar kan brengen, waardoor 
een gecoördineerd optreden op het niveau van de Unie noodzakelijk wordt;  

h) "ernstig risico voo r de volksgezondheid": een waarschijnlijk g evaar dat kan leiden tot d e 
dood, levensgevaar oplevert, bij blootgestelde personen een ernstige zi ekte kan veroorzaken, 
of een aangeboren afwijking kan veroorzaken. 
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Hoofdstuk II 
Planning  

Artikel 4 
Paraatheid en reactieplanning 

1. De lidstaten coördineren in sam enwerking m et de Comm issie en op basis van haar 
aanbevelingen in het in artikel 19 bedoelde Gezondheidsbeveiligingscomité hun inspanningen 
voor de ontwikkeling, de versterking en de ha ndhaving van hun capacite it voor de controle 
van, de alarm ering bij, de analyse van en de reactie op ernstige g rensoverschrijdende 
bedreigingen van de gezondheid. Die coördinatie betreft met name de volgende aspecten: 

a) de interoperabiliteit van de nationale draaiboeken;  

b) de sam enhangende toepassing van de belangr ijkste capaciteiten die vereist zijn voor de 
surveillance- en reactiemechanismen als bedoeld in de artikelen 5 en 13 van de Internationale 
Gezondheidsregeling (2005). 

2. Voor de toepassing van lid 1 delen de lidst aten de Co mmissie de volgende gegevens m ee 
over de stand van hun paraatheid en reactieplanning: 

i) minimumnormen voor de belangrijkste capaciteiten die op nationaal niveau zijn vastgesteld 
voor de gezondheidssector; 

ii) specifieke m echanismen die op nationaal niveau zijn ingest eld voor de interoperabiliteit 
tussen de gezondheidssector en andere kritieke sectoren van de samenleving; 

iii) regelingen ter verze kering van de continuïteit van de activ iteiten in kritieke sectoren van 
de samenleving.  

3. De Comm issie stelt de in lid 2 bedoelde informatie ter beschikking van de leden van het 
Gezondheidsbeveiligingscomité. 

4. Vóór de vaststelling of de herziening van hu n nationale draaiboek ra adplegen de lidstaten  
elkaar en de Commissie in verband met de in lid 1, onder a) en b), genoemde kwesties. 

5. De Commissie stelt bij uitvoeringshandelingen de procedures vast voor de in de leden 1 tot 
en met 4 bedoelde coördinatie, uitwisseling van informatie en onderlinge raadpleging. 

Deze uitvoeringshandelingen worden aangeno men overeenkomstig de in artikel 20, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.  

Artikel 5 
Gezamenlijke aankoop van medische tegenmaatregelen 

1. De instellingen van de Unie en de lidstaten d ie dat wens en kunnen via een gezam enlijke 
aanbestedingsprocedure overeenkom stig de derde alinea van artikel 91, lid 1, van 
Verordening (EG, Euratom ) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het 
Financieel Reglem ent van toepassing op de  algem ene begroting van de Europese 
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Gemeenschappen16, en artikel 125 quater van Verorden ing (EG, Euratom) nr. 2342/2002 van 
de Comm issie van 23 december 2002 tot vastst elling van uitvoerin gsvoorschriften van  
Verordening (EG, Euratom ) nr. 1605/2002 van de Raad van houdende het F inancieel 
Reglement van toepassing op de algem ene be groting van de Europese Ge meenschappen17, 
overgaan tot de inkoop vooraf van m edische tegenm aatregelen tegen ernstige 
grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid. 

2. De in lid 1 bedoelde gezam enlijke aanbestedingsprocedure moet voldoen aan de volgende  
voorwaarden: 

a) deelname aan d e gezamenlijke aanbesteding staat tot de  inleiding van de p rocedure open 
voor alle lidstaten;  

b) de rechten en verplichtingen va n de lidsta ten die nie t deelnem en aan de geza menlijke 
aanbesteding worden geëerb iedigd, in het bijzonder die welke betrekking hebb en op de 
bescherming en verbetering van de menselijke gezondheid; 

c) de g ezamenlijke aa nbesteding doet geen  af breuk aan  de in terne m arkt, lev ert g een 
discriminatie of beperking van de handel op en leidt niet tot verstoring van de mededinging. 

3. De gezam enlijke aanbested ingsprocedure wordt voorafgegaan door een overeenkom st 
betreffende de gezam enlijke aan bestedingsprocedure tussen de partijen houdende de 
praktische regelingen betreffende deze procedure, met name de volgo rde van prioriteit voo r 
leveringen tussen de partijen, en de wijze waarop wordt besloten over de keuze van de 
procedure, de beoordeling van de inschrijvingen en de gunning van de opdracht. 

Hoofdstuk III 
Permanente surveillance en ad-hoccontrole 

Artikel 6 
Epidemiologische surveillance  

1. Er wordt een netwerk ingestel d voor de epidem iologische surveillance van overdraagbare 
ziekten en gerelateerde bijzondere gezondheidsv raagstukken als bedoeld in artikel 2, lid 1, 
onder a), i) en ii). 

2. Het netwerk voor epidem iologische survei llance zorgt voor perm anente communicatie 
tussen de Comm issie, het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding en de 
bevoegde autoriteiten die op nationaal niveau ve rantwoordelijk zijn voor het verzamelen van 
informatie over epidemiologische surveillance. 

3. De nationale bevoegde autoriteiten verzam elen vergelijkbare en com patibele gegevens en 
informatie over de  epidem iologische surve illance en d elen die onv erwijld m ee aan h et 
netwerk voor epidemiologische surveillance. 

                                                 
16 PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1. 
17 PB L 357 van 31.12.2002, blz. 1. 
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4. Bij de rapportage van informatie over ep idemiologische surveillance gebruiken de 
nationale bevoegde autoriteiten de gevalsdefin ities die overeenkom stig lid 5 zijn vastgesteld 
voor elke in lid 1 bedoelde overdraagbare  ziekte en elk gerelateerd bijzonder 
gezondheidsvraagstuk. 

5. De Commissie stelt bij uitvoeringshandelingen op en werkt bij: 

a) m et het oog op e en volledige dekking door het netwerk voor epidem iologische 
surveillance, de lijst van in artikel 2, lid 1, onder a), i), bedoelde overdraagbare ziekten; 

b) met het oog op de vergelijkbaarheid en com patibiliteit van de verzamelde gegevens op het  
niveau van de Unie, gevalsdefinities voor el ke overdraagbare ziek te en elk bijzonder  
gezondheidsvraagstuk die aan de epidemiologische surveillance zijn onderworpen. 

c) procedures voor de werking van het netwerk voor epidemiologische surveillance zoals die 
met toepassing van de artikelen 10 en 11 van Verordening (EG) nr. 851/2004 zijn ontwikkeld. 

Deze uitvoeringshandelingen worden aangeno men overeenkomstig de in artikel 20, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure. 

Om gegronde dwingende urgente redenen in verba nd met de ernst of het nieuwe karakter van 
een ernstige grensoverschrijd ende bedreiging van de gezondhe id of de snelheid van de 
verspreiding ervan in de li dstaten, kan de Comm issie bi j re chtstreeks to epasselijke 
uitvoeringshandelingen de onder a) en b) bedoelde maatregelen vaststellen overeenkomstig de 
in artikel 20, lid 3, bedoelde spoedprocedure. 

Artikel 7 
Ad-hoccontrolenetwerken 

1. W anneer een in artikel 9 bedoeld alarm  met betrekking tot een bedreiging van de 
gezondheid als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder a) iii), b), c), of d), is ge geven, informeren de 
lidstaten elkaar aan de hand van de infor matie waarover zij door hun controlesystem en 
beschikken, in sam enwerking m et de Comm issie, door een ad-hoccontrolenetwerk dat is 
opgericht overeenkom stig lid 3, ov er de evolutie van de situ atie m et betrekking tot de 
betrokken bedreiging op nationaal niveau. 

2. De op grond van lid 1 verspreide inform atie omvat met name eventuele wijzigingen in de 
geografische spreiding, de verspreiding en de  ernst van de betrokken bedreiging van de 
gezondheid en van de m iddelen om die op te sporen. Zij wordt aan het controlenetwerk 
meegedeeld m et gebruikm aking van, in voorkom end geval, de gevalsdefinities die zijn 
opgesteld overeenkomstig lid 3, onder d). 

3. Bij uitvoeringshandelingen: 

a) stelt de Comm issie voor de  toepassing van de in lid 1 bedoelde sam enwerking een ad-
hoccontrolenetwerk in voor de communicatie tussen de Commissie en de nationale 
contactpunten die door de lidstaten overe enkomstig artikel 17, lid 1, onder b), zijn 
aangewezen voor de betrokken bedreiging; 
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b) beëindigt de Commissie de werking van een ad-hoccontrolenetwerk wanneer niet langer is 
voldaan aan de voorwaarden voor de kennisg eving van een alarm  inzake de betrokken 
bedreiging, zoals bepaald in artikel 9, lid 1; 

c) stelt de Comm issie algem ene proc edures vast voor de werking van ad-
hoccontrolenetwerken; 

d) stelt de Commissie waar nodig de gevalsdefinities vast die moeten worden gebruikt voor de 
ad-hoccontrole, om  te garanderen dat de verz amelde gegevens op het niveau van de Unie  
vergelijkbaar en compatibel zijn; 

Deze uitvoeringshandelingen worden aangeno men overeenkomstig de in artikel 20, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure. 

Om gegronde dwingende urgente redenen in  verband m et de ernst van een ernstige 
grensoverschrijdende bedreiging van de gezondhe id of de snelle verspreiding ervan in de 
lidstaten, ka n de Commissie  bij re chtstreeks toepasselijke uitvoe ringshandelingen een ad-
hoccontrolenetwerk opri chten of de onder d) bedoelde ge valsdefinities vaststellen of 
bijwerken overeenkomstig de in artikel 20, lid 3, bedoelde spoedprocedure. 

Hoofdstuk IV 
Alarmering en reactie 

Artikel 8 
Invoering van een alarmerings- en reactiesysteem 

1. Er wordt een snellew aarschuwingssysteem ingesteld om op het niveau van de Unie kennis 
te geven van alarm en inzake ernstige grensove rschrijdende bedreigingen van de gezondheid, 
"systeem voor vroegtijdige waarschuwing en maatregelen" genoemd. Dit systeem  zorgt voor 
een perm anente communicatie tus sen de Commi ssie en de bevoegde autoriteiten die op 
nationaal niveau verantwoordelijk zijn voor de alarmering, de beoordeling van risico's voor de 
volksgezondheid en de vaststelling van de maatregelen die nodig kunnen zijn ter bescherming 
van de volksgezondheid. 

2. De Comm issie stelt bij uitvoe ringshandelingen procedures vast voor de uitwisseling van 
informatie met het oog op de goede werking van het systeem voor vroegtijdige waarschuwing 
en maatregelen en de uniforme toepassing van de artikelen 8 en 9. 

Deze uitvoeringshandelingen worden aangeno men overeenkomstig de in artikel 20, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure. 

Artikel 9 
Alarmmelding 

1. De nationale bevoegde autoriteiten of de Co mmissie melden een alarm in het systeem voor 
vroegtijdige waarschuw ing en m aatregelen wa nneer de opkom st of ontwikkeling van een 
ernstige grensoverschrijdende  bedreiging van de gezondheid aan de volgende voorwaarden 
voldoet: 
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a) zij is ongewoon of onverwacht voor een bepaalde plaats en tijd, of leidt tot of kan leiden tot 
grote m orbiditeit of  morta liteit b ij m ensen, of  zij breid t zich snel uit of kan zich snel 
uitbreiden, of zij overschrijdt de nationale reactiecapaciteit of kan deze overschrijden, en 

b) zij heeft of kan een invloed hebben op meer dan een lidstaat, en 

c) zij vergt of kan een gecoördineerde aanpak vergen op het niveau van de Unie. 

2. W anneer de nationale bevoegde autori teiten de W ereldgezondheidsorganisatie 
overeenkomstig artikel 6 van de Internationale  Gezondheidsregeling (200 5) in kennis stellen 
van gebeurtenissen die noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid van internationaal 
belang kunnen opleveren, m elden zi j uiterlijk o p hetzelfde tijds tip een alarm  in het systee m 
voor vroegtijdige waarschuwing en m aatregelen indien de betrokken  bedreiging valt onder 
artikel 2, lid 1, van dit besluit. 

3. Wanneer zij een alarm m elden, delen de nati onale bevoegde autoriteiten en de C ommissie 
onverwijld alle relevante informatie mee waarover zij besch ikken en die nuttig k an zijn voor 
de coördinatie van de reactie, met name met betrekking tot: 

a) de soort en de herkomst van het agens, 

b) de datum en de plaats van het incident of de uitbraak, 

c) vectoren of andere middelen tot verspreiding, 

d) toxicologische gegevens, 

e) methoden voor opsporing en bevestiging, 

f) risico's voor de volksgezondheid, 

g) volksgezondheidsmaatregelen die op nationaal niveau zijn genomen of gepland zijn, 

h) andere maatregelen dan volksgezondheidsmaatregelen, 

i) persoonsgegevens voor de opsporing van contacten overeenkomstig artikel 18. 

4. De Comm issie verstrekt de bevoegde autor iteiten van de lidstaten via het systeem  voor 
vroegtijdige waarschuw ing en m aatregelen alle  inform atie die nuttig kan zijn voor de 
coördinatie van de reactie op het niveau van de Unie, met inbegrip van informatie over risico's 
en volksgezondheidsmaatregelen in verband m et ernstige grensoverschrijdende bedreigingen 
van de gezondheid die is verspreid via andere waarschuwingssystemen van de Unie. 

Artikel 10 
Beoordeling van risico's voor de volksgezondheid 

Wanneer een alarm  is gem eld overeenkomstig ar tikel 9, stelt de Comm issie, voor zover dit 
nodig is voor de coördinatie van de reactie op  het niveau van de Unie, aan de nationale 
bevoegde autoriteiten via het systeem voor vroe gtijdige waarschuwing en maatregelen en aan 
het Gezond heidsbeveiligingscomité bedoeld in  de artike len 8 en 1 9 onm iddellijk een 
beoordeling van de risico's voor de volksgezondheid ter beschikking. 
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Deze beoordeling wordt gebaseerd op: 

a) het advies van het Europees Centrum  voor ziektepreventie en -bestrijding overeenkom stig 
artikel 7, lid 1, van Verordening (EG) nr. 851/2004; en/of 

b) het advies van de Europese Autoriteit voo r voedselveiligheid overeenkom stig artikel 23 
van Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europ ees Parlement en de Raad van 28 januari 
2002 tot vaststelling van de algem ene be ginselen en voorschriften van de 
levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid 
en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden18; en/of 

c) een onaf hankelijk ad vies ad hoc wanneer de  vereiste beoordeling geheel of gedeeltelijk 
buiten het mandaat van de bovengenoemde agentschappen valt. 

Artikel 11 
Coördinatie van de reactie 

1. Wanneer een in artikel 9 bedoeld alarm  is ge geven, raadplegen de lidstaten elkaar aan de 
hand van de beschikbare inform atie, m et i nbegrip van de in artikel 10 bedoelde 
risicobeoordelingen, in  het in  artikel 19 bed oelde Gezo ndheidsbeveiligingscomité en  in  
samenwerking m et de Comm issie om  de  nationale reacties op de  ernstige 
grensoverschrijdende bedreiging van de gezo ndheid te coördineren, ook in het geval dat  
overeenkomstig de Internationale Gezondheidsregeling (2005) een noodsituatie op het gebied 
van de volksgezondheid van internationaal belang  is uitgeroepen die va lt onder de toepassing 
van artikel 2 van dit besluit. 

2. Wanneer een lidstaat voornemens is volksgezondheidsmaatregelen te nemen ter bestrijding 
van een ernstige grensoverschrijdende bedreigi ng van de gezondheid, raadpleegt hij, alvorens 
die m aatregelen aan te nem en, de andere lidstat en en de Comm issie met betrekk ing tot d e 
aard, het doel en de reik wijdte van deze maatregelen, tenzij de volksgezondheid zo dringend 
beschermd moet worden dat de maatregelen onmiddellijk moeten worden goedgekeurd. 

3. W anneer een lidstaat wegens het voor het eerst of opnieuw opduiken van een ernstige  
grensoverschrijdende bedreiging van de g ezondheid dringend volksgezondheidsm aatregelen 
moet ne men, stelt hij onm iddellijk na de aannem ing daa rvan de andere lidstaten en de  
Commissie in kennis van de aard, het doel en de reikwijdte van die maatregelen. 

4. In het geval van een ernstige grensoverschri jdende bedreiging van de gezondheid die de 
nationale reactiecapaciteit overst ijgt, kan een getroffen lidsta at ook assistentie v ragen van  
andere lidstaten via het m echanisme voor civiele bescherming van de EU, als ingesteld bij 
Beschikking 2007/779/EG, Euratom van de Raad. 

5. De Comm issie stelt bij uitvoe ringshandelingen de procedur es vast voor de eenvorm ige 
uitvoering van de wederzijdse infor matie, raa dpleging en coördinatie waarin dit artikel 
voorziet. 

Deze uitvoeringshandelingen worden aangeno men overeenkomstig de in artikel 20, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure. 

                                                 
18 PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1. 
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Artikel 12 
Gemeenschappelijke tijdelijke volksgezondheidsmaatregelen 

1. Wanneer de in artikel 11 bedoelde coördinatie van nationale reacties niet blijkt te volstaan 
om de verspreiding van een ernstige grensove rschrijdende bedreiging van de gezondheid 
tussen de lidstaten of naar de Unie te stoppe n, en als gevolg daarvan de bescherm ing van de 
gezondheid van de bevolking van de Unie als ge heel in gevaar kom t, kan de Comm issie het 
optreden van de lidstaten aanvul len door de vaststel ling, bij gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig de procedure van artikel 22, van door de lidstaten toe te passen 
gemeenschappelijke tijdelijke volksgezondheidsmaatregelen. Deze m aatregelen mogen geen  
betrekking hebben op de bestrijding van de bedreiging binnen elke lidstaat. 

2. Lid 1 is slechts van toepassing bij ernsti ge grensoverschrijdende bedreigingen van de 
gezondheid die kunnen leiden tot grootschalige sterfte of ziekenhuisopnamen in de lidstaten. 

3. Op grond van lid 1 genomen maatregelen: 

a) eerbiedigen de verantwoorde lijkheden van de lidstaten met betrekking tot de b epaling van 
hun gezondheidsbeleid, alsm ede de organisatie en de verstrekking van gezondheidsdiensten 
en geneeskundige verzorging; 

b) staan in verhouding tot de risico' s voor de volksgezondheid die uitgaan van die bedreiging, 
waarbij met name onnodige belemmeringen van het vrije verkeer van personen, goederen en 
diensten worden vermeden; 

c) zijn verenigbaar met de internationale verplichtingen van de Unie of van de lidstaten. 

Hoofdstuk V 
Noodsituaties en grieppandemieën op het niveau van de Unie 

Artikel 13 
Erkenning van noodsituaties of grieppandemieën 

1. W anneer is voldaan aan de uitzonderlijke voorwaarden van lid 2, kan de Commissie bij 
uitvoeringshandelingen formeel erkennen dat sprake is van: 

a) noodsituaties op het niveau van de Unie; of 

b) prepandemische situaties met betrekking tot griep bij de mens op het niveau van de Unie. 

Deze uitvoeringshandelingen worden aangeno men overeenkomstig de in artikel 20, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure. 

Om gegronde dwingende urgente redenen in  verband m et de ernst van een ernstige 
grensoverschrijdende bedreiging van de gezondhe id of de snelle verspreiding ervan in de 
lidstaten, kan de C ommissie bij rechtstr eeks toepasselijke uitvoeringshandelingen 
overeenkomstig de in artikel 20, lid 3, bedoelde spoedprocedure formeel erkennen dat sprake 
is van een noodsituatie op het niveau van de Un ie of van een prepandem ische situatie m et 
betrekking tot griep bij de mens op het niveau van de Unie. 
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2. De Commissie kan de in lid 1 bedoelde m aatregelen slech ts treffen als aan alle 
onderstaande voorwaarden is voldaan: 

a) de directeur-generaal van de W ereldgezondheidsorganisatie heeft nog niet overeenkomstig 
de artikelen 12 en 49 van de Internationa le Gezondheidsregeling (2005) een besluit 
aangenomen waarbij wordt vastgesteld dat een noodsituatie op het gebied van de 
volksgezondheid van internationaal belang bestaat; 

b) de ernstige grensoverschrijdende bedreiging van de gezondheid in kwestie: 

i) kan wegens haar aard worden voorkomen of behandeld met geneesmiddelen; 

ii) verspreidt zich snel binnen en tussen de lidstaten en bedreigt de volksgezondheid op het 
niveau van de Unie; 

iii) is levensbedreigend; 

c) de geneesm iddelen, met inbegrip van vacci ns, waarvoor reeds een vergunning is verleend  
op het niveau van de Unie overeenkom stig Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees 
Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor 
het verlenen van vergunningen en het toez icht op geneesm iddelen voor m enselijk en 
diergeneeskundig gebruik en  tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau 19 of in 
de lidstaten in het kader van de proc edure voor wederzijdse erkenning of de 
gedecentraliseerde p rocedure van Richtlijn 20 01/83/EG van het Euro pees Parlement en d e 
Raad van 6 november 2001 tot vaststelling va n een com munautair wetboek betreffende  
geneesmiddelen voo r m enselijk g ebruik20, zijn of kunnen niet vol doende doeltref fend zijn 
voor de preventie of behandeling van de bedreiging in kwestie; 

d) wat de form ele erkenning van een prepandem ische situatie met betrekking tot g riep bij de  
mens op het niveau van de Unie betreft, is de bedreiging griep bij de mens. 

Artikel 14 
Juridische gevolgen van de erkenning 

1. De erkenning van een noodsituatie op het niveau van de Unie krachtens artikel 13, lid 1, 
onder a), heeft als enige rechtsgevolg dat arti kel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 507/2006 
van toepassing wordt. 

2. De erkenning van een prepandem ische situatie met betrekking tot griep bij de m ens op het  
niveau van de Unie krachten s artikel 13, lid 1, onder b), h eeft als enige rechtsgevolg dat 
artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 507/2006 en artikel 21 van Verordening (EG ) 
nr. 1234/2008 van toepassing worden. 

                                                 
19 PB L 136 van 30.4.2004, blz. 1. 
20 PB L 311 van 28.11.2001, blz. 67. 
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Artikel 15 
Beëindiging van de erkenning  

De Commissie beëindigt bij uitvoeringshandelin gen de erkenning van de in artikel 13, lid 1, 
onder a) en b), bedoelde situaties wanneer niet  langer is voldaan aan een van de voorwaarden 
van artikel 13, lid 2, onder b), c) en d). 

Deze uitvoeringshandelingen worden aangeno men overeenkomstig de in artikel 20, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure. 

Hoofdstuk VI 
Internationale overeenkomsten 

Artikel 16 
Internationale overeenkomsten 

De Unie kan m et derde landen of internationa le organisaties internationale overeenkom sten 
sluiten houdende machtiging tot en organisatie van haar sam enwerking met die derde landen 
of internationale organisaties op het gebied va n ernstige grensoversch rijdende bedreigingen 
van de gezondheid die bijzondere risico' s van overdracht op de bevolking van de Unie 
meebrengen, teneinde de volgende aspecten te regelen: 

a) de uitwisseling van goede praktijken op het gebied van paraatheid en reactieplanning, 

b) de uitwisseling van relevante infor matie die is verkregen van de controle- en 
waarschuwingssystemen, m et inbegrip van de deelnam e van de betrokken landen of 
organisaties aan de epidemiologische surveillance of ad-hoccontrolenetwerken en het systeem 
voor vroegtijdige waarschuwing en maatregelen, 

c) de samenwerking ter beoordeli ng van de risico' s voor de vol ksgezondheid die uitgaan van 
ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondhei d, met name in noodsituaties op 
het gebied van de volksgezondheid van intern ationaal belang die z ijn uitgeroepen in 
overeenstemming met de Internationale Gezondheidsregeling (2005), 

d) de s amenwerking o p het g ebied van coö rdinatie van  de reactie,  m et inbegrip van d e 
occasionele deelnam e als waarn emer van de betrokk en landen o f organisaties in het 
Gezondheidsbeveiligingscomité, met nam e in noodsituaties op het gebied van de 
volksgezondheid van internationaal belang die zijn uitgeroepen in overeenstemm ing met de  
Internationale Gezondheidsregeling (2005). 
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Hoofdstuk VII 
Procedurevoorschriften 

Artikel 17 
Aanwijzing van nationale autoriteiten en vertegenwoordigers  

1. Elke lidstaat wijst binnen drie m aanden na  de datum  van de inwerkingtreding van dit  
besluit aan: 

a) de bevoegde autoriteiten die op nationaal niveau verantwoordelijk zijn voor het verzamelen 
van informatie over epidemiologische surveillance als bedoeld in artikel 6; 

b) unieke contactpunten voor de coördinatie van de ad-hoccontroles als bedoeld in artikel 7; 

c) de bevoegde autoriteit of au toriteiten die op  nationaal n iveau verantwoordelijk is of zijn 
voor het melden van alarm en en tot vaststel ling van de m aatregelen die nodig zijn ter 
bescherming van de volksgezondheid, m et het oog op de toepassing va n de artikelen 8, 9 
en 10; 

d) een vertegenwoordiger en een plaatsv ervanger in het in artikel 19 bedoelde 
Gezondheidsbeveiligingscomité. 

2. De lidstaten stellen de Commissie en de overige lidstaten in kennis van de in lid 1 bedoelde 
aanwijzingen. 

3. Elke lidstaat stelt de Commissie en de overige lidstaten in kennis van eventuele wijzigingen 
van de krachtens lid 2 verstrekte informatie. 

Artikel 18 
Bescherming van persoonsgegevens 

1. Bij de toepassing van dit besluit worden persoonsgegeve ns verwerkt overeenkom stig 
Richtlijn 95/46/EG en Verordening (EG) nr. 45/2001. 

2. Het systeem  voor vroegtijdige waarschuwi ng en maatregelen om vat een selectief 
berichtensysteem dat het m ogelijk m aakt dat persoons gegevens u itsluitend worden  
meegedeeld aan de nationale bevoegde autor iteiten die betrokken zijn  bij activiteiten ter 
opsporing van contacten. 

3. Wanneer de bevoegde autorite iten die a ctiviteiten ter opsporing van contacten ontplooien 
via het systeem voor vroegtijdig e waarschuwing en m aatregelen uit hoofde van artikel 9, 
lid 3, persoonsgegevens m eedelen die noodzakel ijk zijn voor de opsporing van contacten, 
gebruiken zij het in lid 2 van dit artikel bedoeld e selectieve berichtensys teem en delen zij de 
gegevens enkel mee aan de andere lidstaten die betrokken zijn bij de activiteiten ter opsporing 
van contacten. 

4. Bij het verspreiden van de in lid 3 bedoelde informatie verwijzen de bevoegde autoriteiten 
naar het alarm  dat eerder is gem eld aan he t systeem  voor vroegtijdige waarschuwing en 
maatregelen. 
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5. Wanneer een nationale bevoegde autoriteit vaststelt dat een overeenkomstig artikel 9, lid 3, 
verrichte kennisgeving met betrekking tot perso onsgegevens achteraf met Richtlijn 95/46/EG 
in strijd blijkt te zijn  omdat deze k ennisgeving niet nood zakelijk was voor de activ iteiten ter 
opsporing van contacten in kwesti e, stelt zij de lids taten w aarnaar deze kennisgeving is 
verzonden daarvan onverwijld in kennis. 

6. De Commissie stelt het volgende vast: 

a) richtsnoeren om  ervoor te zorgen dat de dagelijkse werking van het systeem  voor  
vroegtijdige waarschuwing en m aatregelen in overeenstemming is met Richtlijn 95/46/EG en 
Verordening (EG) nr. 45/2001; 

b) een aanbeveling m et een indicatieve lijst van persoonsgegevens die m ogen of moeten 
worden uitgewisseld met het oog op de coör dinatie van activiteiten ter opsporing van 
contacten. 

Artikel 19 
Gezondheidsbeveiligingscomité 

1. Er wordt een "Gezondheidsbeveiligings comité" opgericht, dat bestaat uit 
vertegenwoordigers van de lidstaten op hoog niveau. 

2. Het Gezondheidsbeveiligingscomité heeft de volgende taken: 

a) de inf ormatie-uitwisseling tusse n de lid staten en de C ommissie over de ervaring die is 
opgedaan met de uitvoering van dit besluit ondersteunen; 

b) de Comm issie bijstaan bij de coördinatie  van de inspanningen van de lidstaten inzake 
paraatheid en reactieplanning overeenkomstig artikel 4; 

c) de Comm issie bijs taan bij de coördinatie van de reactie van de lidstaten  op ernstige 
grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid, in overeenstemming met artikel 11. 

3. Het Gezondheidsbeveiligingscomité wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van de 
Commissie. Het Gezondheidsbeveiligingscomité komt bijeen met regelmatige tussenpozen en 
telkens wanneer nodig, op verzoek van de Commissie of een lidstaat.  

4. Het secretariaat wordt verzorgd door de Commissie. 

Artikel 20 
Comité inzake ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid 

1. Voor de vaststelling van u itvoeringshandelingen wordt de Comm issie bijgestaan door het 
Comité inzake ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid. Dat com ité is 
een comité in de zin van artikel 3, lid 2, van Verordening (EU) nr. 182/2011. 

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is ar tikel 5 van Verordening (E U) nr. 182/2011 van 
toepassing. 
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3. Wanneer naar d it lid  wordt ve rwezen, is artikel 8 juncto artikel 5 van Verordening (EU) 
nr. 182/2011 van toepassing. 

Artikel 21 

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie 

1. De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen  vast te stellen, wordt aan de C ommissie 
toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden. 

2. De in artikel 12 bedoelde bevoegdheid om  gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt  
aan de Commissie toegekend voor een term ijn van vijf jaar m et ingang van […] 21. D e 
Commissie stelt uiterlijk nege n m aanden voor het einde van de term ijn van vijf jaar een 
verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De  bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met 
termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk  
drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet. 

3. Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 12 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te 
allen tijde intrekken.  Het bes luit to t in trekking beëind igt d e deleg atie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in 
het Publicatieblad van de Europese Unie of op een  daarin genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet. 

4. Zodra de Comm issie een gedelegeerde hand eling heeft vastgestel d, doet zij d aarvan 
gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad. 

5. Een overeenkom stig artikel 12 vastgestelde  gedelegeerde handeling treedt alleen in 
werking indien het Europees Pa rlement of de Raad binnen een term ijn van twee m aanden na 
de kennisgeving van de handeling aan het Europ ees Parlem ent en de Raad daartegen geen  
bezwaar heeft gem aakt, of indien zowel he t Europees Parlem ent als de Raad voor het 
verstrijken van de term ijn van twee m aanden de Comm issie hebben m edegedeeld dat zij 
daartegen g een bezwaar zullen m aken. Die te rmijn wordt op initiatie f van het Europees 
Parlement of de Raad met twee maanden verlengd. 

Artikel 22 
Spoedprocedure 

1. Een overeenkom stig dit artik el v astgestelde gedelegeerd e handeling  treed t onverwijld in 
werking en is van toepassing zolang geen bezwaar wordt gemaakt overeenkomstig lid 2. In de 
kennisgeving van de gedelegeer de handeling aan het Europees Parlement en de R aad wordt 
vermeld om welke redenen gebruik wordt gemaakt van de spoedprocedure. 

2. Het Europees Parlement of de R aad kan ov ereenkomstig de in artikel 21, lid 5, bedoelde 
procedure bezwaar maken tegen een gedelegeerde handeling. In dat geval trekt de Commissie 
de handeling onverwijld in na de kennisgeving van het besluit waarbij het Europees Parlement 
of de Raad bezwaar maakt. 

                                                 
21 PB: gelieve de datum in te vullen: datum van inwerkingtreding van dit besluit. 
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Artikel 23 
Verslagen over dit besluit 

De Commissie dient om de drie jaar bij het Europees Parlement en de Raad een technisch 
verslag in over de activiteiten van het systeem voor vroegtijdige waarschuwing en 
maatregelen en over andere activiteiten in het kader van de uitvoering van dit besluit. 

Hoofdstuk VIII 
Slotbepalingen 

Artikel 24 
Intrekking van Beschikking nr. 2119/98/EG 

1. Beschikking nr. 2119/98/EG wordt ingetrokken. 

2. Verwijzingen naar d e ingetrokken beschikk ing worden gelezen  als verwijzingen naar d it 
besluit. 

Artikel 25 
Inwerkingtreding 

Dit besluit treedt in werking op de dag na  die van de bekendm aking ervan in het 
Publicatieblad van de Europese Unie. 

Artikel 26 
Adressaten 

Dit besluit is gericht tot de lidstaten. 

Gedaan te Brussel, 

Voor het Europees Parlement Voor de Raad 
De voorzitter De voorzitter 
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BIJLAGE  

FINANCIEEL MEMORANDUM 

5. KADER VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF  

5.1. Benaming van het voorstel/initiatief  

Ontwerpbesluit van het Europees Parlem ent en de Raad over ernstige grensoverschrijdende  
bedreigingen van de gezondheid 

Betrokken beleidsterrein(en) in de ABM/ABB-structuur1  

Actie van de Unie op het gebied van gezondheid (17 03 06) 

Maatregelen van de Unie op het gebied va n gezondheid — Uitgaven voor adm inistratief 
beheer (17 01 04) 

Extern personeel en andere beheersuitgave n voor het beleidsterrein "Gezondheid en 
consumentenbescherming" – Andere beheersuitgaven (17 01 02 11) 

Administratieve uitgaven voor het beleidster rein "Adm inistratie van de Commissie" – 
Personeelsbeleid en –beheer - Medische dienst (26 01 50 01) 

5.2. Aard van het voorstel/initiatief  

 Het voorstel/initiatief betreft een nieuwe actie  

 Het voorstel/initiatief betreft een nieuwe actie na een proefproject/een voorbereidende actie2 

 Het voorstel/initiatief betreft de verlenging van een bestaande actie  

 Het voorstel/initiatief betreft een actie die wordt omgebogen naar een nieuwe actie  

5.3. Doelstellingen 

5.3.1. De met het voorstel/initiatief beoogde strategische meerjarendoelstelling(en) van de 
Commissie  

GEZONDHEIDSBEVEILIGING 

De algemene doelstellingen van dit initiatief  zi jn de verbetering van de bescherm ing van de  
burgers van de Europese Unie tegen ernstige  grensoverschrijdende bedreigingen van de  
gezondheid en het garanderen van een hoog niv eau van bescherm ing van de m enselijke 

                                                 
1 ABM: Activity Based Management – ABB: Activity Based Budgeting. 
2 In de zin van artikel 49, lid 6, onder a) of b), van het Financieel Reglement. 
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gezondheid bij de bepaling en uitvoering van het beleid en het optreden van de EU. De  
capaciteit zal worden vergroot en de structuren  zullen worden versterkt en er wordt voorzien 
in m aatregelen m et betrekking tot de controle van, de alarm ering bij en de bestrijding van 
ernstige grensoverschrijdende bedreigingen va n de gezondheid, als bedoeld in artikel 168 
VWEU. 

5.3.2. Specifieke doelstelling(en) en betrokken ABM/ABB-activiteiten  

De specif ieke doelste lling van dit initiatief  is de verbetering van de reactie op alle ernstige 
grensoverschrijdende bedrei gingen van de gezondheid (behalve die in verband m et 
radionucleaire incidenten) op basis van een al omvattende en sam enhangende benadering van 
de paraatheid en reactieplanning en de cont role, beoordeling en beheersing van risico' s, 
inclusief de risicocommunicatie. 

Specifieke doelstelling nr. 1: 

Wat paraatheid en reactieplanning betreft, is de specif ieke doelstelling de ontwikkeling van 
een gemeenschappelijke benadering van de paraat heidsplanning op het niveau van de EU m et 
betrekking tot alle ernstige grensoverschrijden de bedreigingen van de gezondheid, waarbij de 
samenhang en interoperabiliteit tussen sectoren op het niveau van de EU en tussen de lidstaten 
wordt gewaarborgd. Dit om vat de verbeteri ng van de gelijke toegang tot m edische 
tegenmaatregelen (bijvoorbeeld pandemischegriepvaccins). 

Betrokken ABM/ABB-activiteit(en) 

Actie van de Unie op het gebied van gezondheid (17 03 06) 

Maatregelen van de Unie op het gebied va n gezondheid — Uitgaven voor adm inistratief 
beheer (17 01 04) 

Administratieve uitgaven voor het beleidster rein "Adm inistratie van de Commissie" – 
Personeelsbeleid en –beheer - Medische dienst (26 01 50 01)3 

Specifieke doelstelling nr. 2: 

Op het gebied van de controle en beoordeling van risico's is de specifieke doelstelling het 
creëren van de voorwaarden voor een sam enhangende en alomvattende opsporing en m elding 
van gezondheidsbedreigingen en de beoordeling van de daarvan uitgaande 
gezondheidsrisico's, vooral in het geval va n gezondheidsgerelateerde crises m et ee n 
multidisciplinaire dimensie. 

Betrokken ABM/ABB-activiteit(en) 

Actie van de Unie op het gebied van gezondheid (17 03 06) 

                                                 
3 Deelname aan de gezamenlijke aanschaf van pandemischegriepvaccins voor het personeel van de Commissie. 
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Maatregelen van de Unie op het gebied va n gezondheid — Uitgaven voor adm inistratief 
beheer (17 01 04) 

Specifieke doelstelling nr. 3: 

Op het gebied van risicobeheersing is de specifieke doelstelling het creëren van de  
voorwaarden voor het versterken en verbeteren van de coördinatie tu ssen de lidstaten, het 
internationale niveau en de Comm issie, om  te zorgen voor een coherent en sam enhangend 
beleid voor een doeltreffend beheer  van de reacties op grensove rschrijdende bedreigingen van 
de gezondheid in de EU. 

Betrokken ABM/ABB-activiteit(en) 

Actie van de Unie op het gebied van gezondheid (17 03 06) 

Extern personeel en andere beheersuitgave n voor het beleidsterrein "Gezondheid en 
consumentenbescherming" – Andere beheersuitgaven (17 01 02 11) 

Specifieke doelstelling nr. 4: 

Wat risico- en crisiscommunicatie betref t, strekt het initiatief  tot het cr eëren en 
vergemakkelijken van gem eenschappelijke communicatiestrategieën en boodschapp en om te  
vermijden dat aan het publiek tegenstrijdige of onjuiste informatie wordt verstrekt. 

Betrokken ABM/ABB-activiteit(en) 

Actie van de Unie op het gebied van gezondheid (17 03 06) 

Maatregelen van de Unie op het gebied va n gezondheid — Uitgaven voor adm inistratief 
beheer (17 01 04) 
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5.3.3. Verwachte resulta(a)t(en) en gevolg(en) 

Vermeld de gevolgen die het voorstel/initiatief zou moeten hebben op de begunstigden/doelgroepen 

Gevolgen voor de volksgezondheid.  De bescherm ing van EU-burgers tegen ernstige 
grensoverschrijdende bedreigingen van de  gezondheid en de effectiviteit van 
veiligheidsstructuren en -m echanismen op het gebied van de volksgezondheid op EU-niveau 
zouden aanzienlijk worden verbeterd. Hierdoor  zou een sam enhangende paraatheidsplanning 
op basis van gedeelde en gem eenschappelijke bindende normen en een beter gecoördineerde 
en evenwichtige reactie op alle so orten ernstig e grensoverschrijdende bedreigingen van de  
gezondheid mogelijk zijn. Alle lids taten zoud en bijvoorb eeld paraatheid splannen g ericht op 
zowel gezondheidsm aatregelen als andere kritie ke sectoren m oeten hebben en er zouden 
structuren en capaciteit m oeten worden opgeze t volgens afgesproken controlelijsten. Deze  
optie zou ook leiden tot een meer samenhangende en alomvattende aanpak bij het vaststellen, 
melden en beoordelen van ernstige grensove rschrijdende bedreigingen van de gezondheid. 
Door een rechtsgrondslag voor gezamenlijke aankopen tot stand te brengen, zou deze optie de 
gelijke toegang tot m edische tegenmaatregelen voor de lidstaten aanzienlijk verbeteren, m et 
als gevolg een hoger bescherm ingsniveau voor bur gers in de hele Unie. Verder zou de 
intersectorale sam enwerking in het geval va n grensoverschrijdende  bedreigingen van de 
gezondheid verbeterd worden, wat ook bijdr aagt aan een betere bescherm ing van de 
volksgezondheid. 

Sociale gevolgen. Een gecoördineerde aanpak van de to egang tot medische tegenmaatregelen 
zou het vertrouwen in m aatregelen van de gezondheidsdiensten verg roten, aangezien zij 
zouden berusten op een solide rechtsinstrum ent. Voor de lidstaten die ervoor kiezen deel te 
nemen aan een gezam enlijke aanko op, zou het m echanisme dankzij gegarandeerde levering  
leiden tot een hoger bescherm ingsniveau voor kwetsbare groepen en zou de solidariteit tussen 
de lidstaten worden bevorderd door m iddel van gemeenschappelijke minimumvoorzieningen 
voor kwetsbare groepen in de samenleving. 

Economische gevolgen.  De totstan dkoming van een gezam enlijke aanbested ingsprocedure 
voor medische tegenmaatregelen zou de leveri ng van medische producten en de ontwikkeling 
van nieuwe producten op basis va n langlopende contracten m et de volksgezondheidssector 
stimuleren. 

Financiële gevolgen. Wat de par aatheid betreft, zijn ex tra kosten te v erwachten, met nam e in 
verband m et personeel en de levering van techni sche apparatuur in de lidstaten en op EU-
niveau. Om lacunes in de risicobeoordeling te dichten zou uit het EU-gezondheidsprogramma  
een bedrag van ongeveer 500 000 euro per jaar aan extra financiële m iddelen nodig zijn om 
een raam contract tot stand te brengen om , indien gewenst, toegang te krijgen tot  
deskundigheid. Het doel zou zijn perm anente netwerken op te zetten be staande uit nationale 
correspondenten bij de gezondheidsdiensten en instanties belast m et de beoordeling van 
specifieke bedreigingen. De voor gestelde m aatregelen ter verb etering van de sam enwerking 
zouden echter geen substantiële financiële gevolgen hebben, aangezien ze gebaseerd zouden 
zijn op de bestaande mechanismen en structuren. 
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Administratieve lasten. De governance op het gebied van risicobeheersm aatregelen inzake de 
volksgezondheid zou  a anzienlijk v erbeterd wo rden, a angezien er slec hts é én co mité van 
deskundigen zou hoeven te worden ingesteld. 

Gevolgen op internationaal niveau.  Een betere coördinatie in de  EU van de uitvoering van de  
Internationale Gezondheidsregeling (2005) 4 door de lidstaten en een nauwere sam enwerking 
tussen de EU en de WHO op het gebied van de paraatheid voor en de reactie op noodsituaties 
op het gebied van de volksgezondheid van inte rnationaal belang zouden bijdragen aan een 
grotere wereldwijde beveiliging van de gezondheid. 

5.3.4. Resultaat- en effectindicatoren 

Vermeld de indicatoren aan de hand waarvan kan worden nagegaan in hoeverre het voorstel/initiatief is 
uitgevoerd. 

Voor de systematische follow-up van de beleidsmaatregelen op het gebied van paraatheids- en 
reactieplanning en risicobeoordeling en –beheersing wordt de uitvoering van het 
wetgevingsinstrument als volgt opgevolgd en geëvalueerd: 

De Commissie dient bij het Europe es Parlement en de Raa d op gezette  tijden e en verslag i n 
met een evaluatie van de uitvoering van het besl uit. Het eerste verslag wordt ingediend na ee n 
evaluatie die zal worden verricht binnen vier jaar na de inwerkingtreding van het besluit. 

De evaluatie van de effectieve werking van de structuren en mechanismen waarin het initiatief 
voor beveiliging van de gezondheid voorziet, za l worden gebaseerd op infor matie die de 
lidstaten jaa rlijks aan leveren, waarb ij wetens chappelijke ond ersteuning v an gespecialiseerd e 
instanties en organisaties als het ECDC of het EMA de ba sis vormt voor de vergelijkbaarheid 
en samenhang in de verslagen van de Commissie. 

Het belangrijkste instrument voor het verzamelen van gegevens met het oog op die evaluatie is 
een rapportagesysteem  dat door het nieuwe ge zondheidscomité zal worden goedgekeurd en 
toegepast. De bevoegde autoriteiten in de lidstaten, het Europees Centrum  voor 
ziektepreventie en -bestrijding en de Comm issie zullen nauw sa menwerken om  de  nodige 
middelen en instrumenten te ontwikkelen. Zo nodig kan ook worden ge dacht aan deelneming 
van andere internationale instanties als de Wereldgezondheidsorganisatie en het Global Health 
Security Initiative (Initiatief voor wereldwijde bescherming van de gezondheid, GHSI)5. 

De verslagen zullen inform atie bevatten over de ingestelde sam enwerkingsmechanismen, de 
betrokken cruciale sectoren en  de websites die zijn op gezet om  infor matie o ver beste 

                                                 
4 h ttp://www.who.int/ihr/en/ 
5 Meer informatie over het Global Health Security Initiative is te v inden in het werkdocument van de diensten van 

de Commissie over gezondheidsbeveiliging in de Europese Unie en wereld wijd, dat beschikbaar is op h et adres: 
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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praktijken te delen. B elangrijke indicatoren voor het opvolgen en de  evaluatie van de 
uitvoering en de resultaten van het beleid zijn: 
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Controle van de uitvoering van de voorgestelde acties 

Impactindicatoren 

Specifieke doelstellingen Resultaatindicatoren Informatiebron 
1. Betere bescherming van EU-burgers tegen ernstige 
grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid 

Snellere e n meer effectieve bestrijding van 
grensoverschrijdende be dreigingen van d e gezo ndheid van 
EU-burgers (m orbiditeit, mortaliteit, g ewonnen 
kwaliteitsgewogen levensjaren) 

Externe en onafhankelijke e valuatie na vier jaa r ui tvoering 
van de rechtsgrondslag 

2. Veiligheidsstructuren en –systemen op het gebi ed van de 
volksgezondheid: doel treffendheid48, efficiëntie 49 en  
coherentie50 met betrekking tot de in dit initiatief beschreven 
doelstellingen 

  

2.1 Samenhangende en allesomvattende algemene benadering 
van al le ernst ige gre nsoverschrijdende be dreigingen va n de 
gezondheid (paraatheid en react ieplanning, co ntrole, 
beoordeling en be heersing va n ri sico's, i nclusief 
risicocommunicatie) 

Voorstel v an besluit vo or gezondheidsbeveiligingsinitiatief 
goedgekeurd 

Regelmatige ev aluatie als ju ridisch vereiste (artikel in  
wettekst), ee rste eval uatie n a vi er jaa r ui tvoering va n de 
rechtsgrondslag 

2.2. pa raatheids- en reacti eplanning, ge meenschappelijke 
aanpak op EU-niveau voor alle ernstige grensoverschrijdende 
bedreigingen van de gezondheid 

a. algemene en specifieke paraatheid 

b. verzekeren v an samenhang en  i nteroperabiliteit tu ssen 
kritieke sectoren van de samenleving 

c. gemeenschappelijke kerncapaciteiten voor paraatheid /  op 

a. aantal nieuwe draaiboeken op nationaal en EU-niveau 

verder ontwikkelde al gemene be ginselen vo or pa raatheid 
(mogelijk ge detailleerde bepal ingen vo or specifieke 
bedreigingen)  

b. aantal draaiboeken in kritieke sectoren van de samenleving 

c. aantal overeenkom sten ove r minim umcapaciteit en 
gezamenlijke normen op EU-niveau voor aanpak van IGR 

jaarlijkse verslagen van bevoegde autoriteiten in de lidstaten 
op basis van een afgesproken vragenlijst 

continue e valuatie doo r het  ECDC va n nat ionale pa raatheid 
met betrekking tot overdraagbare ziekten 

om de t wee j aar sy ntheseverslagen va n de C ommissie met 
een kwan titatieve b eoordeling van de u itvoering do or d e 
lidstaten 

                                                 
48 Doeltreffendheid = de mate waarin opties de doelstellingen van het voorstel bereiken 
49 Efficiëntie/kosteneffectiviteit = de mate waarin doelstellingen kunnen worden bereikt met de gegeven middelen/tegen de laagste kosten (kosteneffectiviteit) 
50 Coherentie = de mate waarin opties stroken met de algemene doelstellingen van het EU-beleid, en de mate waarin zij kunnen beletten dat de gevolgen op economisch, sociaal 

en milieugebied elkaar neutraliseren 
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maat gemaakte EU-criteria voor melding (voor gezamenlijke 
aanpak van IGR) 

d. gelijke toegang tot medische tegenmaatregelen 

d. goedke uring va n voor stel voor gezamenlijke 
aanbestedingsprocedure en  ui tvoering daa rvan: a antal 
deelnemende landen, aantal via deze procedure aangekochte 
medische tegenmaatregelen 

• 2.3. risicocontrole en -beoordeling samenhangende 
en alomvattende aanpak van  
• - onderkennen en melden van gezondheids-
bedreigingen op basis van verbeterde koppeling tussen 
bestaande controle- en meldingsmechanismen en -structuren 

- verbeterde capaciteit voor solide, betrouwbare en snelle 
beoordeling van risico's die uitgaan van ernstige 
grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid  

standaardwerkvoorschriften beschikbaar e n m emoranda van 
overeenstemming af gesloten met rel evante sect oren, om 
bestaande meldingsstructuren nauwer met elkaar te verbinden 

toepassing van EU-criteria op maat voor melding van op EU-
niveau afgesproken gezondheidsbedreigingen 

aantal en soo rten bed reigingen o pgespoord en ver band met 
IGR vastgesteld 

versterkte cap aciteit v oor b eoordeling van 
gezondheidsbedreigingen, o ngeacht de oorsprong e rvan 
(aantal o pgezette net werken en aa ntal soo rten bestreken 
bedreigingen) 

aantal ri sicobeoordelingen, s oort b eoordeelde bedreigingen, 
structuren d ie risico  h ebben b eoordeeld en kwaliteit v an 
aangevraagde en verrichte risicobeoordelingen 

Verslag van de Commissie 

• 2.4. risicobeheer: betere coördinatie  

• - duurzame structuur op EU-niveau voor elke 
ernstige grensoverschrijdende gezondheidscrisis;  
• - duidelijk mandaat voor deze structuur met sterke 
betrokkenheid van de lidstaten 

Duurzaam me chanisme (operationele EU-gezondheidsgroep) 
en structuur klaar voor EU-breed crisisbeheer  
Standaardwerkvoorschriften v oor cr isisbeheer 
overeengekomen met lidstaten 

Interne proc edurevoorschriften voor unieke structuur 
vastgesteld (niveau van deel neming van de l idstaten, aa ntal 
en kwaliteit van aanbevelingen) 

Verslag van de Commissie 

2.5.crisiscommunicatie: betere voorwaarden voor 
crisiscommunicatie 

Overeenkomst ove r betere werkprocedures v oor ri sico- en 
crisiscommunicatie (wie, waarom, wanneer, waar, hoe, wat) 

Aantal cam pagnes, aa ntal oefe ningen, aa ntal gezam enlijke 
persberichten, aantal en kwaliteit van communicatiemiddelen, 
brochures, richtsnoeren, posters, enz. 

Communicatiestrategieën en coö rdinatie van be richten i n de 
praktijk gebracht 
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Een meer gedetailleerd overzicht van de best aande capaciteit, maatregelen en programma's op 
het gebied van paraatheid, risi cobeoordeling en risicobeheer in  iedere lidstaat en voor alle 
andere bedreigingen dan overdraagbare ziek ten is m omenteel in voorbereiding. Daardoor 
zullen indicatoren kunnen worden verfijnd, die zullen kunnen dienen als ijkpunt waaraan na de 
goedkeuring van het rechtsinstrument de vorderingen kunnen worden gemeten. 

5.4. Motivering van het voorstel/initiatief  

5.4.1. Behoefte(n) waarin op korte of lange termijn moet worden voorzien  

Het initiatief voor beveiliging van d e gezondheid  is gericht op stroom lijning en versterk ing 
van de cap aciteit en d e stru cturen van de beveiliging van de  gezondheid m et als doel de 
burgers van de Europese Unie (E U) effec tiever te kunnen bescherm en tegen ernstige 
grensoverschrijdende bedr eigingen van de volksgezondh eid. Deze bedreigingen kunnen 
incidenten zijn die worden veroorzaakt door overdraagbare ziekten, doo r biologische agentia 
die niet-ov erdraagbare ziekten veroorzaken 51 en bedreigingen van chem ische, milieu- of  
onbekende oorsprong of bedreigingen ten gevo lge van klim aatverandering. Bedreigingen ten 
gevolge van de klim aatverandering (d.w.z. h ittegolven, koudegolven) vallen in het hele  
initiatief onder milieubedreigingen. 

Wegens de grensovers chrijdende aard v an deze bed reigingen en  d e poten tieel erns tige 
gevolgen ervan voor de Europe se bevolking is een gec oördineerde aanpak van de 
volksgezondheid op het niveau van de EU noodzak elijk. Het initiatief voor beveiliging van de  
gezondheid beoogt een dergelijk gem eenschappelijk kader voor gezondheidsbeveiliging in de  
EU in te voeren. 

Het initiatief voor beveiliging van de gezondheid wil de Europese burger hetzelfde niveau van 
bescherming bieden als dat wat reeds bestaat voor ove rdraagbare ziekten, en wil het optreden 
van de lidstaten aanvullen en er  waarde aan toevoegen door een meer coherente en efficiënte  
aanpak van gezondheidsbedreigingen. Het beoogt de coördinatie van het risicobeheer in de EU 
te verbeteren en zal d e bes taande stru cturen en m echanismen op het gebied van de 
volksgezondheid versterken. 

De rechtsgrondslag voor het initiatief is het V erdrag va n Lissabon, dat de EU de nieuwe 
bevoegdheid verleende om  m aatregelen te treffen op het gebied van ernstige 
grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen 52. Deze effe ctbeoordeling onderzoekt een  
aantal beleidsopties voor de verbetering van he t crisismanagement vanuit het oogpunt van de  
volksgezondheid. Zij omvat de volgende materies: 

- de coördinatie op EU-niveau van de par aatheid en reactieplanning voor ernstige 
grensoverschrijdende bedreig ingen van de gezondheid, m et inbegrip van gelijke to egang tot 

                                                 
51 Biologische i ncidenten kunnen  worden v eroorzaakt doo r overdraagbare ziekten en  door sch adelijke sto ffen die 

worden afgescheiden door micro-organismen (bijvoorbeeld ricine). Die schadelijke stoffen komen normaal voor in 
de nat uur, m aar kunne n ook worde n geproduceerd, ge wijzigd of ge manipuleerd om bij een m isdrijf of een  
terroristische aanslag opzettelijk ziekten te voorzaken.  

52 Zie bijlage 1 voor artikel 168 van het Verdrag van Lissabon. 
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medische tegenmaatregelen als vaccins en betere paraatheid voor alle kri tieke sectoren van de 
samenleving; 

- de con trole en wetenscha ppelijke beoordeling op EU-niveau  van de uit die potentiële 
bedreigingen voortv loeiende ris ico's, daar  on afhankelijke deskundig heid m et d eugdelijk 
wetenschappelijk advies over opkom ende gez ondheidsbedreigingen noodzakelijk is om  ee n 
noodtoestand op het gebied van de volksgezondheid correct aan te pakken; 

- de aspecten van crisism anagement di e de volksgezondheid betreffen, en de 
volksgezondheidsmaatregelen die in die om standigheden vereist zijn om de verspreiding van 
gezondheidsbedreigingen te belett en of te beperken en de ge volgen van dergelijke incidenten 
te beperken 53. In dat verband gaat de effectbeoor deling ook in op de status van het 
Gezondheidsbeveiligingscomité54 en onderzoekt zij m iddelen om een doeltreffende 
communicatie te garanderen. 

5.4.2. Toegevoegde waarde van de deelname van de EU 

De Europese toegevoegde waarde zal in alle  aspecten van paraatheid en reactieplanning, 
risicobeoordeling en risicobeheersing worden ve rgroot door de invoering van strategische en 
technische samenwerking op het gebied van de  gezondheidsbeveiliging op EU-niveau. Dit zal  
worden gegarandeerd door een solide rechtsinstrument voor alle ernstige grensoverschrijdende 
gezondheidsbedreigingen. Door het invoeren va n een rechtsgrondslag voor een mechanism e 
voor de gezam enlijke aankoop van m edische te genmaatregelen kan deze optie oo k waarde 
toevoegen aan de v erbetering van de paraatheid  en van de reactiecapaciteit met betrekking tot 
grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen in de hele EU. 

5.4.3. Nuttige ervaring die bij soortgelijke activiteiten in het verleden is opgedaan 

Recente grensoversch rijdende incidenten zoals de H1N1-pandem ie van 2009/2010, de  
vulkanische aswolk in 2010, of de uitbraak van E. coli/STEC 0104 in 2011 hadden een grote 
weerslag op de sam enleving en hebben aan getoond dat geen van de effecten van deze 
noodsituaties kan worden beperkt to t een specifieke sector. Niet alleen de volksgezondheid is 
aan de orde, m aar afhankelijk van de aard van de bedreiging ook de ci viele bescherming, de 
voedselveiligheid, de internationale handel, de reismogelijkheden en/of de wetshandhaving. 

Pandemische influenza H1N1 was in 2009 en 2010 verantwoordelijk voor 2 900 doden in de 
EU en 18 000 in de wereld; de pandemie zette de gezondheidsdiensten onder druk, inclusief de 
intensive care, vereiste de ops poring van contacten, om vangrijke investeringen in vaccins en 

                                                 
53 De m aatregelen zi jn onder meer m edische t egenmaatregelen (maskers, ge neesmiddelen) e n i ndamming van  he t 

incident e n decontaminatie (vermindering of verwijdering va n chemische agentia van besm ette personen o f 
plaatsen). Ee n gez ondheidsmaatregel hee ft gee n betrekking o p k westies die de  volksgezondheid o verstijgen, en 
omvat dus geen maatregelen van wetshandhaving of civiele bescherming. 

54 Om verwarring te vermijden tussen dit comité en een comité dat wordt opgericht krachtens artikel 3 van 
Verordening (EU) nr. 182/2011 (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:055:0013:0018:NL:PDF) lijkt het passend om de naam 
ervan te veranderen en het woord "comité" te vermijden. Een andere naam, zoals "EU-groep op hoog niveau voor 
gezondheidsbeveiliging" geeft wellicht beter de echte aard van dit orgaan weer. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:055:0013:0018:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:055:0013:0018:NL:PDF
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antivirale middelen, en bracht de lidstaten in concurrentie voor bete re voorwaarden voor de 
aankoop van vaccins. De economische en maatschappelijke verstoringen, vooral in Mexico en 
de Verenigde Staten, waar bij voorbeeld scholen werden geslote n, verstoorden het toerisme en 
het reizen. 

De aanpak van de pandemische influenza H1N1 is grondig geëvalueerd55. 

De op EU-niveau geleerde lessen en de essentiële boodschappen van het  
Gezondheidsbeveiligingscomité zijn onder meer 56: de lidstaten, de Comm issie en de  
agentschappen van de EU blijven de paraatheid  voor een pandem ie van sectoren en diensten 
(gezondheid en sectoroverschrijd end) die potentieel risico lo pen, beoordelen, vooral nu niet  
alle sectoren onder dezelfde dr uk stonden. De lidstaten, de Co mmissie en de agentschappen 
van de EU verfijnen en publiceren zo vroeg mogelijk hun ramingen van de pandemieplanning 
voor een nieuwe pandemie, zodat andere sectoren zich kunnen voorbereiden, en zorgen ervoor 
dat die worden herzien naarmate de pandemie evolueert. De lidstaten incorporeren de planning 
voor wederzijdse hulp in hun algem ene contin uïteitsplanning voor de gezondheidsdiensten, 
inclusief de leveringen aan de gezondheidssector en de ondersteunende diensten. 

Vele verbeteringen zijn noodzakelijk; zo heeft de ervaring met de H1N1-pandemie 2009 die is 
bevestigd in de recen te workshop  ECDC- WHO-Euro (septem ber 2011) geleerd dat een 
risicogeoriënteerde benadering noodzakelijk is  voor een m eer evenredige reactie die is 
afgestemd op de specifieke kenmerken van een pandemie, die sterk kunnen uiteenlopen. 

Op grond van de huidige EU-regels inzake overd raagbare ziekten werd op basis van adviezen  
van het ECDC en de WHO snel overeenstemming bereikt over surveillance door de EU en een 
gevalsdefinitie voor H1N1. Wegens de informele aard van het Gezondheidsbeveiligingscomité 
werd over z ijn ve rklaringen over vaccinatiedekking 57, reisadv ies58 en sluiting van scholen 59 
tijdens de p andemie sle chts m oeilijk en lang zaam overeenstemm ing bereik t, en w erden z e 
door de lidstaten niet altijd na geleefd. Wegens wettelijke of contractuele beperkingen was het 
evenmin mogelijk snel een mechanisme op te zetten om de levering van antivirale middelen en 
vaccins te garanderen60. 

Tijdens de H1N1-pandem ie in 2009 waren so mmige lidstaten niet in staat voldoende 
pandemischegriepvaccins aan te kopen, en toen de vaccins beschikbaar kwamen, gebeurde dat 
in de verschillende E U-landen o p zeer ui teenlopende data. De ongelijke toegang tot 
pandemischegriepvaccins tijdens de H1N1 ( 2009)-pandemie was te wijten aan d e zwakke 

                                                 
55 http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/pandemic_preparedness/pandemic_2009_evaluations 

/Pages/pandemic_2009_evaluations.aspx bevat een overzicht van alle evaluaties betreffende H1N1. 
56 Evaluatieverslag van de reactie in de EU op de pandemische (H1N1) 2009 in de periode 24 april 2009 – 

31 augustus 2009: http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/docs/assessment_response_en.pdf; 
57 Verklaring van HSC/EWRS over Influenza A(H1N1) 2009: doelgroepen en prioriteiten voor vaccinatie, 

25 augustus 2009 http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/hsc_ewrs_statement_en.pdf 
58 Verklaring van HSC/EWRS over reizigers met symptomen van Influenza A(H1N1) 2009, 13 augustus 2009 

http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/statement_travel_en.pdf 
59 Verklaring van HSC/EWRS over de sluiting van scholen, 13 augustus 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 

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/preparedness_response/docs/council_lessonsh1n1_en.pdf
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kopersmacht van de lidstaten 61. Dit stond in scherp contrast m et de situatie in delen van 
Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, waar de landen die  deelnemen aan het gezamenlijke 
routineaankoopmechanisme voor vaccins van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie de 
pandemische vaccins nagenoeg gelijktijdig ontvingen overeenkomstig een eerder afgesproken 
plan en tegen gunstiger voorwaarden dan die welke de EU-lidstaten hadden bedongen. 

Lidstaten die zich pandem ischegriepvaccins wilden aanschaffen, werden tegen elkaar 
uitgespeeld en moesten ongunstige contractuele  bedingen aanvaarden. Blijkens gegevens die 
voor de Commissie zijn verzam eld in een onafhankelijk e evaluatie 62 bestonden er grote 
verschillen in de contractuele voorwaarde n, m et na me wat de aansprakelijkheid voor  
bijwerkingen betreft, die van de producenten werd afgewenteld op de lidstaten. Bovendien 
leidde de onmogelijkheid om in de overeenkomsten bepalingen op te nemen op grond waarvan 
de gereserv eerde do ses vaccin  ko nden worden gewijzigd  of overtollige vaccins konden 
worden teruggestuurd tot een enorm e verspil ling van m iddelen. De lidstaten die dergelijke 
ongunstige om standigheden niet ko nden aanvaarden, hadden geen enkele garantie dat zij 
pandemischegriepvaccins zouden kunnen verkr ijgen, waardoor de paraatheid voor een  
dergelijke grensoverschrijdende gezondheidsbedre iging in de hele EU verm inderde. Dit had 
zeer ernstig e gezondheidsgevolg en kunnen hebbe n indien de pand emie virulenter en 
dodelijker was gebleken. 

De comm unicatie m et gezondheidswerkers en het publiek over de noo dzaak van v accinatie 
voor de H1N1-pandemie van 2009 verliep moeilijk63. 

Wegens de om vangrijke vervoersonderbreking tijdens de vulkanische aswolk uit I Jsland in 
2010 m oesten bijvoorbeeld orgaan transplantaties worden uitg esteld omdat organen m et 
vertraging werden geleverd; er waren ook m oeilijkheden m et geneesm iddelen voor m ensen 
die zonder hun gebruikelijke geneesmiddelen en zonder medisch voorschrift gestrand waren in 
het buitenland, en vooral mensen met een aandoening hadden ook ademhalingsmoeilijkheden. 

De recente uitbraak v an E. coli/STEC 0104 m aakte 3 910 m ensen ziek en leidde tot 
46 overlijdens, in een  tijdsp anne van slechts twee m aanden. Dit leidde to t overvolle 
intensivecareafdelingen in Duitsland , tot teko rten aan m edische uitrusting, bijvoorbeeld voor  
dialyse, tot extrem e druk op de laboratorium capaciteit die nodig was voor het onderzoek van 
de monsters en tot een gebrek van vertrouwen  van het publiek in de gezondheidsm aatregelen. 
Die epidem ie had een zeer gr ote weerslag op de groenten /landbouwsector in de EU. Een 
compensatieregeling ter waarde van 227 m iljoen euro werd ingesteld toen Rusland g edurende 
twee m aanden de invoer van verse groenten u it de EU ver bood, m et extra geëxtrapoleerde 
kosten van 100 miljoen euro tot gevolg. 

De ervaring m et E. coli/STEC 0104 heeft duidelijk aangetoond hoe ontoereikende paraatheid 
en inad equate reactie- of communicaties trategieën in  de ene lidstaat leidden tot grotere 
ongunstige gevolgen voor andere lidstaten. 

                                                 
61 Evaluatieverslag over pandem ischvaccinstrategieën in de EU van 25.8.2010 

http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/docs/assessment_vaccine_en.pdf 
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 (hoofdstuk 12). 

http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/docs/assessment_vaccine_en.pdf
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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Op verschillende niveau s is over d e bron van de uitbraak te vroeg geco mmuniceerd naar het 
brede publiek en de pers. Somm ige nationale/r egionale berichten wa ren niet gesteund op 
solide wetenschappelijke bewijzen of  risicobeoordelingen. Dit veroorzaakt m oeilijkheden bij 
het efficiënte beheer van crises en heeft grote economische gevolgen. 

Burgers en derde landen stopten  met het eten of im porteren van verse groenten. Dit had 
verwoestende gevolgen voor de producenten va n de betrokken groenten (sla, kom kommers, 
kiemgroente), vooral in Zuid-Europa. 

De landbouworganisaties ramen de verliezen van de marktdeelnemers in de eerste twee weken 
van de crisis op ten minste 812,6 miljoen euro. Dit kan een te lage schatting zijn, aangezien zij 
niet de hele crisisperiode betreft en geen rekening houdt m et de cijfers van alle EU-landen. Er  
moet ook rekening worden gehouden m et de verl iezen ten  gevolge van handelsbeperkingen  
(invoerverboden) door derde landen (Rusland ve rbood bijvoorbeeld de invoer van groenten, 
met een geraamd verlies van 600 miljoen euro tot gevolg). 

De Commissie speelde een actieve rol bij het verminderen van de financiële lasten ten gevolge 
van deze crisis. Een s teunpakket van 210 m iljoen euro werd onm iddellijk goedgek eurd en 
voor de promotie van landbouwproduc ten is in de volgende drie jaar samen met de lidstaten 
nog 75,1 miljoen euro gedeelde steun uitgetrokken. 

De communicatie m et het publiek over de risi co's die voortvloeiden uit E. coli STEC 0104 
in 2011 werd be moeilijkt door de onsam enhangende en ongecoördin eerde berichten van het 
regionale, nationale en EU-niveau en die van de WHO. 

Naar aanleiding van verschillende terroristische aanslagen met chloor in Irak in 2007 verzocht 
Europol de Comm issie dringend om  een eval uatie van  de m ogelijkheid dat chloor een 
dagelijks wapen van terroristen zou worden, en meer in het bijzonder van de m ogelijkheid dat 
die stof zou worden gebruikt in Europa. Er is geen  EU-orgaan  dat een dergelijke 
risicobeoordeling kan verrichten en de Commissie moest dus gegevens verzamelen uit diverse 
bronnen, zoals de C hemische werkgroep va n het G ezondheidsbeveiligingscomité, de 
vertegenwoordigers van gesubsidieer de projecten dienaangaande van het  
Gezondheidsprogramma, en via gezamenlijke inspanningen met ECHA en JRC. Het ontbreken 
van een m echanisme om relevante deskundigheid in te zetten, leidde tot vertraging bij de 
risicobeoordeling, ondanks het bestaan van be oordelingen met het oog op wetshandhaving of 
civiele bescherming. 

Er was ook een probleem  met de  risicobeoordeling van de m et melamine besmette melk in 
200864. Op basis van wat zij wisten, zagen de voe dselveiligheidsautoriteiten daarin geen 
gevaar voor volwassenen in Europa. De gez ondheidsdiensten m oesten echter een antwoord 
geven op de vragen van de burgers betreffende  langetermijneffecten, met name voor reizigers 

                                                 
64 Melamine wordt opgestapeld in het lichaam en veroorzaakt toxiciteitsproblemen. In de hele wereld zijn in 2008 uit 

China producten ingevoerd die besmette melk bevat ten. Volgens de WHO zi jn meer dan 51 900 zuigelingen en  
peuters in China in het ziekenhuis opgenomen met urinaire problemen, mogelijke verstoppingen van de nierbuisjes 
en ni erstenen di e ver band ho uden m et de co nsumptie van m et melamine bes mette zui gelingenvoeding e n 
aanverwante zuivelproducten. Op het Chinese vasteland zijn zes zuigelingen gestorven. 
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die terugkw amen uit China en daar be smette m elk en m engproducten konden hebben 
geconsumeerd. Het was onmogelijk om een alomvattende en snelle beoordeling van het ris ico 
voor de volksgezondheid te verrichten, of om de blootgestelde personen op korte, middellange 
of lange termijn te surveilleren. 

Wat chemische incidenten betreft, is in 2011 een aantal th eoretische sim ulatie-oefeningen 
gehouden ("Iridium ") om  op basis van reële gebeurtenissen incidenten m et g evaarlijke 
chemische stoffen te simuleren. Zo  maakte bijvoorbeeld een lekke c ontainer op een veerboot 
in de Oostzee passagiers en bem anningsleden die met de chem ische stof in aan raking waren 
gekomen ziek, maar zij moesten verder reizen naar hun bestemming. Zij hadden ongewone en 
niet-specifieke symptomen65. 

Tijdens de oefeningen werd duidelijk dat er leem ten zijn in de thans op EU-niveau bestaande  
standaardwerkvoorschriften voor alarmering of voor het melden van de gevolgen die een zich 
ontwikkelend chem isch incident heeft of kan hebben voor de volksgezondheid, voor het 
maken van een vroege risicobeoordeling of het ontwik kelen van een EU-gevalsdefinitie 
teneinde de gevolgen van een chem isch incident voor de volksgezondheid te beheersen en te 
beperken. Standaardwerkvoorschriften op EU-niveau voor de beoordeling van de gevolgen 
van een chem isch incident voor de volksgezon dheid en eventueel een voorstel voor nieuwe 
bepalingen zouden een betere grondsla g bieden voor het aanpakken van de 
volksgezondheidsaspecten van chemische incidenten. 

Zoals uit het Iridiumrapport b lijkt, ware n er m oeilijkheden bij de beheers ing van 
grensoverschrijdende chem ische incidenten. (De betrokken sectoren waren de sectoren 
chemische stoffen, vervoer, gezondheid en zeevervoer). 

Er waren geen beheersm aatregelen op EU-niveau voor de aanpak van de hittegolven van 
2003, toen m ensen stierven van de hitte; geen  gesprekken over gecoördineerd e maatregelen, 
bijvoorbeeld over het delen van ziekenhuiscapaciteit over de grenzen heen. 

Een ander voorbeeld was het ontbreken van de ugdelijke coördinatie van m aatregelen op het 
niveau van de EU en van de follow-up van de stroom van aluminiumslik in Hongarije, m et 
gevolgen voor de Donau in 2010 (Milieu, chem ische sto ffen, gezondheid en civiele 
bescherming). 

5.4.4. Samenhang en eventuele synergie met andere relevante instrumenten 

In een groter strategisch kader zal het initiati ef voor beveiliging van de gezondheid bijdragen 
tot de verw ezenlijking van de Europese gezon dheidsstrategie66 en tot de doelstellingen van 
Europa 2020 67 door gezondheid als een integraal onderdeel van de beoogde slimme en  
inclusieve groei te behande len. Ook zal het bijdragen aan de algehele Europese 

                                                 
65 ht tp://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/iridium_1_2011_frep_en.pdf 
66 Gezondheidstrategie: COM(2 007) 630  d efinitief - W itboek –  Sam en werk en aan  gezo ndheid: een  EU-strategie 

voor 2008-2013; http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0630:FIN:NL:PDF  
67 EUROPA 2020 Een  st rategie vo or slimme, duu rzame en i nclusieve g roei; 

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

http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/iridium_1_2011_frep_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0630:FIN:NL:PDF
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veiligheidscontext en zal het voortbouwen op be staande instrum enten en strategieën in 
verband met rampenpreventie en –bestrijding. 

Verschillende onderdelen van het VW EU hebben betrekking op ram penpreventie en 
-bestrijding door de EU. Mechanism en in verband met de preventie van en de bestrijding van 
rampen door de EU vallen onder de civiele besche rming (artikel 196), de solidariteitsclausule 
(artikel 222), de financiële bijstand van de EU  (artikel 122), de humanitaire hulp (artikel 214), 
het cohesiebeleid en binnenlandse zaken. Verd er bevat het VEU bepalingen betreffende het 
extern optreden van de EU in verband m et internationale samenwerking voor hulpverlening in 
geval van n atuurrampen of door de  m ens ver oorzaakte rampen (artik el 21). Ook bevat d e 
secundaire EU-wetgeving specifieke regels op het gebied van rampenpreventie en -bestrijding 
door de EU (bijvoorbeeld Seveso II). 

De EU beschikt over een aantal beleidsm aatregelen, m echanismen en instrum enten voor de 
preventie en bestrijding van ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid en 
voor de ontwikkeling van de capacite it voor het beheer van crises 68. Een niet-uitputtende lijst 
omvat het m echanisme voor civiele bescherm ing, de strategie voor interne veiligheid, het 
Cohesie- en het Solidariteitsf onds, en pan-Europese waarsc huwingsnetwerken als ECURIE, 
om er maar een paar te noemen69. 

Deze worden beheerd  door de b evoegde diensten van de C ommissie. Meer d an twintig EU-
agentschappen zorgen verder voor inform atie en advies, houden toezicht op operaties en 
ondersteunen het beleid. Het crisisbeheer word t op bedrijfsniveau gecoördineerd via ARGUS, 
het bedrijfssysteem  voor crisisbeheer van de  Comm issie. De Comm issie zorgt voor een 
ruimere interne coörd inatie v ia de inte rdienstengroep Community Capacity  in Crisis  
Management waarin alle betrokken di rectoraten-generaal, diensten en EU-agentschappen 
zitting hebben. DG SANCO heeft di e groep ingelicht over het 
Gezondheidsbeveiligingsinitiatief en heeft daarvan input voor de effectbeoordeling ontvangen.  

Het Gezondheidsbeveiligingsinitiatief is een o nderdeel van de m echanismen en strategieën 
van de EU voor rampenpreventie en -bestrijding. Het zal leiden tot meer interactie met alle op 
EU-niveau bestaande relevante rampenbestrijdingsstructuren voor specifieke sectoren. 

Op het gebied van de beveiliging van de gez ondheid bestaat reeds een aantal EU-structuren, 
namelijk: 

- EU-agentschappen, zoals de Europese Auto riteit voor voedselveiligheid (EF SA), het 
Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid 
(EMSA), het Europees Waarnem ingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMC DDA), het 
Europees Agentschap voor de veiligheid en  de gezondheid op het werk (EU-OSHA) en het  
Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA); 

- aangewezen netwerken als het S ysteem voor de m elding van dierziekten (ADNS), het 
systeem voor snelle w aarschuwingen voor levensm iddelen en diervoeders (RASFF), het 

                                                 
68 Zie de details in bijlage 7. 
69 Zie voor meer details de "Inventaris van crisisbeheercapaciteiten in de Commissie en de agentschappen". 
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Europees telecomm unicatienetwerk voor farmaceutische producten  (EUDRANET), het 
systeem voor snelle waarschuwingen over ge vaarlijke non-foodproducten (RAPEX), het 
waarnemings- en inform atiecentrum (MIC), en RAS-CHEM, een systeem  voor snelle 
waarschuwingen voor chemische gezondheidsrisico's; 

- wetenschappelijke comités (inzake consumentenveiligheid, gezondheids- en milieurisico's en 
nieuwe gezondheidsrisico' s) zijn belast m et de  risicobeoordeling, afhankelijk van de soor t 
bedreiging70. 

Om overlappingen m et de bestaande structuren te voorkomen is ter ondersteuning van deze  
effectbeoordeling een kloofanalyse uitgevoerd op grond van de m echanismen en structuren 
die bes taan in de Co mmissie en  in vers chillende EU-agentschappen, zoals het Europees  
Centrum voor ziektepreventie en -bestrijd ing, het Europees Geneesm iddelenbureau, de 
Europese A utoriteit voor voedselveiligheid en Frontex. Daaruit bleek da t die structuren de 
paraatheid voor en de reactie  op grensoverschrijdende be dreigingen van de gezondheid 
onvoldoende in aanm erking nemen. Zij vorm en met name geen sam enhangende en afdoende 
basis voor besluiten over volksgezondheidsm aatregelen die noodzakelijk kunnen zijn om 
risico's te beheersen en een doeltreffende follow-up van incidenten te garanderen. Veel van die 
structuren werken ook zonder dat zij op toereikende wijze in verbinding staan m et de 
instanties en agentschappen die in de lidstaten en op EU-n iveau verantwoordelijk zijn voor de 
volksgezondheid. 

Het Gezondheidsbeveiligingsinitiatief zal bijdra gen aan andere EU-initiatieven op het gebied 
van wetshandhaving en civiele bescherming: 

Het initiatief zal helpen om de EU-strategie voor interne veiligheid71 in de praktijk te brengen, 
waarin het Gezondheidsbeveiligingsinitiatief met zoveel woorden wordt genoemd. 

Het initiatief zal een belangrijke rol spelen bij de versterking van de chemische en biologische 
veiligheid in de EU, z oals be schreven in het CBRN-actie plan72. De na uwe sa menwerking 
tussen de autoriteiten en agentschappen va n de lidstaten en de DG's  HOME en SANC O, 
gesteund door Europol en het Europees Centrum  voor ziektepr eventie en -bestrijding, die 
bestaat in het kader van de regeling "com bineren van veiligheid en gezondheid", zal door de 
betere paraatheid voor en reactie op  grens overschrijdende gezondheidsbedreig ingen die het 
gevolg zullen zijn van het initiatief, nog worden versterkt. 

Op het gebied van civiele bescherming keurde de Commissie op 5 maart 2008 een mededeling 
goed over de versterking van het reactievermogen van de Unie bij rampen73. Die werd gevolgd 
door een mededeling van de Comm issie van 26 oktober 2010 "Naar een krachtigere Europese  

                                                 
70 h ttp://ec.europa.eu/health/scientific_committees/policy/index_en.htm 
71 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0673:FIN:NL:PDF  
72

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

73 COM(200 8) 130 definitief: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0130:FIN:NL:PDF  

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/policy/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0673:FIN:NL:PDF
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2009)0273_/com_com(2009)0273_nl.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2009)0273_/com_com(2009)0273_nl.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0130:FIN:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0130:FIN:NL:PDF
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respons bij ram pen: de rol van civiele bescherm ing en hum anitaire hulp" 74. De EU-
samenwerking op het gebied van civiele besche rming beoogt een betere bescherm ing va n 
mensen, hun m ilieu, eigendom en cultu reel erfgoe d bij gro te natuu rrampen of door m ensen 
veroorzaakte rampen in en buiten de EU. 

De bestaande nauwe sam enwerking tussen DG ECHO en DG SANCO, ondersteund door he t 
ECDC, bij de paraatheid voor en  de reactie op civiele ram pen heef t in  ve rschillende 
crisissituaties haar doeltreffendheid bewezen. 

In 2010 heeft de EU in het kader van het "stabiliteitsinstrument" een project opgezet dat derde 
landen in staa t ste lt om  in diverse reg io’s van de wereld sam en te werken aan de 
capaciteitsopbouw voor het verkleinen van he t gevaar van chem ische, biologische, 
radiologische en nucleaire materialen, ongeacht de oorsprong van het gevaar (natuur, misdaad, 
industrieel ongeluk). In het ka der van het ini tiatief voor beveiliging van de gezondheid zullen  
mogelijke synergieën m et de activiteiten v an die region ale CBRN-kenniscen tra worden 
verkend. 

                                                 
74 COM(201 0) 600 definitief: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0600:FIN:NL:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0600:FIN:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0600:FIN:NL:PDF
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5.5. Duur en financiële gevolgen  

 Voorstel/initiatief met een beperkte geldigheidsduur  

–  Voorstel/initiatief is van kracht vanaf [DD/MM]JJJJ tot en met [DD/MM]JJJJ  

–  Financiële gevolgen vanaf JJJJ tot en met JJJJ  

 Voorstel/initiatief met een onbeperkte geldigheidsduur 

– Volledig operationeel op de dag volgende op die van de bekendm aking ervan in het 
Publicatieblad van de Europese Unie. 

5.6. Beheersvorm(en)75  

 Direct gecentraliseerd beheer door de Commissie  

 Indirect gecentraliseerd beheer door delegatie van uitvoeringstaken aan: 

–  uitvoerende agentschappen  

–  door de Unie opgerichte organen76  

–  nationale publiekrechtelijke organen of organen met een openbaredienstverleningstaak  

–  personen aa n wie de uitvoering van  specif ieke acties in het kader van tite l V van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie is toevertrouwd en die worden genoem d in het 
betrokken basisbesluit in de zin van artikel 49 van het Financieel Reglement  

 Gedeeld beheer met lidstaten  

 Gedecentraliseerd beheer met derde landen  

 Gezamenlijk beheer met internationale organisaties (geef aan welke) 

Verstrek, indien meer dan een beheersvorm is aangekruist, extra informatie onder "Opmerkingen". 

Opmerkingen  

Wanneer de (potentiële) ernstige grensoverschr ijdende bedreigingen van de gezondheid verband 
houden met een overdraagbare ziekte of van onbekende oorsprong zijn, zal het Europees Centrum voor 
ziektepreventie en –bestrijding betro kken worden bij de paraatheids- en  reactieplanning en de controle 
en beheersing van risico's. 

                                                 
75 Nadere ge gevens o ver de b eheersvormen en ve rwijzingen naa r het  Fi nancieel R eglement zi jn bes chikbaar op 

BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html 
76 In de zin van artikel 185 van het Financieel Reglement. 

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

6.1. Regels inzake het toezicht en de verslagen  

Vermeld frequentie en voorwaarden. 

De uitgaven worden jaarlijks onderzocht z odat de vooruitgang bij het bereiken van de  
specifieke doelstellingen kan worden getoetst aan de resultaat- en effectindicatoren en beleids- 
en financieringsprioriteiten waar nodig kunnen worden aangepast.  

Aangezien de uitgaven grotendeels worden gedragen door het Gezondheidsprogramma, zullen 
de uitg aven aan de tus sentijdse ev aluatie en  aan de evaluatie achteraf  van dat programma  
worden onderworpen. Met de tussentijdse evaluatie wordt beoogd de vooruitgang te meten die 
is geboekt bij het realiseren van de doelste llingen van het programm a, te bepalen of de  
middelen van het programm a doeltreffend zijn aangewend en de Europese toegevoegde 
waarde ervan te evalueren.  

De evaluatie achteraf van het huidige progr amma (2008-2013), die vóór eind 2015 is gepland, 
zal eveneens nuttige elementen aanreiken voor de uitvoering van het programma 2014-2020. 

Uitgaven die niet onder het programma vallen, namelijk de uitgaven van de Medische diensten 
uit BO 2601, zullen om  de vijf jaar word en beoordeeld, waarbij de Comm issie zal 
onderzoeken of dit besluit m oet worden gewijzi gd en waarbij zij bij het Europees P arlement 
en de Raad een vers lag zal ind ienen over de toepassing van het besluit, indien nodig sam en 
met een wetgevingsvoorstel.  

6.2. Beheers- en controlesysteem  

6.2.1. Mogelijke risico's  

De belangrijkste risico's zijn: 

* Het risico van ondoelm atig of niet-ec onomisch gebruik van voor aankoop toegewezen 
fondsen (som s is er slecht een beperkt aantal leveranciers m et de ve reiste gespecialiseerde 
kennis, waardoor prijsoffertes moeilijk kunnen worden vergeleken); 

* Risico voor de reputatie van de Comm issie indien fraude of m isdadige activiteiten worden 
ontdekt; de interne controlesystem en van derd en geven slechts een gedeeltelijke zekerheid, 
wegens het grote aantal hetero gene contractanten en begunstigden die elk een, vaak m iniem, 
controlesysteem hebben. 

6.2.2. Controlemiddel(en)  

De begroting wordt uitgevoerd via direct gecentraliseerd beheer, hoewel de uitvoering ten dele 
kan worden gedelegeerd aan het ECDC. D it agentschap he eft zijn e igen interne  
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controlesysteem, staat onder toezicht van DG SANCO, en wordt gecontroleerd door de  
Rekenkamer. 

DG SANCO en het ECDC hebben interne procedur es om de hiervoor genoemde risico's op te 
vangen. De interne procedures beantwoorden te n volle aan het F inancieel Reglem ent en 
omvatten een kosten-batenanalyse. In dat kader blijft DG SANCO onderzoeken hoe het beheer 
kan worden verbeterd en welke vereenvoudigingen mogelijk zijn. De belangrijkste kenmerken 
van het controlemechanisme zijn: 

Kenmerken van de selectie van offertes: elke oproep tot het indienen van 
voorstellen/aanbesteding is geba seerd op het jaarlijks werkprogr amma van de Comm issie. In 
elke oproep worden de criter ia voor uitsluiting, selectie en gunning van voorstellen/offertes  
gepubliceerd. Aan de hand van die criteria toetst  een evaluatiecom ité, eventueel bijges taan 
door externe deskundigen, elk voorstel/elke offert e, met inachtneming van de beginselen van 
onafhankelijkheid, doorzichtigheid, evenredigheid, gelijke behandeling en non-discriminatie. 

Strategie voor externe communicatie: DG SANCO heeft een goed ontwikkelde 
communicatiestrategie die wil garanderen dat contractanten/ begunstigen de contractuele 
vereisten en bepalingen ten volle  begrijpen. Daarvoor worden de  volgende m iddelen ingezet: 
de EUROPA-website, "frequently asked questions", een helpdesk, uitvoerige toelichtingen en 
informatiebijeenkomsten met begunstigden/contractanten. 

* Controles voor en tijdens de uitvoering van de contracten: 

- DG SANCO gebruikt de door de Commissie aanbevolen m odel dienstencontracten. Zij 
bevatten een aantal controlevoorzieningen zoals a uditcertificaten, financiële garanties, audits 
ter plekke en inspecties door OLAF. 

- Alle personeelsleden ondertekenen de code van goed administratief gedrag. Personeelsleden 
die bij de selectieprocedure of  bij het beheer van contracten  betrokken zijn, ondertekenen ook 
een verklaring inzake de afwezigheid van be langenconflicten. De personeelsleden krijgen 
geregeld opleiding en maken gebruik van netwerken om optimale werkwijzen uit te wisselen. 

- De technische uitvoering van een contract wordt geregeld aan de hand van docum enten 
gecontroleerd op basis van de technische-voortgangsverslagen van de contractanten; daarnaast 
zijn er per geval vergaderingen met contractanten en bezoeken ter plaatse. 

- De financiële procedures van DG SANCO wo rden ondersteund door de IT-instrumenten van 
de Commissie en vertonen een hoge graad van f unctiescheiding. alle financiële transacties die 
verband houden m et contracten w orden door twee onafhankelijke personen gecontroleerd 
alvorens zij door de voor de activiteit verantwoordelijke or donnateurs worden ondertekend. 
De operationele initiatie en verificatie wordt uitgevoerd door verschillende personeelsleden op 
de desbetreffende beleidsgebieden. Betalingen gebeuren op grond van een aantal vastgelegde 
ondersteunende documenten zoals goedgekeurde technische verslagen en gecontroleerde 
kostendeclaraties en facturen. V oor een aan tal transacties vo ert de centrale financiële cel een  
tweede verificatie vooraf aan de hand  van documenten door; per geval kan vóór de definitieve 
betaling ook een financiële controle ter plaatse worden uitgevoerd. 
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* Controles bij het einde van het contract:  

DG SANCO heeft een gecen traliseerd auditteam  dat ter plaatse de subsid iabiliteit v an 
kostendeclaraties contro leert. Deze  controles hebben tot doel aan merkelijke f outen die 
verband houden met de wettigheid en regelmatigheid van financiële transacties te voorkomen, 
op te spore n en te co rrigeren. Om  de im pact v an de con troles zo  gro ot m ogelijk te m aken, 
wordt bij de selectie van de aan een audit te onderwerpen contractan ten a) een op risico 
gebaseerde selec tie ge combineerd m et een willekeur ige se lectie, en b) tijd ens de  audit te  
plaatse zoveel mogelijk aandacht besteed aan operationele aspecten. 

* Kosten en baten van controles:  

De beheers- en controlem aatregelen van he t programm a zi jn opgezet op grond van eerdere 
ervaring: gedurende de laatste dr ie jaar heeft het inges telde interne controlesysteem gezorgd 
voor een gem iddelde restfoutenm arge van m inder dan 2% en voor naleving van de in het 
Financieel Reglem ent vastgestel de aanbestedingsprocedures. D it zijn  de twee belangr ijkste 
"controledoelstellingen" van zowel het vorige als het nieuwe Gezondheidsprogramma. 

Aangezien de belangrijkste kenmerken van het ni euwe programma niet significant verschillen 
van die van het vorige programm a, wordt aangeno men dat de risico' s die verbonden zijn aan 
de uitvoering van het programm a r elatief stab iel blijven. Het is bijgevolg de bedoeling de 
vastgestelde beheers- en cont rolemaatregelen te handhaven; niettemin zullen zo spoedig 
mogelijk en in de mate van het mogelijke verdere vereenvoudigingen worden doorgevoerd die 
met het nieuwe Financieel Reglement mogelijk kunnen worden. 

Dankzij de risicogebaseerde controles vooraf en  achteraf, en van controles aan de hand van 
documenten en audits ter plaatse, zullen de c ontroledoelstellingen voor een redelijke kostprijs 
worden gerealiseerd. De voorde len van een gem iddelde restfoutenmarge van m inder dan 2% 
en de naleving van de bepalingen van het Fina ncieel Reglement worden voldoende belangrijk 
geacht om de gekozen beheers- en controlemaatregelen te verantwoorden. 

6.3. Maatregelen ter voorkoming van fraude en onregelmatigheden  

Vermeld de bestaande en geplande preventie- en beschermingsmaatregelen. 

DG SANCO zal niet alleen alle controlem echanismen waarin de regelgeving voorziet 
toepassen, maar zal ook een antifraudestrategi e opzetten overeenkom stig de op 24 juni 2011 
goedgekeurde nieuwe antifraudestrategie van de Comm issie (CAFS) om  onder  m eer te 
garanderen dat zijn  inte rne a ntifraudegerelateerde controles volledig m et de CAFS  
overeenstemmen en dat zijn benadering van fraude risicobeheer erop geri cht is risicogebieden 
voor fraude op te m erken en daar passend op  te reageren. In voorkom end geval zullen 
netwerkinggroepen en passende IT-instrum enten worden ingesteld om  fraudegevallen te 
onderzoeken, met name een reeks maatregelen zoals: 

- de Comm issie, m et inbegrip van OLAF , en de Rekenkam er zullen bij besluiten, 
overeenkomsten en contracten die voortvloeien  uit de im plementatie van het programma op 
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het gebied van gezondheid uitdrukkelijk word en gem achtigd om  audits alsook controles en 
inspecties ter plaatse uit te voeren; 

- tijdens de evaluatiefase van een oproep to t het indienen van voorstellen en van een 
aanbesteding wordt op basis van v erklaringen en het systeem voor vroegtijdige waarschuwing 
gecontroleerd of de indieners van de voorstellen en de inschrijvers niet onder de gepubliceerde 
uitsluitingscriteria vallen; 

- de regels die van toepassing zijn op de su bsidiabiliteit van de kosten zullen worden 
vereenvoudigd overeenkomstig de bepalingen van het Financieel Reglement; 

- alle personeelsleden die betrokke n zijn bij contractbeheer, alsook auditors en controleurs die 
de verklaringen van de begunstigden ter plaat se onderzoeken, krijgen geregeld opleiding over  
thema's die verband houden met fraude en onregelmatigheden. 
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7. GERAAMDE FINANCIËLE GEVOLGEN VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF  

7.1. Rubriek(en) van het meerjarige financiële kader en betrokken begrotingsonderde(e)l(en) 
voor uitgaven  

• Bestaande begrotingsonderdelen voor uitgaven  

In volgorde van de rubrieken van het meerjarige financiële kader en de begrotingsonderdelen. 

Begrotingsonderdeel Soort  
uitgave Bijdrage  

Rubriek van het 
meerjarige 

financiële kader Aantal  
[Omschrijving …………………...……….] 

GK/NGK 
(77) 

van EVA-
landen78 

van 
kandidaat-
lidstaten79 

van derde 
landen 

in de zin van 
artikel 18, lid 1, 

onder a bis), van het 
Financieel 
Reglement  

3. 
Veiligheid 

en 
burgerschap 

17 03 06 

Actie van de Unie op het gebied van 
gezondheid 

GK JA JA NEEN NEEN 

3. 
Veiligheid 

en 
burgerschap 

17 01 04 

Maatregelen van de Unie op het 
gebied van gezondheid — Uitgaven 
voor administratief beheer 

NGK JA JA NEEN NEEN 

5. 
Administratie 

17 01 02 11 

Extern personeel en andere 
beheersuitgaven voor het 
beleidsterrein "Gezondheid en 
consumentenbescherming" – Andere 
beheersuitgaven 

NGK JA JA NEEN NEEN 

5. 
Administratie 

26 01 50 01 

Administratieve uitgaven voor het 
beleidsterrein "Adm inistratie van de  
Commissie" – Personeelsbeleid en 
-beheer – Medische dienst 

NGK NEEN NEEN NEEN NEEN 

• Te creëren nieuwe begrotingsonderdelen  

                                                 
77 GK = gesplitste kredieten/NGK = niet-gesplitste kredieten. 
78 EVA: Europese Vrijhandelsassociatie.  
79 Kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, potentiële kandidaat-lidstaten van de Westelijke Balkan. 
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In volgorde van de rubrieken van het meerjarige financiële kader en de begrotingsonderdelen. 

Begrotingsonderdeel Soort 
uitgave Bijdrage  

Rubriek van het 
meerjarige 

financiële kader Aantal  
[Omschrijving……………………………
…..] 

GK/NGK van EVA-
landen 

van 
kandidaat-
lidstaten 

van derde 
landen 

in de zin van 
artikel 18, lid 1, 

onder a bis), van het 
Financieel 
Reglement  
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7.2. Geraamde gevolgen voor de uitgaven  

7.2.1. Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de uitgaven  

in miljoenen euro's (tot op 3 decimalen) in huidige prijzen  

Rubriek van het meerjarige financiële kader  Nummer 3 Veiligheid en burgerschap 
 

DG: SANCO   Jaar 
201380 

Jaar 
2014 

Jaar 
2015 Volgende jaren TOTAAL81 

 Beleidskredieten       

Vastleggingen (1) 2,081 2, 123 2, 165 = (vastlegging 
jaar-1)*1,02  

17 03 06 
Betalingen (2) 0,694 1, 415 2, 165   
Vastleggingen (1a)      

Begrotingsonderdeel 
Betalingen (2a)      

Administratieve kred ieten gefi nancierd uit d e finan ciële 
 middelen van bepaalde beleidsprogramma’s82       

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

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

TOTAAL kredieten 
voor DG SANCO 

Betalingen 
=2+2a 

+3 
0,778 1, 501 2, 253   

                                                 
80 Het j aar N is h et j aar waarin met d e u itvoering v an h et voorstel/initiatief wo rdt b egonnen. Afhankelijk v an h et jaar waarin  h et besluit wo rdt g oedgekeurd 

(medebeslissingsprocedure). 
81 Voor de eerste drie jaren. Om de drie jaar wordt bij het Europees Parlement en de R aad een technisch verslag ingediend over de activiteiten van het systeem 

voor vroegtijdige waarschuwing en maatregelen en over andere activiteiten in het kader van de uitvoering van dit besluit in de voorbije jaren. 
82 Technische en /of adm inistratieve bi jstand en ui tgaven t er on dersteuning va n de ui tvoering van programma's en/ of act ies van de EU (v roegere "BA "-

onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek. 
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Vastleggingen (4) 2,081 2, 123 2,165 = (vastlegging 
jaar-1)*1,02  

 TOTAAL beleidskredieten  
Betalingen (5) 0,694 1, 415 2,165   

 TOTAAL uit het b udget v an s pecifieke programma's 
gefinancierde administratieve kredieten  (6) 0,084 0, 086 0,088 = (vastlegging 

jaar-1)*1,02  

Vastleggingen =4+ 6 2,165 2, 209 2,253   TOTAAL kredieten  
van RUBRIEK 3 Veiligheid en 

burgerschap 
van het meerjarige financiële kader 

Betalingen =5+ 6 0,778 1, 501 2,253   

Wanneer het voorstel/initiatief gevolgen heeft voor meerdere rubrieken 
Vastleggingen (4)      

 TOTAAL beleidskredieten  
Betalingen (5)      

 TOTAAL uit het b udget v an s pecifieke programma's 
gefinancierde administratieve kredieten  (6)      

Vastleggingen =4+ 6      TOTAAL kredieten  
van de RUBRIEKEN 1 tot en met 4 

van het meerjarige financiële kader 
(Referentiebedrag) 

Betalingen =5+ 6      

 

Rubriek van het meerjarige financiële 
kader  5 "Administratieve uitgaven" 

in miljoenen euro's (tot op 3 decimalen) in huidige prijzen 

   Jaar 
2013 

Jaar 
2014 

Jaar 
2015 Volgende jaren  TOTAAL 

DG: SANCO 
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 Personele middelen (17 01 01 01) 0,540 0,540 0,540 0,540
 Andere administratieve uitgaven (17 01 02 11) 0,096 0,096 0,096 0,09 6

TOTAAL DG SANCO Kredieten   

 

 
  Jaar 

2013 
Jaar 
2014 

Jaar 
2015 

… invullen: zoveel jaren als nodig 
om de duur van de gevolgen weer 

te geven (zie punt 1.6)  
TOTAAL 

DG: HR 
 Personele middelen83        

 Andere administratieve uitgaven (26 01 50 01) 0,030       

TOTAAL DG HR Kredieten  0,030       

 

TOTAAL kredieten 
van RUBRIEK 5 

van het meerjarige financiële kader  
(totaal v astleggingen 
= totaal betalingen)        

in miljoenen euro's (tot op 3 decimalen) 

 
  Jaar 

N84 
Jaar 
N+1 

Jaar 
N+2 

… invullen: zoveel jaren als nodig 
om de duur van de gevolgen weer 

te geven (zie punt 1.6) 
TOTAAL 

Vastleggingen        TOTAAL kredieten  
van de RUBRIEKEN 1 tot en met 5 

van het meerjarige financiële kader  Betalingen        

                                                 
83 Gezamenlijke aankoop van pandemischegriepvaccins gecoördineerd door DG SANCO. 
84 Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen. 



 

NL 61   NL 

7.2.2. Geraamde gevolgen voor de beleidskredieten  

–  Voor het voorstel/initiatief zijn geen beleidskredieten nodig  

–  Voor het voorstel/initiatief zijn beleidskredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven: 

 Jaar 
2013 

Jaar 
2014 

Jaar 
2015 TOTAAL 

OUTPUTS Vermeld doelstellingen en 
outputs  

 

 Soort output85 

 

Gem. 
kosten  
van de 
output 

A
an

ta
l 

ou
tp

ut
s86

 

Kos-
ten A

an
ta

l 
ou

tp
ut

s87
 

Kos-
ten A

an
ta

l 
ou

tp
ut

s 

Kos-
ten

Totaal 
aantal 

outputs
88 

Totale  
kosten 

SPECIFIEKE 
DOELSTELLING  

nr. 189 

Paraatheid en 
reactieplanning 

            

 output Nieuwe paraat heidsplannen opgesteld op EU- en nationaal 
niveau 

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

 output Verder ont wikkelde algemene be ginselen vo or paraat heid 
(mogelijk g edetailleerde bepal ingen vo or s pecifieke 
bedreigingen)  

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

                                                 
85 Outputs zijn de te verstrekken producten en diensten (vb. aantal gefinancierde studentenuitwisselingen, aantal km aangelegde wegen, enz.). 
86 Alleen outputs op EU-niveau. 
87 Alleen outputs op EU-niveau. 
88 Alleen outputs op EU-niveau. 
89 Zoals beschreven in punt 1.4.2. "Specifieke doelstelling(en)…". 
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 output Paraatheids- en  reactiep lanning i n kritieke secto ren van d e 
samenleving  

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

 output Overeenkomsten over minimumcapaciteit en gezam enlijke 
normen op EU-niveau voor uitvoering van IGR 

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

 output  Voorstel voor gezam enlijke aanbestedingsprocedure en 
uitvoering daarvan: deelnemende landen, via dit mechanisme 
gekochte medische tegenmaatregelen 

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

Subtotaal voor specifieke 
doelstelling nr. 1 

  5 0,330 2 0,132 2 0,132 9 0,594 

SPECIFIEKE 
DOELSTELLING  

nr. 2 

Risicocontrole en 
-beoordeling 

              

output Standaardwerkvoorschriften beschikbaar e n m emoranda va n 
overeenstemming af gesloten m et rel evante sect oren, om 
bestaande meldingsstructuren nauwer met elkaar te verbinden  

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

 Toepassing van EU-criteria op maat voor melding van op EU-
niveau afgesproken gezondheidsbedreigingen 

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

 Verbanden gelegd met IGR  1 0,050 0 0,000 0 0,000 1 0,050 

 Versterkte capaci teiten v oor beo ordeling van 
gezondheidsbedreigingen, o ngeacht de oorzaak er van, en 
netwerken beschikbaar  

 3 0.100 0 0.000 0 0,000 3 0,100 

Subtotaal voor specifieke 
doelstelling nr. 2 

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

nr. 3 

Risicobeheer 

 

output Duurzaam m echanisme (operationele EU-gezondhei dsgroep) 
en structuur klaar voor EU-breed crisisbeheer  

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

output Standaardwerkvoorschriften vo or cri sisbeheer 
overeengekomen met lidstaten 

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

output Reglement van or de v oor u nieke structuur op gesteld (mate 
van deelneming van lidstaten) 

 1 0,062 0 0,000 0 0.000 1 0.062 

output Oprichting van met uitvoeringshandelingen belast comité  1 0.062 0 0.000 0 0,000 1 0,062 

Subtotaal voor specifieke 
doelstelling nr. 3 

  4 0,250 0 0,000 0 0,000 4 0,250 

SPECIFIEKE 
DOELSTELLING  

nr. 4 

Risico- en 
crisiscommunicatie 

             

output Overeenkomst ove r bet ere werkprocedures vo or ri sico- en 
crisiscommunicatie (wie, waarom, wanneer, waar, hoe, wat) 

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

output Gevoerde ca mpagnes; ged ane oefe ningen; gep roduceerde 
gezamenlijke pers berichten, c ommunicatiemiddelen, 
brochures, richtsnoeren, posters, enz. 

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

Subtotaal voor specifieke 
doelstelling nr. 4 

  4 1,251 5 1,941 5 1,983 14 5,175 
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TOTALE KOSTEN  
0,193 19 2,081 8 2,123

90 8 2,165
91 

35 6,369 

                                                 
90 =(vast legging jaar-1)*1,02. 
91 =(vast legging jaar-1)*1,02. 
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7.2.3. Geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten 

7.2.3.1. Samenvatting  

–  Voor het voorstel/initiatief zijn geen administratieve kredieten nodig  

–  Voor het voorstel/initiatief zijn ad ministratieve kredieten nodig, zoals 
hieronder nader wordt beschreven: 

in miljoenen euro's (tot op 3 decimalen) in huidige prijzen 

 Jaar 
2013 92 

Jaar 
2014 

Jaar 
2015 Volgende jaren TOTAAL

 

RUBRIEK 5 
van het meerjarige 

financiële kader 
     

Personele middelen  0,540 0, 540 0, 540   

Andere 
administratieve 
uitgaven (1 7 01 02 
11) 

0,096 0, 096 0, 096 0,096  

Administratieve 
uitgaven voor  h et 
beleidsterrein 
"Administratie v an 
de Co mmissie" – 
Personeelsbeleid en 
–beheer - Medische 
dienst (26 01 50 01) 

0,030     

Subtotaal RUBRIEK 5 
van het meerjarige 

financiële kader  
     

 

Buiten RUBRIEK 593 
van het meerjarige 

financiële kader  
     

Personele middelen       

Andere 
administratieve 
uitgaven  
(17 01 04) 

0,084 0, 086 0, 088 =(vastlegging jaar-1)*1,02  

                                                 
92 Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen. 
93 Technische en/of a dministratieve bi jstand en uitgaven t er ondersteuning va n de ui tvoering v an 

programma's en/of act ies v an de EU (vroegere "B A"-onderdelen), onderzoek door der den, ei gen 
onderzoek. 
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Subtotaal  
buiten RUBRIEK 5 
van het meerjarige 

financiële kader  
     

 

TOTAAL     
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7.2.3.2.  Geraamde personeelsbehoeften  

–  Voor het voorstel/initiatief zijn geen personele middelen nodig  

–  Voor het voorstel/initiatief zijn pe rsonele m iddelen nodig, zoals hieronder 
nader wordt beschreven: 

Raming in een geheel getal (of met hoogstens 1 decimaal)  
 

Jaar 
2013 

Jaar 
2014 

Jaar 
2015 

Jaar 
N+3 

… invullen: zoveel jaren 
als nodig om de duur van 
de ge volgen weer t e 
geven (zie punt 1.6) 

 Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen) 
17 01 01 01 (zetel en vertegenwoordigingen 
van de Commissie) 4 4 4 4 4 4 4 

XX 01 01 02 (delegaties)        

XX 01 05 01 (onderzoek door derden)        

10 01 05 01 (eigen onderzoek)        

 Extern personeel (in voltijdequivalenten: VTE)94 
XX 01 02 01 (AC, END, INT van de "totale 
financiële middelen") 0,5 0,5 0, 5 0, 5 0,5 0,5 0,5 

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT en JED in de 
delegaties)        

- zetel96        
XX 01 04 jj95 

- delegaties         

XX 01 05 02 (AC, END, INT – onderzoek door 
derden)        

10 01 05 02 (AC, END, INT – eigen 
onderzoek)        

Ander begrotingsonderdeel (te vermelden)        

TOTAAL 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

XX is het beleidsterrein of de begrotingstitel. 

De benodigde personele middelen zullen worden gefinancierd uit de middelen die reeds voor 
het beheer van deze actie zijn toegewezen en/o f binnen het DG zijn herverdeeld, eventueel 
aangevuld met middelen die in het kader va n de jaarlijkse t oewijzingsprocedure met 
inachtneming van de bu dgettaire beperki ngen aan het beherende DG kunnen worden 
toegewezen. 

Beschrijving van de uit te voeren taken: 

                                                 
94 AC= A gent C ontractuel (a rbeidscontractant); INT= uitzendkrachte n (" Intérimaire"); JED= " Jeune 

Expert en Délégation" (jonge d eskundige i n delegatie); LA= plaatselijk fun ctionaris (Local Agent); 
SNE= Gedetacheerd nationaal deskundige.  

95 Onder het maximum voor extern personeel uit beleidskredieten (vroegere "BA"-onderdelen). 
96 Vooral vo or s tructuurfondsen, E uropees L andbouwfonds vo or Pl attelandsontwikkeling (ELFPO) e n 

Europees Visserijfonds (EVF). 
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Ambtenaren en tijdelijke  
functionarissen 

 

Extern personeel  
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7.2.4. Verenigbaarheid met het huidige meerjarige financiële kader  

–  Het voors tel/initiatief is veren igbaar met het huidige m eerjarige financiële 
kader en met het meerjarige financiële kader voor 2014-2020 zoals voorgesteld in 
de mededeling van de Commissie COM(2011) 500. 

–  Het voorstel/initiatief ve rgt herprogrammering van de betrokken rubriek van 
het meerjarige financiële kader. 

Zet ui teen welke herprogrammering no dig i s, o nder vermelding va n de bet rokken 
begrotingsonderdelen en de desbetreffende bedragen. 

–  Het voorstel/in itiatief vergt to epassing van h et flexib iliteitsinstrument of 
herziening van het meerjarige financiële kader1. 

Zet uiteen wat nodig is, onder vermelding van de betrokken rubrieken en begrotingsonderdelen en de 
desbetreffende bedragen. 

7.2.5. Bijdrage van derden aan de financiering  

–  Het voorstel/initiatief voorziet niet in medefinanciering door derden  

–  Het voorstel/in itiatief voorziet in medefinanciering, zo als hieronder wordt 
geraamd: 

Kredieten in miljoenen euro's (tot op 3 decimalen) 

 
Jaar 
N 

Jaar 
N+1 

Jaar 
N+2 

Jaar 
N+3 

… invullen: zoveel jaren als nodig 
om de duur van de gevolgen weer 

te geven (zie punt 1.6) 
Totaal 

Medefinancieringsbron          

TOTAAL 
medegefinancierde 
kredieten  

        

                                                 
1 Zie de punten 19 en 24 van het Interinstitutioneel Akkoord. 
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7.3. Geraamde gevolgen voor de ontvangsten  

–  Het voorstel/initiatief heeft geen financiële gevolgen voor de ontvangsten 

–  Het voorstel/initiatief heeft de hieronder beschreven financiële gevolgen: 

 voor de eigen middelen  

 voor de diverse ontvangsten  

in miljoenen euro's (tot op 3 decimalen) 

Gevolgen van het voorstel/initiatief2 

 Begrotingsonderdeel voor  
ontvangsten: 

Voor het 
lopende 

begrotingsjaar 
beschikbare 

kredieten Jaar 
N 

Jaar 
N+1 

Jaar 
N+2 

Jaar 
N+3 

… invullen: zoveel kolommen als nodig 
om de duur van de gevolgen weer te 

geven (zie punt 1.6) 

Artikel ………….         

 

                                                 
2 Voor t raditionele eigen m iddelen (douane rechten en  s uikerheffingen) moeten net tobedragen w orden 

vermeld, d.w.z. na aftrek van 25% aan inningskosten. 


