
 

 

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 

Bryssel den 8.12.2011 
KOM(2011) 866 slutlig 

2011/0421 (COD) 

 C7-0488/11      SV 

Förslag till 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT 

om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa  

(Text av betydelse för EES) 

{SEK(2011) 1519 slutlig} 
{SEK(2011) 1520 slutlig}  



 

SV 2   SV 

MOTIVERING 

1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET 

1.1. Motiv och syfte 

Syftet m ed det föreslagna beslu tet är att rationalisera oc h stärka E U:s f örmåga till och  
strukturer för effektiva insatser mot allvarliga gränsöverskridande hot m ot människors hälsa. 
Sådana hot kan vara händelser som  orsakas av smittsamma sjukdomar, biologiska agens som 
orsakar icke-smittsamma sjukdomar samt hot av  kemiskt ursprung, miljöursprung eller okänt 
ursprung1. Hot som  beror på effekterna av klim atförändringar (dvs. värm eböljor och 
köldperioder) omfattas av detta beslut och ingår i samma kategori som hot av miljöursprung. 

Radiologiska och nukleära hot m ot människors hälsa som orsakar exponering för joniserande 
strålning o mfattas inte  av detta f örslag, ef tersom de redan behandlas i fördraget om 
upprättandet av Europeiska atom energigemenskapen (artiklarna 2 b sam t 30–39), som  utgör 
lex specialis i förhållande till artikel 168 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 

På grundval av erfarenheterna från den senast e tidens kriser på folkhälsoom rådet och m ed 
utgångspunkt i befintliga EU-instrument beträffande hot mot människors hälsa inrättas genom 
detta förslag en enhetlig ram för krishantering. 

Medlemsstaterna har visserligen ansvaret för att hantera folkhälsokriser på nationell nivå, men 
inget land kan komm a till rätta m ed en gränsöv erskridande folkhälsokris på egen hand. Med 
tanke på den rådande finansiella  oron är det viktigare än någons in att m an inriktar sig på 
insatser på områden där mervärdet är uppenbart, t.ex. minimering av de negativa följderna av 
en potentiell folkhälsokris. Gränsöverskrid ande händelser på senare tid, såsom H1N1-
epidemin under 2009, vulkanaskmolnet och det giftiga rödslammet under 2010 sam t utbrottet 
av E. coli STEC O104 under 2011, har haft stora konse kvenser för samhället och visade att 
verkningar av sådana kriser inte kan begränsa s till en enda sektor. Därför m åste även andra 
sektorer vara beredda på att hantera verkningarna av en folkhälsokris, genom förbättrat 
sektorsövergripande samarbete på EU-nivå. 

På EU-nivå har Lissabonfördraget  stärkt den rättsliga grunden fö r att ta itu m ed allvarliga 
gränsöverskridande hot mot människors hälsa. EU får nu vidta åtgärder på detta område, dock 
utan att harmonisera medlem sstaternas lagar och andra föreskrift er. Enligt fördrag et ska EU 
komplettera och stödja den nationella po litiken och uppm untra sam arbete m ellan 
medlemsstaterna, utan att ersätta deras befogenhet på detta område. 

Hittills ha r EU-lagstif tningen på de tta om råde endast om fattat hot till f öljd av sm ittsamma 
sjukdomar2. Inom EU-nätverket för övervakning och kontroll av smittsamma sjukdomar finns 
specifika mekanism er för övervakning av s mittsamma sjukdom ar, utfärdande av varningar 
och sam ordning av EU-insatse rna. Ef tersom dess behörighe tsområde beg ränsas till 
smittsamma sjukdom ar uppfyller nätverket em ellertid inte längre de gällande s tandarderna 
och tillgodoser inte behovet av förbättrade EU-insatser vid alla  allvarliga gränsöverskridande 

                                                 
1 Inklusive hot som skapas med ont uppsåt. 
2 Europaparlamentets och rådets beslut nr 2119/98/EG av den 24 september 1998 om att bilda ett nätverk 

för ep idemiologisk övervakning och ko ntroll av  smittsa mma sj ukdomar i g emenskapen (EGT L 268, 
3.10.1998, s. 1). 
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hot m ot m änniskors hälsa, och det komm er därf ör att ersättas genom detta beslut. Beslutet 
omfattar alla allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa utom de som orsakas av 
radiologisk eller nukleär exponering. 

Målen med det föreslagna beslutet är de följande: 

För det första innehåller besl utet när det gäller beredska psplanering bestämm elser om  
samordning av m edlemsstaternas åtgärd er för förbättrad beredskap och 
kapacitetsuppbyggnad. Komm issionen komm er att sörja för sam ordning m ellan 
medlemsstaternas planering oc h m ellan viktiga sektorer så som transport, energi och 
civilskydd och stödja medlem sstaterna när det gä ller att inrätta en m ekanism för gem ensam 
upphandling av medicinska motåtgärder. 

För det and ra kommer ett tillf älligt nätverk att in rättas i fall där en m edlemsstat utfärdat en 
varning för ett annat allvarligt ho t än en smittsam sjukdom för att tillh andahålla relevanta 
uppgifter för riskbedöm ning och övervakning av nya hot. Sm ittsamma sjukdom ar komm er 
även i fortsättningen att övervakas som i dag. 

För det tredje utvidgas genom  besl utet använd ningen av det befintliga system et för tidig 
varning och  reaktion till att om fatta alla allvar liga hot m ot m änniskors hälsa och inte bara 
smittsamma sjukdomar, som fallet är i dag. 

För det fjärde införs genom  beslutet ett samordnat utarbetande av n ationella eller europeiska 
bedömningar av risken för folkhälsan till följd av hot av biologiskt eller kem iskt ursprung, 
miljöursprung eller okänt ursprung i en krissituation. 

Slutligen inrättas genom beslut et en enhetlig  ram f ör EU:s insatse r vid en f olkhälsokris. 
Konkret kommer EU, genom  att den befintliga hälsosäkerhetskommittén form aliseras, att 
bättre kunna samordna de nationella krisinsatserna vid hot mot folkhälsan. 

1.2. Allmän bakgrund 

Förslaget k ommer att bidra till g enomförandet av  EU:s  hälsos trategi3 och Europa 20204 
genom att f rämja hälsa  som  en integrer ad av m ålen om sm art tillväx t f ör alla. F örslaget 
kommer också att bidr a till genomförandet av strategin för den inre säke rheten när det gäller 
kris- och katastrofhantering 5, särsk ilt de t över gripande m ålet a tt inf öra en sammanhållen  
riskbedömningsstrategi som  knyter hot- och riskbedömningen till beslutsgången. Genom 
hälsosäkerhetsinitiativet komm er man att p å lä mpligt s ätt beakta  EU:s  yttre sam arbete f ör 
förebyggande av och insatser vid hälsokriser m ed tredjeländer och verk samhet som får stöd 
genom EU: s forskningsprogram  sam t utforska  synergieffekter m ed EU:s m ånga bilaterala 
bistånds- och samarbetsprogram med en betydande hälsoaspekt. 

Många åtgärder rörande beredskaps- och insa tsplanering sam t ris kbedömning i fråga om 
smittsamma sjukdom ar och ke miska hot mot hälsan  och händelser o rsakade av  
klimatförändringar har fått stöd genom  det tid igare och det nuvarande hälsoprogramm et. 

                                                 
3 Vitbok, Tillsammans för hälsa: Strategi för EU: 2008–2013, KOM(2007) 630 slutlig, 23.10.2007. 
4 Meddelande f rån kommissionen, Europa 2020: En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla, 

KOM(2010) 2020 slutlig, 3.3.2010. 
5 EU:s st rategi för den inre säkerheten i  praktiken: Fem steg mot ett säkrare Europa, KOM(2010) 673 

slutlig, 22 .11.2010. Mål 5: Öka EU:s fö rmåga att stå em ot k riser o ch katastrofer, åt gärd 2: In föra en  
samlad strategi för hot- och riskbedömning. 
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Avsikten är  att f ör viktiga delar a v initiativ et ska specifika åtgärder få stöd ge nom det 
framtida hälsoprogrammet, som håller på att utarbetas6. 

EU har redan strategier, m ekanismer och instrument för förebyggande och kontroll av 
allvarliga gränsöverskridande hot och för utv eckling av krishanteringsförm ågan. Exempel är 
EU:s civilskyddsm ekanism, Sammanhållni ngsfonden och solidaritetsfonden, EU:s  
handlingsplan för ke misk, biologis k, radiologisk och nukleär säkerhet 7 sa mt europeiska 
varningsnätverk såsom Ecurie8. 

Dessutom finns det, för att stödja E U:s säkerhetsram och skydda befol kningen mot allvarliga 
gränsöverskridande hot, olika varnings-, info rmations- och förvaltningssystem, vetenskapliga 
kommittéer och byråer som tryggar livsmedels- och fodersäkerheten, djurhälsan, växtskyddet, 
läkemedelssäkerheten och konsumentskyddet. De t har inrättats system  för kontroll av 
kemikalieolyckor och radiologiska händelser, för gränssäkerhet och för skydd mot brottslighet 
och terrorism. 

För att undvika överlappningar m ed dessa om råden och dubbla strukturer för förebyggande 
och hantering av katastrofer har m an gjort en s.k. gapanalys för att bedöm a i vilken 
utsträckning de befintliga system en omfatta r övervakning av hot mot m änniskors hälsa, 
anmälan av dem sam t förmågan till och struktu rerna för riskbedömning och krishan tering ur 
ett folkhälsoperspektiv. Analysen visade att dess a hot inte  i tillr äcklig utsträckning beaktas i 
de bef intliga struktu rerna och m ekanismerna på EU-nivå 9 när det gäller folkhälsan. Till 
exempel finns det många övervaknings- och varningssystem för olika hot på EU-nivå, men de 
är inte systematiskt kopplade till folkhälsoins titutionerna i EU. Dessutom föreskrivs det i det 
internationella hälsoreglem entet (2005) 10 – en internationell överenskomm else om 
samordning vid alla hot m ot m änniskors hä lsa – att m edlemsstaterna till 
Världshälsoorganisationen ska anm äla a lla hä ndelser som  kan utgöra e tt inte rnationellt hot 
mot m änniskors hälsa, oberoende av deras ur sprung (t.ex. hot av bi ologiskt eller kem iskt 
ursprung eller av  m iljöursprung). Det finns d ock inga lik nande anm älningsskyldigheter på 
EU-nivå inom de befintliga strukturerna. 

När det gäller riskbedömning finns det natione lla bedömningar av risken för folkhälsan, me n 
de är inte n ödvändigtvis heltäck ande och enhetlig a ur ett EU-perspektiv, och det finns för  
närvarande ingen m ekanism för sa mordning på EU-nivå. Bristen på bedöm ningar av risken 
för f olkhälsan på EU-n ivå leder till skillnad er i bedöm ningen av faran m ed ett visst hot, 
dubbelarbete m ed bedömningar i m edlemsstaterna och inkonsekventa åtgärder på EU-nivå. 
Denna situation kan också leda ti ll ineffektiv användning av de begränsade resurser som finns 
tillgängliga och kan försena genomförandet av lämpliga folkhälsoåtgärder, vilket i sin tur  kan 
äventyra de övergripande insatserna på EU-n ivå. Avsakn aden av en  heltäckand e eller 
ordentlig riskbedömning kan leda till otydlig  kommunikation och underm inera allmänhetens 
förtroende för de åtgärder som medlemsstaternas folkhälsomyndigheter föreslår eller vidtar. 

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

http://ec.europa.eu/health/programme/docs/prop_prog2014_en.pdf 
7 Meddelande från  kommissionen till Euro paparlamentet o ch råd et om ö kad k emisk, b iologisk, 

radiologisk och nukleär s äkerhet i  E uropeiska u nionen – e n C BRN-handlingsplan för E U, 
KOM(2009) 273 slutlig, 24.6.2009.  

8 European Commission Urgent Radiological Information Exchange (Ecurie). 
9 Se konsekvensbedömningsrapporten för mer information, särskilt tillägg 2, Structures for preparedness 

and response to cross-border health threats. 
10 h ttp://www.who.int/ihr/en/ 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:301:0003:0013:SV:PDF
http://ec.europa.eu/health/programme/docs/prop_prog2014_en.pdf
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Om man bortser från instrum enten på stråls kyddsområdet ger de befintliga m ekanismerna 
ingen heltäckande grund för beslut om  folkhälsoåtgärder för befolkningen när effekterna på 
hälsan är allvarliga, t.ex. vid kontam inering eller förgiftning på grund av kem iska eller 
biologiska händelser eller m iljöhändelser. Detta har le tt till a tt samordnade EU-insatser m ed 
folkhälsoåtgärder eller överenskommelser om profylax och behandling för närvarande inte är 
möjliga. Hur dessa typer av gr änsöverskridande hot m ot folkhälsan ska hanteras avgörs från 
fall till fall. Förslaget bygger därför på de befi ntliga instrumenten, men samarbetet utökas och 
samordningen förstärks i fråga om anmälan och riskbedömning. 

När det gäller beredskapsplanering konkurre rade under H1N1-influensapandem in 2009 de 
medlemsstater som  på  egen hand upphandlade vacciner m ot pandem isk influe nsa m ed 
varandra om begränsade mängder vaccin, vilket försvagade deras köpkraft. Sekretessklausuler 
i avtalen hindrade ofta medlemsstaterna från att utbyta information, vilket – såsom framgår av 
en oberoende utvärdering 11 – ledde till betydande skilln ader mellan m edlemsstaterna i f råga 
om avtalsvillkor, i synnerhet när det gäller an svaret för biverkningar, som  överför des från 
tillverkarna till m edlemsstaterna. Dessutom ledde  den bristande flexibiliteten i avtalen, som 
inte gav möjlighet att ändra de beställda m ängderna eller lämna tillbaka överskottsv accin, till 
ett om fattande resursslöseri. De m edlemsstater som  inte kunde godta dessa ofördelaktiga 
villkor kun de inte va ra säkra på att få tag på vaccine r mot pandem isk influensa, vilke t 
försvagade beredskapen i EU för detta gränsö verskridande hot m ot människors hälsa. Detta 
kunde ha fått m ycket allvarliga hälsokonsekve nser om  pandem in hade visat sig vara 
virulentare och dödligare. 

Efter H1N1-pandemin 2009 har Europaparlam entet i sin resolution av den 8 mars 2011 och 
rådet i sina slutsatser av den 13 september 2010 12 fram hållit behovet av ett gem ensamt 
förfarande för upphandling av m edicinska motå tgärder, särskilt pandem ivacciner, så att 
medlemsstaterna på frivillig basis kan dra nytta av sådana inköp. 

Genom detta förslag skapas en rättslig grund f ör gem ensam upphandling på EU-nivå av 
medicinska motåtgärde r i vilken av talsparterna13 på frivillig basis kan delta för att köpa in 
medicinska m otåtgärder, t.ex. v acciner m ot pandem isk influensa, vilket f örbättrar 
beredskapen för framtida pandemier. 

I fråga om  krishantering har hälsom inistrarna m ot bakgrund av erfarenheterna f rån den 
senaste tidens kriser upprepade gånger efterlyst en översyn av  hälsosäkerhetsramen, inklusive 
alternativ för en rättslig grund för hälsosäker hetskommittén och fram hållit behovet av att se 
över beredskapsplaneringen för pandemier. 

Hälsosäkerhetskommittén är f ör närvarande en inf ormell instans på EU-nivå f ör samordning 
av bedöm ningen av risken för folkhälsan och ha nteringen av allvarliga  gränsöverskridande 
hot m ot m änniskors hä lsa. Den in rättades av EU:s hälso ministrar ef ter terro rattentaten i 
Förenta staterna den 11 september 2001. Till  en början var dess uppdrag begränsat till 
bekämpning av bioterrorism 14, men uppdraget har senare utvidgats  till att om fatta alla typer 

                                                 
11 http://ec.europa.eu/healt h/communicable_diseases/docs/assessment_vaccine_en.pdf 
12 Rådets sl utsatser av de n 1 3 september 20 10 om l ärdomar som  kan dras av A/ H1N1-pandemin – 

hälsosäkerhet i Europeiska unionen (12665/10). 
13 Möjliga a vtalsparter ä r m edlemsstaterna oc h k ommissionen ( där den s enare upphandlar m edicinska 

motåtgärder för alla intresserade EU-institutioners räkning till personalen). 
14 Ordförandeskapets slutsatser av den 15 november 2001 om bioterrorism (13826/01). 

http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/docs/assessment_vaccine_en.pdf
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av kriser p å folkhälso området15. Komm ittén består av f öreträdare f ör m edlemsstaternas 
hälsomyndigheter, och ordförandeskapet innehas av kommissionen. 

Eftersom kommittén är inf ormell är m edlemsstaternas deltagande och  åtaganden f rivilliga, 
vilket gör  att f olkhälsoinsatserna inte är till räckligt samordnade och a tt det inte finns någon 
sektorsövergripande sammankoppling av besl utsprocesserna på folkhälsoom rådet. 
Kommissionen kan utarbeta och lägga fram rekommenda tioner och råd. Genom  att  
hälsosäkerhetskommittén f ormaliseras kan m an f örvänta sig att ber edskapsplaneringen och  
krishanteringen på f olkhälsoområdet kan drivas  framåt på ett m er enhetligt och a llsidigt sätt 
på EU-nivå. Dessutom komm er m edlemsstaterna att kunna dra nytta av gem ensamt 
utnyttjande av de knappa resurserna för t.ex. riskbedömning och krishantering. 

1.3. Gällande EU-bestämmelser och internationella bestämmelser på detta område 

Det gem enskapsnätverk för epid emiologisk övervakning och kontroll av s mittsamma 
sjukdomar som inrättats enligt beslut nr 2119/98/EG omfattar epidemiologisk övervakning av 
smittsamma sjukdomar och systemet för tidig varning och reaktion. I Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 851/2004 av den 21 april 2004 om  inrättande av ett europeisk t 
centrum för förebyggande och kontroll av sjukdom ar16 ges Europeiska centrum et för 
förebyggande och kontroll av sjukdom ar (ECDC) ett uppdrag som omfattar övervakning och 
riskbedömning av hot mot m änniskors häls a på grund av sm ittsamma sjukdom ar och 
sjukdomar av okänt ursprung. Mot denna bakgrund har ECDC tagit över den epidemiologiska 
övervakningen av sm ittsamma sjukdom ar och dr iften av  s ystemet f ör tid ig va rning och  
reaktion från gem enskapsnätverket. Därför  upphävs beslut nr 2119/98/EG genom  det 
föreslagna beslutet. 

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) omfattar flera aspekter av 
hälsosäkerhet, bl.a. EU:s insatser för förebyggande och hantering av katastrofer. 
Mekanismerna för EU:s förebyggande och hant ering av sam t insatser vid katastrofer 
behandlas under civilskydd (artik el 196 i EUF-fördraget), solidar itetsklausulen (artikel 222 i 
EUF-fördraget), ekono miskt bistånd från EU  till m edlemsstaterna (artikel 122 i EUF-
fördraget) och humanitärt bistånd till tredjeländer (artikel 214 i EUF-fördraget). 

Dessutom behandlas vissa hälsosäkerhetsaspekter inom de gemensamma säkerhetsfrågorna på 
folkhälsoområdet (t.ex. livsm edelssäkerhet, djurhälsa, växtskydd, läkem edels och 
medicintekniska produkters kvalitet och säkerh et, organ och ä mnen av m änskligt ursprung 
samt blod och blodderivat), konsu mentskydd, arbets miljö, m iljö och transportsäkerhet, som  
omfattas av artiklarna 168.4, 169, 153–156, 191–193, 141 och 91 i E UF-fördraget. Vidare 
kommer genom  direktiv 2010/65/EU  ett inform ationssystem att inrättas senast den 1 juni 
2015. Det komm er att hjälpa m edlemsstaterna att förbättra övervakning en av och den tidiga 
varningen för hot som kommer från fartyg. Direktivet innehåller bestämmelser som möjliggör 
elektroniskt utbyte av uppgifter som  lä mnats vid deklarationen av farligt gods och 
hälsodeklarationen för sjöfolk17. 

                                                 
15 Rådets slutsatser av den 22 februari 2007 om förlängning och utvidgning av hälsosäkerhetskommitténs 

uppdrag under en övergångsperiod (6226/07). 
16 EUT L 142, 30.4.2004, s. 1. 
17 Europaparlamentets och rådet s di rektiv 2010/65/EU av de n 20  oktober 2010 om  

rapporteringsformaliteter för fartyg som  ankommer ti ll och/eller avgå r från ham nar i medlemsstaterna 
och om upphävande av direktiv 2002/6/EG, EUT L 283, 29.10.2010, s. 1. 
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I EU:s seku ndärrätt fastställs även särskilda regler för övervakning av, tidig varning för och 
bekämpning av allvarliga gränsöverskridande  hot m ot m änniskors hälsa (t.ex. S eveso II-
direktivet18 och direktivet om luftkvalitet 19), och i vissa fall åläggs m edlemsstaterna att 
utforma gem ensamma insatse r f ör att komma till rätta m ed gränsöver skridande 
luftföroreningar, inklusive rekommenderade försiktighetsåtgärder (direktivet om luf tkvalitet). 
Av dessa skäl påverkar detta be slut inte redan gällande bestämme lser, utan syftet är att fylla 
luckorna i fråga om  a nmälning, övervakning , riskbedömning och krishantering ur ett 
folkhälsoperspektiv. Genom  detta  beslut utvidgas därför sy stemet för tidig varning och 
reaktion till att omf atta alla allvar liga grän söverskridande hot m ot m änniskors hälsa (utom  
radiologiska och nukleära hot), de t införs krav på övervakning i krissituationer av andra hot 
mot människors hälsa än sm ittsamma sjukdomar och det fastställs en krishan teringsstruktur 
för bekämpning av hot mot människors hälsa, eftersom de inte omfattas av annan lagstiftning. 

I det internationella hälsoregle mentet (2005) föreskrivs det redan att m edlemsstaterna ska 
utveckla, förstärka och vidm akthålla sin förm åga att upptäcka, bedöma, anm äla och vidta 
åtgärder m ot inte rnationella ho t m ot m änniskors hälsa. Enligt den överenskomm elsen är 
Världshälsoorganisationen bem yndigad att fastst älla att internatione lla hot m ot människors 
hälsa föreligger och utfärda rekommendationer, inklusive hälsoåtgärde r. Syftet m ed det 
föreslagna beslutet är att stödja ett enhe tligt och sa mordnat genom förande av det 
internationella hälso reglementet i EU-m edlemsstaterna. B land annat säkerställs geno m 
beslutet samordning mellan medlemsstaterna för att uppnå en enhetlig nivå av beredskap och 
kompatibilitet m ellan de nationella beredska psplanerna, sam tidigt som m an respekter ar 
medlemsstaternas ansvar för att organisera sina hälso- och sjukvårdssystem. 

Mot denna bakgrund bör beslutet gälla utan att påverka andra rättsligt bindande bestämmelser 
om hälsosäkerhet, in te m inst när det gäller beredskap för, övervakning av, varning för, 
bedömning av och hantering av a llvarliga gränsöverskridande hot m ot människors hälsa. De 
luckor som fastställts i fråga om övervakni ng, varning, riskbedöm ning och krishantering 
behandlas dock i detta beslut. För att fylla luck orna åläggs medlemsstaterna att samordna sina 
beredskapsåtgärder, system et för tidig varnin g och reaktion utvidgas till att om fatta alla 
allvarliga gränsöverskridande  hot mot m änniskors hälsa, de t föresk rivs en s amordnad 
bedömning av risken för folkhälsan genom  att riskbedömningar samm anförs och deras 
folkhälsoaspekter betonas, det införs krav på övervakning i krissitua tioner av andra hot m ot 
människors hälsa än smitts amma sjukdom ar och det fastställs en krish anteringsstruktur för 
bekämpning av hot mot människors hälsa. 

2. RESULTAT AV SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER 

2.1. Samråd med berörda parter och utnyttjande av sakkunskap 

Det offentliga sam rådet m ed berörda parter om hälsosäkerhet i EU ägde rum  mellan den 
4 mars och den 31 maj 2011. Det inkom  75 svar på  det elektroniska frågefor muläret: 21 från 
nationella, regionala eller loka la myndigheter, 31 från organi sationer och 23 från enskilda 
medborgare20. 

                                                 
18 Rådets direktiv 96/82/EG av den 9 december 1996 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna 

av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår (EGT L 10, 14.1.1997, s. 13). 
19 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i 

Europa (EUT L 152, 11.6.2008, s. 1).  
20 Report on the Stakeholder Consultation on Heath Security in the European Union: 

http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/healthsecurity_report_en.pdf
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Det viktiga ste resu ltatet f rån sam rådet är att de f lesta berörda par ter är m ycket positiv t 
inställda till att alla allv arliga gränsöverskridande hot m ot människors hälsa ska omfattas av 
EU:s hälsosäkerhetspolitik21. 

Hälsosäkerhetskommittén har tillf rågats om initia tivet sex gånger. Nätverket för systemet för 
tidig varning och reakti on diskuterade hälsosäker hetsinitiativet vid sitt möte i februari 2011. 
Världshälsoorganisationens Europakontor är fö reträtt i båd a komm ittéerna som  observatö r. 
Dessutom har bilaterala möten hållits med sex medlemsstater på deras begäran, och initiativet 
presenterades vid EU:s hälsopolitiska forum den 19 maj 2011. 

Som komplettering t ill m edlemsstaternas sakkunskap har Europeiska centrum et för  
förebyggande och kontroll av sjukdom ar lämnat användbara synpunkter på frågor träffande 
vetenskaplig riskbedömning. 

2.2. Konsekvensbedömning 

Kommissionen har noggrant analyserat tre alternativ: 

– Alternativ 1: ingen ändring, bibehållande av nuvarande verksamhet. 

– Alternativ 2: separat och olika hantering av allv arliga gräns överskridande hot m ot 
människors hälsa – ökat EU-sam arbete med hjälp av m juka instrument som bygger  
på frivillighet. 

– Alternativ 3: inrättande av ett gem ensamt EU-regelverk som  omfattar alla allv arliga 
gränsöverskridande hot m ot m änniskors hälsa genom  förbättrat sam arbete och 
rättsligt bindande åtgärder. 

Resultatet av analy sen ledde  till slu tsatsen att altern ativ 3 g er de stö rsta positiva  
hälsoeffekterna, eftersom  det förbättr ar m edborgarnas skydd m ot allvarliga  
gränsöverskridande hot mot m änniskors hälsa. Det föreslås en heltäckande ram för strukturer 
och system för hälsosäkerhet, inklusive krav på medlemsstaterna när det gäller beredskaps- 
och insatsplanering. 

EU-mervärdet komm er att öka genom  rationalise ring och sam ordning av  alla asp ekter av  
beredskaps- och insatsplaneringen, riskbedöm ningen och riskhanteringen genom  strategiskt 
och tekniskt sam arbete om  hälsosäkerhet på EU-nivå. Detta skulle garanteras genom 
skapandet av en stabil rätts lig grund för alla allvarliga gränsöverskridande hot m ot 
människors hälsa. Genom  att det i detta alte rnativ också skapas en rättslig grund för  
gemensam upphandling av medicinska motåtgärder bidrar alternativet till att öka beredskapen 
för och insatsförmågan vid gränsöverskridande hot mot människors hälsa i EU. 

I m edlemsstaterna kommer m an också att kunna göra adm inistrativa besparingar för  
riskhantering på folkhälsoområdet genom ökad samordning i hälsosäkerhetskommittén, vilket 
möjliggör gemensamt utnyttjande och utbyte av sakkunskap. 

                                                                                                                                                         
 http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/healthsecurity_report_en.pdf 
21 Se resultatet av samrådet i konsekvensbedömningsrapporten. 
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3. FÖRSLAGETS RÄTTSLIGA ASPEKTER 

3.1. Rättslig grund 

Med Lissabonfördragets ikraftträdande har EU  fått befogenhet att stödja, sam ordna eller 
komplettera m edlemsstaternas åtgärder för att skydda och förbättra m änniskors hälsa 
(artikel 6 a i EUF-fördraget). Enligt EUF-fördra get ska EU:s insatser också inriktas på att 
förbättra folkhälsan, förebygga ohälsa och sjukd omar hos människor och undanröja faror för  
den fysiska och m entala hälsan. Bland annat sk a insats erna omf atta ”övervakning av, tidig 
varning för och bekämpning av allvarliga grän söverskridande hot m ot m änniskors hälsa” 
(artikel 168.1 i EUF-fördraget). EU:s åtgärder får dock inte innebära någon harmonisering av 
medlemsstaternas lagar och andra föreskrifter , och EU s ka respektera m edlemsstaternas 
ansvar för att besluta om sin hälso- och sjukvårds politik samt för att organisera och ge hälso- 
och sjukvård. 

EU ska dessutom vid fa stställandet och genomföra ndet av sin politik och verksam het beakta 
de krav som  är förknippade m ed en hög häls oskyddsnivå för m änniskor (artikel 9 i EUF-
fördraget). Principen om  hälsa inom  alla politikområden är särs kilt re levant i ett 
multisektoriellt samm anhang på g rund av den transnationella d imensionen av allvarlig a 
gränsöverskridande hot mot människors hälsa. 

På internationell nivå finns det sedan den 15 juni 2007 en heltäckande ram för hälsosäkerhet i 
form av det internationella hälsoreglementet, som har ratificerats av alla medlemsstater. 

3.2. Subsidiaritetsprincipen 

Både allvarliga gränsöverskridande hot och in ternationella hot mot människors hä lsa har till 
sin natur transnationella konsekvenser. I ett globaliserat samhälle rör sig människor och varor 
över gränserna, och sjukdomar och kontaminerade produkter kan ta sig över hela jordklotet på 
bara några timmar. Folkhälsoåtgärderna måste därför vara sam stämmiga och samordnade för 
att m an ska  kunna förhindra ytterligare spridn ing och m inimera konse kvenserna av sådana 
hot. 

De åtgärder som en enskild m edlemsstat vidtar  m ot sådana hot kan inkräkta på EU:s eller 
andra nationella regeri ngars befogenheter och kan därf ör skada an dra m edlemsstaters 
intressen och vara oförenliga m ed EU:s grundlä ggande principer och m ål, om de  inte är 
samstämmiga och inte bygger på en gem ensam, vetenskapligt objektiv och heltäckande 
riskbedömning. Som ett exem pel ledde den br istande samordningen på EU-nivå vid E. coli-
utbrottet 2011 till dödsf all och ekon omiska förluster för liv smedelsindustrin, och p åverkade 
även handeln. Under H1N1-pa ndemin 20 09 sjönk viljan att vaccinera sig m ed 
pandemivacciner kraftigt, vilket potentiellt äventyrade m änniskors, även h älso- o ch 
sjukvårdspersonals, hälsa och sa tte hälso- och sjukvårdssektorn s förmåga att vidta effektiva 
åtgärder m ot den krisen på spel. D essutom ledde pandem in till ekonom iska förluster för  
medlemsstaterna på grund av oanvända vaccin er, vilket berodde på  allm änhetens olika 
uppfattningar både om hur allvarligt hotet var oc h om hur säkra och effektiva vaccinerna var. 
Vidare kan åtgärder som är effektiva ur folkhälsosynpunkt (t.ex. isolering, karantän, minskade 
sociala kontakter, stängning av  arbetsplatser och skolor , reserekomm endationer och 
gränskontroller) ha negativa konsekvenser för de m edborgerliga friheterna och den inre 
marknaden. Samordning av insatserna på EU-nivå bör därför trygga att de åtgärder som vidtas 
på nationell nivå är proportionerl iga och begränsas till risker för folkhälsan som rör allvarliga 
gränsöverskridande hot mot m änniskors hälsa oc h inte står i strid m ed skyldigheterna och 
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rättigheterna enlig t f ördraget, t.ex . avsee nde begränsning av resande och handel. I 
beredskapsåtgärderna skulle m an behöva äg na särskild uppm ärksamhet åt att skydda 
arbetstagare som kan exponeras för hotet. 

Eftersom målen för åtgärden på grund av hotens gränsöverskridande aspekter inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av m edlemsstaterna själva och de därför  av effektivitetsskäl bättre 
kan uppnås på EU-nivå, får EU vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 
i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går de föreslagna beslutet inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål. 

Förslaget b ygger på positiv a erfarenheter av sam ordning när det gäller sm ittsamma 
sjukdomar, och det föreslås  att de befintliga  system en utvidgas o ch att m an tilläm par de 
erfarenheter som gjorts för att säkerställa att medborgarna får ett likvärdigt skydd mot alla hot 
mot hälsan. 

För att m ålen ska uppnås bör kommissionen ges befoge nhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget för att komplettera eller ändra vissa ick e väsentliga 
delar av den grundläggande rättsakten. 

För att skap a enhetliga villko r för g enomförandet av den g rundläggande rättsakten, särskilt i 
fråga om  förfarandena för informationsutbyt e, sam råd och sam ordning av beredskap och 
insatser, bör komm issionen ges befogenhet att anta genom förandeakter i enlig het m ed 
artikel 291 i EUF-fördraget. 

4. BUDGETKONSEKVENSER 

Detta förslag till rättsakt påverkar inte de decentraliserade byråerna. 

Dessutom om fattar EU:s nuvarande hälsoprogram  redan viss verksam het be träffande 
övervakning av, varning för och riskbedömning av vissa hot mot människors hälsa. Efter 2013 
är kommissionens avsikt att denna verksam het ska om fattas av det för eslagna programm et 
Hälsa för tillv äxt 201 4–2020. Kostnadern a ingår i d e föreslagn a anslagen för det nya 
programmet. 

Den frivilliga gemensamma upphandlingen kan få budgetkonsekvenser om EU-institutionerna 
deltar som  upphandlande m yndighet vid upphandling av m edicinska motåtgärder för EU:s 
personal. Medlemsstaterna förblir ansvariga för att upphandla medicinska motåtgärder för sin 
egen befolkning. 

Budgetkonsekvenserna för EU-institutionerna är svåra att förutsäga, eftersom  de beror på 
vilken typ av m edicinsk motåtgärd som upphandlas, hur stor del av personalen som omfattas 
och, när det gäller pandem isk influensa, de okända egenskaperna hos nästa pandem iska 
influensavirus, dvs. huruvida en eller två v accindoser kommer att krävas för immunitet. 
Denna utgift bör täckas av respektive institutions anslag för medicinska utgifter. 

Under 2009 års H1N1-influensapandem i köpte EU -institutionerna 10 000 doser vaccin m ot 
pandemisk influensa för 6 euro per dos. För de komm issionsanställda reserverades 5 000 
doser, varav  3 000 administrerade s (vaccinering en var frivillig ). Läkartjänsten plan erar en 
liknande strategi vid en eventuell framtida influensapandemi. Vid en allvarlig pandemi där ett 
större antal anställda vill b li va ccinerade är  planen a tt personalen  vaccine ras genom 
värdlandets hälso- och sjukvårdssystem . Samm anfattningsvis f örväntas det att 
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budgetkonsekvenserna för upphandling av vacciner vid en framtida pandemi kommer att ligga 
på samma nivå som 2009. 
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2011/0421 (COD) 

Förslag till 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT 

om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa  

(Text av betydelse för EES) 

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEIS KA UNI ONENS RÅD HAR ANTAGIT 
DETTA BESLUT 

med beaktande av fördraget om  Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 168.4 c 
och 168.5, 

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, 

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten, 

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande1, 

med beaktande av Regionkommitténs yttrande2, 

med beaktande av Europeiska datatillsynsmannens yttrande3,  

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet4, och 

av följande skäl: 

(1) I artikel 168 i fördraget om  Europeiska un ionens funktionssätt föreskrivs bl.a. att 
unionens insatser på folkhälsoom rådet ska innefatta övervakning av, tidig varning för 
och bekämpning av allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa och att en 
hög hälsoskyddsnivå för människor ska säkerställas vid utformning och genomförande 
av all unionspolitik och alla unionsåtgärder. Enligt samma artikel ska medlemsstaterna 
i samverkan med kommissionen inbördes samordna sin politik och sina program på de 
områden som omfattas av unionens insatser på folkhälsoområdet. 

(2) Genom Eur opaparlamentets och rådets be slut nr 2119/98/EG av den 24 september 
19985 inrättades ett nätverk för epidem iologisk övervakning och kontroll av 

                                                 
1 EUT C , , s.  
2 EUT C , , s. 
3 EUT C , , s. 
4 Europaparlamentets ståndpunkt av den 5 juli 2011 (ännu ej offentliggjord i EUT) o ch rådets beslut av 

den 27 juli 2011. 
5 EGT L 268, 3.10.1998, s. 1. 
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smittsamma sjukdom ar i gem enskapen. Erfarenheterna från genomförandet av d et 
beslutet har bekräftat att sam ordnade unionsinsatser för övervakning av, tidig varning 
för och bekäm pning av sådana hot bidrar  till att skydda och förbättra m änniskors 
hälsa. F lera utvecklingstendenser på unions nivå och internationell nivå under det 
senaste årtiondet gör det dock nödvändigt att se över det regelverket. 

(3) Utöver smittsamma sjukdomar kan en rad andra källo r till fara för m änniskors hälsa, 
särskilt andra biologiska agens, kemiska agens eller miljöhändelser, inklusive faror till 
följd av klim atförändringar, på grund av  sin omfattning elle r allvarlighetsgrad 
äventyra människors hälsa i h ela un ionen, leda till a tt k ritiska sekto rer av sam hället 
och ekonomin upphör att fungera och sätta en skilda medlemsstaters insatsförmåga på 
spel. Det regelverk som infördes genom  beslut nr 2119/98/EG bör dä rför utvidgas till 
att omfatta dessa andra hot och m öjliggöra en sam ordnad bredare strategi för  
hälsosäkerhet på unionsnivå. 

(4) En viktig samordnande roll vid den senaste tidens kriser av relevans för unionen har 
spelats av  hälsos äkerhetskommittén, en inf ormell gru pp som  består  av  h öga 
företrädare för medlemsstaterna och som inrättades på grundval av ordförandeskapets 
slutsatser av den 15 november 2001 om bioterrorism6. Denna grupp måste integreras i 
en form ell institutionell ram  och tilldelas  tydligt fastställda uppgifter, så att m an 
undviker överlappning m ed andra unionsinstanse r med ansvar för riskhantering, inte 
minst den som inrättats enligt beslut nr 2119/98/EG. 

(5) I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 851/2004 av den 21 april 2004 om 
inrättande av ett europeiskt  centrum för förebyggande oc h kontroll av sjukdom ar7 ges 
Europeiska centrum et för förebyggande och kontroll av sjukdom ar (ECDC) ett 
uppdrag som  omfattar övervakning, upptäckt  och riskbedöm ning av hot mot 
människors hälsa på gru nd av sm ittsamma sjukdomar och utbrott av okänt ursprung.  
ECDC har gradvis tag it över d en epidem iologiska öve rvakningen av  sm ittsamma 
sjukdomar och driften av system et för tidig varning och reaktion från det 
gemenskapsnätverk som  inrättats genom  be slut nr 2119/98/EG. Denna utveckling 
avspeglas inte i beslut nr 2119/98/EG, som antogs innan ECDC inrättades. 

(6) Genom det internationella hälsoreglem entet (2005), som antogs av den 58:e 
Världshälsoförsamlingen den 23 maj 2005, förs tärktes samordningen mellan de stater 
som är m edlemmar i Världshä lsoorganisationen (WHO), däribland un ionens samtliga 
medlemsstater, av beredskapen för och in satserna vid internationella hot m ot 
människors hälsa. I unionslagstiftningen bör denna utveckling beaktas, inklusive 
WHO:s integrerade allriskstrategi, som omfattar alla typer av hot oavsett ursprung. 

(7) Detta bes lut bör inte gä lla a llvarliga gr änsöverskridande hot m ot m änniskors hälsa 
som beror på joniserande strå lning, eftersom dessa hot re dan omfattas av artikel 2 b 
och avdelning II kapitel 3 i fördraget om  upprättandet av Europeiska 
atomenergigemenskapen. Beslutet bör de ssutom gälla utan att det påverkar 
tillämpningen av andra bindande bestämmelser  om viss verksamhet eller fastställande 
av kvalitets- och säkerhetsnorm er för vissa  varor, dä r det föresk rivs sä rskilda 

                                                 
6 13 826/01. 
7 EUT L 142, 30.4.2004, s. 1. 
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skyldigheter och verktyg för övervakning av , tidig varning för och bekäm pning av 
specificerade gränsöverskridande hot. 

(8) Beredskaps- och insats planering är en väsentlig åtgärd  som  möjliggör effektiv 
övervakning av, tidig varning för och bekä mpning av allvarliga gränsöverskridande 
hot mot människors hälsa. Planeringen bör i synnerhet om fatta tillräcklig beredskap 
inom kritis ka sam hällssektorer, s åsom energi, tr ansport, kommunikatione r och  
civilskydd, som i en krissituation är beroende av väl förberedda folkhälsosystem, vilka 
i sin tur är beroende av att de sektorerna  fungerar och av att grundläggande tjänster 
upprätthålls på en tillräcklig nivå. 

(9) I det internationella hälsoreglem entet (2005) föreskrivs det redan att m edlemsstaterna 
ska utveckla, förstärka och vidm akthålla sin förm åga att u pptäcka, b edöma, anm äla 
och vidta  å tgärder m ot ett inte rnationellt hot m ot m änniskors hälsa. Det behövs 
samordning mellan medlemsstaterna för att uppn å en enhetlig nivå av beredskap och 
kompatibilitet m ellan de natio nella be redskapsplanerna m ed hänsyn till de 
internationella stand arderna, sam tidigt som  m an respe kterar m edlemsstaternas 
befogenhet att organisera sina hälso- och sjukvårdssystem. 

(10) Europaparlamentet har i sin resolution av den 8 mars 20118 och rådet i sina slutsatser 
av den 13 september 2010 9 fram hållit behovet av ett gemensamt förfarande för  
upphandling av m edicinska m otåtgärder, särskilt pandem ivacciner, så att  
medlemsstaterna på frivillig basis kan dr a nytta av sådana gruppinköp. I fråga om  
pandemivacciner skulle ett sådant förf arande, m ed t anke på d en begräns ade 
produktionskapaciteten på global nivå, öka tillgången på så dana läkemedel och trygga 
en rättvisare tillgång till dem m ellan de medlemsstater som deltar i den gem ensamma 
upphandlingen. 

(11) I m otsats till sm ittsamma sjukdom ar, som  EC DC ständigt övervakar på unionsniv å, 
behöver andra allvarliga gränsöverskridande  hot mot människors hälsa för närvarande 
inte över vakas sys tematiskt. En r iskbaserad stra tegi m ed tillf älliga 
övervakningsnätverk är därför lämpligare i fråga om sådana andra hot. 

(12) Det bör inrättas ett system som gör det möjligt att på unionsnivå utfärda varningar för 
allvarliga gränsöverskrida nde hot mot m änniskors hälsa för att säke rställa a tt d e 
behöriga folkhälsomyndigheterna i m edlemsstaterna och kommissionen underrättas i 
tid. Det system  för tidig varning och reaktion som inrättats genom beslut 
nr 2119/98/EG för sm ittsamma sjukdom ar bör därför utvidgas till  att omfatta all a 
allvarliga gränsöverskridande hot som  omfa ttas av det här beslut et. En varning bör  
endast behöva utfärdas om  hotet i fråga är eller skulle kunna bli så omfattande och 
allvarligt att insatserna måste samordnas på unionsnivå. 

(13) För att säkerställa att bedöm ningen av risken för folkhälsan på unionsnivå till följd av 
allvarliga gränsöverskridande hot m ot människors hälsa är e nhetlig och alls idig ur ett 
folkhälsoperspektiv bör tillgänglig vetenskaplig sakkunskap utnyttjas på ett samordnat 
sätt genom läm pliga kanale r e ller strukt urer, be roende på  typen av hot. Denna 
riskbedömning bör bygga på tillf örlitliga v etenskapliga belägg och oberoend e 

                                                 
8 2 010/2153(INI). 
9 12 665/10. 
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sakkunskap och göras av unionens byråer i en lighet med sina uppdrag  eller annars av 
expertgrupper som kommissionen inrättat. 

(14) För effektiva insatser vid allvar liga gränsöverskridande hot mot m änniskors hälsa på 
nationell nivå krävs ett enhe tligt tillvägagångssätt i medlemsstaterna, i samarbete med 
kommissionen, för vilket det krävs infor mationsutbyte, sam råd och sam ordning av 
åtgärder. I enlighet m ed beslut nr 2119/98/EG sam ordnar kommissionen redan 
insatserna på unionsnivå i samarbete med medlemsstaterna när de t gäller smittsamma 
sjukdomar. En liknande m ekanism bör tillämpas på alla allvarliga gränsöverskridande 
hot mot människors hälsa, oberoende av de ras ursprung. Det bör också erinras om  att 
oberoende av det här beslutet kan en m edlemsstat vid en stö rre olycka begära bistånd 
enligt rådets beslut 2007/779/EG, Euratom  av den 8 november 2007 om inrättande av 
gemenskapens civilskyddsmekanism10. 

(15) Åtgärder som enskilda m edlemsstater vidtar för att reagera på sådana hot kan skada 
andra m edlemsstaters intressen om  de inte är sam stämmiga eller inte bygger på en 
gemensam och tillförlitlig riskbedömning. De kan ocks å inkräk ta på unionen s 
befogenheter eller strida m ot grundläggande bestämmelser i fördraget om  Europeiska 
unionens funktionssätt. Samordning av insatserna på unionsnivå bör därför trygga bl.a. 
att de åtgärder som vidtas på nationell nivå är proportionerliga och begränsas till risker 
för folkhäls an som  rör allva rliga g ränsöverskridande hot mot m änniskors hälsa och 
inte står i strid m ed skyldighe terna och rättigheterna enligt  fördraget, t.ex. avseende  
begränsning av resande och handel. 

(16) Inkonsekventa eller förvirrand e budskap till allm änheten och berörda parter såsom 
hälso- och sjukvårdspersonal kan få negativa konsekvenser för insatsernas effektivitet 
ur ett folkhälsoperspektiv och f ör de ekonomiska aktörerna. Samordningen av 
insatserna på unionsnivå bör därför om fatta gemensamma informationskampanjer och 
enhetliga budskap till allm änheten som  bygg er på en tillförl itlig och oberoende 
bedömning av riskerna för folkhälsan. 

(17) Tillämpligheten av vissa bestämmelser i kommissionens förordning (EG) nr 507/2006 
av den 29 mars 2006 om villkorligt godkännande för försäljning av hu manläkemedel 
som omfattas av Europaparlam entets och rådets förordning (EG) nr 726/200411 och 
kommissionens förordning (EG) nr  1234/2008 av den 24 november 2008 om  
granskning av änd ringar av  v illkoren fö r godkänn ande för försäljn ing av 
humanläkemedel och veterinärm edicinska läkem edel12 f örutsätter att m an på  
unionsnivå i enlighet beslut nr 2119/98/EG fastställer att det föreligger en nödsituation 
eller en pandem isk situation m ed avsee nde på m änsklig influensa. Genom  de 
bestämmelserna möjliggörs påskyndad salufö ring av vissa läkem edel vid brådskande 
behov genom villkorligt godkänn ande för fö rsäljning respektive möjligheten  att 
tillfälligt go dkänna en ändring av villko ren för godkännande för försäljn ing av ett 
humanvaccin m ot influensa, även om  vissa  icke-klinisk a eller k liniska uppgifter 
saknas. Trots nyttan av sådana bestämmelser  i en krissituation finns det ännu inget  
särskilt förfarande för sådana fastställanden  på unionsnivå. Ett sådant förförande bör 
därför införas som en del av kvalitets- och säkerhetsstandarderna för läkemedel. 

                                                 
10 EUT L 314, 1.12.2007, s. 9. 
11 EUT L 92, 30.3.2006, s. 6. 
12 EUT L 334, 12.12.2008, s. 7. 
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(18) Behandlingen av personuppgifter vid genomfö randet av detta beslut bör uppfylla 
kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om 
skydd för enskilda personer m ed avseende på  behandling av personuppgifter och om  
det fria flödet av sådana uppgifter 13 och Europaparlam entets och rådets förordning 
(EG) nr 45/2001 av  den 18 december 2000 om skydd för enskild a då 
gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om 
den fria rörligheten för sådana uppgifter14. I synnerhet bör man inom systemet för tidig 
varning och reaktion sörja för särskilda skyddsåtgärder som  möjliggör säkert och 
lagligt utbyte av personuppgifter för m edlemsstaternas kontaktspå rningsåtgärder på 
nationell nivå.  

(19) Eftersom målen för detta beslut på grund av hotens gränsöverskridande karaktär inte i 
tillräcklig utsträckning kan uppnås av m edlemsstaterna själva och de därf ör bättre kan 
uppnås på unionsnivå, får unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen 
i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet m ed 
proportionalitetsprincipen i samma artikel gå r detta beslut inte utöver vad som  är 
nödvändigt för att uppnå dessa mål. 

(20) Kommissionen bör ges befogenhet att anta de legerade akter i enlighet m ed artikel 290 
i fördraget om  Europeiska unionens funktionssätt m ed avseende på åtgärder som  är 
nödvändiga för att komplettera medlem sstaternas insatser, i m ycket specifika och 
brådskande situationer, för de transnatione lla aspekterna av kontrollen av allvarliga 
gränsöverskridande hot m ot m änniskors häls a. Det är av särskild betydelse att 
kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklus ive på 
expertnivå, om det är möjlig t med hänsyn till situationen s allvar. Kommissionen bör , 
då den förbereder och utarbetar delegerade  ak ter, se till att relev anta handling ar 
översänds samtidigt till Europapar lamentet och rådet och att detta sker så snabbt som 
möjligt och på lämpligt sätt. 

(21) För att sä kerställa e nhetliga villkor vid genomförandet av detta beslut bör 
kommissionen ges genom förandebefogenheter för att anta  genom förandeakter om 
förfarandena för sam ordning av, inf ormationsutbyte om  oc h öm sesidigt sam råd om 
beredskaps- och insatsp laneringen, om antagande av en f örteckning över smittsamma 
sjukdomar som  omfat tas av nätverket för epidem iologisk övervakning oc h 
förfarandena för verksamheten inom nätver ket, om  inrättande och upplösande av 
tillfälliga övervakningsnätverk och förfar andena för verksam heten inom  sådana 
nätverk, om antagande av fa lldefinitioner f ör a llvarliga gränsöverskridande hot m ot 
människors hälsa, om  förfarandena för verk samheten inom systemet för tidig varnin g 
och reaktion, om förfarandena för samordni ng av m edlemsstaternas insatser sam t om 
fastställande av nödsituationer på unionsni vå eller prepandem iska situationer m ed 
avseende på m änsklig influensa på uni onsnivå. Dessa genomförandebefogenheter bör 
utövas i enlighet m ed Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av 
den 16 februari 2011 om  fastställande av  allm änna regler och principer för  
medlemsstaternas kontroll av kom missionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter15. 

                                                 
13 EGT L 281, 23.11.1995, s. 31. 
14 EGT L 8, 12.1.2001, s. 1. 
15 EUT L 55, 28.2.2011, s. 13. 
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(22) För tydlighetens och den rättsliga säkerheten s skull bör beslut nr 2119/98/EG 
upphävas och ersättas med det här beslutet. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Kapitel I 
Allmänna bestämmelser  

Artikel 1 
Syfte 

1. I detta beslut fastställs regler för över vakning av, tidig varning för och bekäm pning 
av allvarliga gränsöverskridande hot m ot människors hälsa samt för beredskaps- och 
insatsplanering i samband med dessa åtgärder. 

2. Syftet m ed detta beslut är att stödja förebyggande och kontroll av spridningen av 
allvarliga sjukdomar hos människor över medlemsstaternas gränser och att undanröja 
andra viktiga källor till allvarliga gräns överskridande hot m ot människors hälsa för 
att bidra till en hög nivå på skyddet för folkhälsan i unionen. 

Artikel 2 
Tillämpningsområde 

1. Detta beslut gäller vid allv arliga gränsöverskridande hot m ot människors hälsa som 
omfattas av följande kategorier: 

a) Biologiska hot, bestående av 

i) smittsamma sjukdomar, 

ii) an timikrobiell res istens och vårdrelate rade infektioner i sam band m ed s mittsamma 
sjukdomar (nedan kallade relaterade särskilda hälsoproblem),  

iii) biotoxiner och andra toxiska biologiska ag ens s om i nte h ar sa mband me d s mittsamma 
sjukdomar. 

b) Kemiska hot, utom hot som beror på joniserande strålning. 

c) Hot av miljöursprung, inklusive hot som beror på effekterna av klimatförändringar.  

d) Hot av okänt ursprung. 

e) Händelser som  kan utgöra in ternationella h ot m ot m änniskors h älsa i en lighet m ed det 
internationella hälsoreglementet (2005), förutsatt att de om fattas av en  av hotkateg orierna i 
leden a–d. 

2. Detta beslut gäller utan att påverka sådana  åtgärder för övervakning av, tidig varning för  
och bekämpning av allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa samt sådana krav 
på beredskaps- och insatsplanering som  fast ställs i andra bindande unionsbestämmelser, 
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inklusive bestämmelser om fastställande av kvalitets- och säkerhetsnormer för vissa varor och 
bestämmelser om viss ekonomisk verksamhet.  

3. Kommissionen ska vid behov och i sam verkan med medlemsstaterna sörja för samordning 
och ömsesidigt informationsutbyte mellan de m ekanismer och struktur er som inrättas genom 
detta beslut och liknande m ekanismer och str ukturer som inrä ttats på  unionsnivå och vars 
verksamhet kan vara relevant för övervakni ng av, tidig varning för och bekäm pning av 
allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa. 

Artikel 3 
Definitioner 

I detta beslut avses med 

a) falldefinition: uppsättning gemensamt fastställda diagnoskriterier som måste vara uppfyllda 
för korrekt påvisande av fall av ett visst a llvarligt gränsöverskridande hot m ot m änniskors 
hälsa i en viss population, samtidigt som påvisande av andra liknande hot utesluts, 

b) smittsam sjukdom: inf ektionssjukdom orsakad av ett s mittämne som kan överf öras f rån 
människa till människa genom direktkontakt med en smittad individ eller indirekt genom t.ex. 
exponering för en vektor, ett sm ittförande föremål, en produkt eller en m iljö eller u tbyte av 
vätskor som är kontaminerade med smittämnet, 

c) kontaktspårning: åtgärder på nationell nivå för a tt spåra personer som  exponerats för en 
källa till ett allvarligt gräns överskridande hot mot människors hälsa och som kan löpa risk att 
utveckla eller har utvecklat en sjukdom, 

d) epidemiologisk övervakning: snabb och system atisk insam ling, registrering, analys, 
tolkning och spridning av uppgifter om och analyser av smittsamma sjukdomar och relaterade 
särskilda hälsoproblem , inklusiv e uppgifter som  visar ett sam hälles eller en  populations 
nuvarande hälsostatus, samt systematiskt påvisande av hot för att inrikta folkhälsoåtgärder, 

e) övervakning: kontinuerlig observation, bevakni ng, upptäckt eller granskning av 
förändringar i e tt tills tånd eller e n situ ation eller förändringar i aktivitet, inklusive en 
kontinuerlig funktion som  använder sig av sy stematisk insam ling av uppgifter om  och 
analyser av specificerad e indi katorer för allv arliga grän söverskridande hot m ot människors 
hälsa, 

f) folkhälsoåtgärd: beslut elle r ver ksamhet som syf tar till att f örebygga eller k ontrollera 
sjukdomar eller undanröja källor til l risker för folkhälsan eller m inska deras konsekvenser för 
folkhälsan, 

g) allvarligt gränsöverskridande hot mot människors hälsa: fara av biologiskt eller kem iskt 
ursprung, av m iljöursprung eller av okän t ursprung som  riskerar att spridas över  
medlemsstaternas nationella gr änser och som skulle kunna or saka en allvar lig risk  f ör 
folkhälsan som kräver samordnade insatser på unionsnivå,  

h) allvarlig risk för folkhälsan: sa nnolikhet f ör en f ara s om kan led a till död sfall, v ara 
livshotande, orsaka en allvarlig  sjukdom hos exponerade m änniskor eller orsaka ett m edfött 
fel. 
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Kapitel II 
Planering  

Artikel 4 
Beredskaps- och insatsplanering 

1. Medlem sstaterna ska, i sam verkan m ed komm issionen och på grundval av dess 
rekommendationer, inom den hälsosäkerhe tskommitté som anges i artikel 19 samordna sina 
åtgärder för att utveck la, förstärka och vidmakthålla sin förm åga i fråga om  övervakning av, 
tidig varning för, bedömning av och insatser vid allvarliga gräns överskridande hot m ot 
människors hälsa. Vid samordningen ska man i synnerhet behandla följande frågor: 

a) De nationella beredskapsplanernas kompatibilitet.  

b) Konsekvent genomförande av de krav på grundläggande kap acitet i f råga om övervakning 
och insatser som avses i artiklarna 5 och 13 i det internationella hälsoreglementet (2005). 

2. Vid tillämpning av punkt 1 ska m edlemsstaterna till komm issionen läm na följande 
uppgifter om sin beredskaps- och insatsplanering: 

i) De m iniminormer för grundläggan de kapacitet som fastställts  på natio nell n ivå för hälso - 
och sjukvårdssektorn. 

ii) Särskilda mekanismer som inrättats på natio nell nivå för kom patibilitet mellan hälso- och 
sjukvårdssektorn och andra kritiska samhällssektorer. 

iii) Kontinuitetsplaner för kritiska samhällssektorer.  

3. Kommissionen ska ställa de uppgifter som anges i punkt 2 till förfogande för ledamöterna i 
hälsosäkerhetskommittén. 

4. Innan m edlemsstaterna antar eller ser över si n nationella beredskapsplan ska de sam råda 
med varandra och kommissionen om de frågor som anges i punkt 1 a och b. 

5. Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa de förfaranden som är nödvändiga 
för samordningen, informationsutbytet och det ömsesidiga samrådet enligt punkterna 1–4. 

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 20.2.  

Artikel 5 
Gemensam upphandling av medicinska motåtgärder 

1. Unionens institutioner och de m edlemsstater som så önskar kan genomföra ett gem ensamt 
upphandlingsförfarande i enlighet m ed artikel 91.1 tredje stycket i rådets förordning (EG, 
Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 200 2 m ed budgetförordni ng för Europeiska 
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gemenskapernas allm änna budget 16 och artikel 125c i kommissi onens förordning (EG, 
Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om  genomförandebestämmelser för rådets 
förordning (EG, Euratom ) nr 1605/2002 m ed budgetförordning för Europeiska 
gemenskapernas allm änna budget 17 för att på förhand köpa in m edicinska m otåtgärder m ot 
allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa. 

2. Det gemensamma upphandlingsförfarandet enligt punkt 1 ska uppfylla följande villkor: 

a) Deltagandet i den gem ensamma upphandlingen ska vara öppet för alla m edlemsstater tills 
förfarandet inleds.  

b) Rättigheterna och skyldigheterna för de m edlemsstater som inte deltar i den gem ensamma 
upphandlingen ska respekteras, särskilt de som avser skydd för och förbättring av människors 
hälsa. 

c) Den gem ensamma upphandlingen får inte  påverka den inre m arknaden, utgöra 
diskriminering eller en begränsning av handeln eller förorsaka snedvridning av konkurrensen. 

3. Det gem ensamma upphandlingsförfarandet ska föregås av ett avtal om  gem ensam 
upphandling m ellan parterna som  fastställer de praktiska villko ren för förfarandet, bl.a.  
prioritetsordningen för leverans mellan parterna, och beslutsprocessen för valet av förfarande, 
bedömningen av anbuden och tilldelningen av kontraktet. 

Kapitel III 
Permanent och tillfällig övervakning 

Artikel 6 
Epidemiologisk övervakning  

1. Härmed inrättas ett n ätverk för epidem iologisk övervakning av d e smittsamma sjukdomar 
och de relaterade särskilda hälsoproblem som avses i artikel 2.1 a i och ii. 

2. Nätverket för epidem iologisk övervakning  ska sörja för kontinuerlig komm unikation 
mellan kommissionen, Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar och 
de behöriga m yndigheter som  på nationell nivå  ansvarar för insam ling av uppgifter för 
epidemiologisk övervakning. 

3. De behöriga nationella m yndigheterna ska sam la in jäm förbara och kom patibla uppgifter 
för epidem iologisk öve rvakning oc h utan drö jsmål vidare befordra de m till nätve rket f ör 
epidemiologisk övervakning. 

4. Vid rapportering av uppgifter för epidemiologisk övervakning ska de behöriga nationella  
myndigheterna använda de falldefinition er so m antagits i enlighet m ed punkt 5 för varje 
smittsam sjukdom och relaterat särskilt hälsoproblem som avses i punkt 1. 

5. Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa och uppdatera 

                                                 
16 EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. 
17 EGT L 357, 31.12.2002, s. 1. 
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a) förteckningen över de smittsamma sjukdomar som avses i artikel 2.1 a i, för att säkers tälla 
en fullständig täckning av nätverket för epidemiologisk övervakning, 

b) falldefinitioner för varje sm ittsam sjukdom och relaterat särsk ilt hälsoprob lem som  är 
föremål för epidem iologisk övervakning, för att säkerställa de insam lade uppgifternas 
jämförbarhet och kompatibilitet på unionsnivå, 

c) förfaranden för verksam heten inom nätverket för epidem iologisk övervakning som 
utvecklats med tillämpning av artiklarna 10 och 11 i förordning (EG) nr 851/2004. 

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 20.2. 

Vid vederbörligen m otiverade och tvinga nde skäl till skynds amhet på grund av 
allvarlighetsgraden eller nyhete n hos ett allvarligt gränsövers kridande hot m ot människors 
hälsa eller snabbheten hos de ss spridning m ellan m edlemsstaterna får komm issionen anta  
åtgärderna enligt leden a och b genom genomförandeakter med omedelbar verkan i enlighet 
med det skyndsamma förfarande som avses i artikel 20.3. 

Artikel 7 
Tillfälliga övervakningsnätverk 

1. Ef ter en varning enligt ar tikel 9 f ör ett hot m ot människors hälsa som  a vses i 
artikel 2 1 a iii, b, c eller d ska m edlemsstaterna, på grundval av tillgän gliga uppgif ter från  
sina övervakningsnätverk, underrätta varandra  i sam verkan m ed komm issionen genom ett 
tillfälligt övervakningsnätverk som inrättats  i enlighet m ed punkt 3 om utvecklingen av 
situationen beträffande hotet i fråga på nationell nivå. 

2. De uppgifter som  lämnas enligt punkt 1 ska bl .a. omfatta eventuella förändringar av den 
geografiska utbredningen av, spridningen av  och allvarlighetsgraden hos hotet m ot 
människors hälsa i fråga och av m etoderna för påvisande. U ppgifterna ska i förekommande  
lämnas till övervakning snätverket m ed användni ng av de f alldefinitioner som  f astställts i 
enlighet med punkt 3 d. 

3. Kommissionen ska genom genomförandeakter 

a) för sam arbetet enligt punkt 1 in rätta ett tillfälligt övervak ningsnätverk som  ska sörja fö r 
kontinuerlig komm unikation m ellan komm issionen och de nationella kontaktpunkter som  
medlemsstaterna utsett i enlighet med artikel 17.1 b för hotet i fråga, 

b) avsluta verksam heten inom ett tillf älligt övervakningsnätverk när villkoren f ör att utf ärda 
en varning för hotet i fråga enligt artikel 9.1 inte längre är uppfyllda, 

c) anta allmänna förfaranden för verksamheten inom tillfälliga övervakningsnätverk, 

d) vid behov anta de falldefinitioner som  ska användas vid den tillfälliga övervakningen, för 
att säkerställa de insamlade uppgifternas jämförbarhet och kompatibilitet på unionsnivå. 

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 20.2. 



 

SV 22   SV 

Vid vederbörligen m otiverade och tvinga nde skäl till skynds amhet på grund av 
allvarlighetsgraden hos  ett allvarligt grän söverskridande hot m ot människors hälsa eller 
snabbheten hos dess spridning m ellan medlemsstaterna får kommissionen inrätta ett tillfälligt 
övervakningsnätverk eller anta eller uppdatera falldefin itionerna enligt led d geno m 
genomförandeakter m ed om edelbar verkan i en lighet m ed det skyndsamm a förfarande som  
avses i artikel 20.3. 

Kapitel IV 
Tidig varning och reaktion 

Artikel 8 
Inrättande av ett system för tidig varning och reaktion 

1. Härm ed inrä ttas ett sy stem f ör snab b varning på unionsnivå för allvarliga 
gränsöverskridande hot m ot m änniskors hälsa, nedan kallat systemet för tidig varning och 
reaktion. Detta system  ska sörja för kontinuerl ig kommunikation mellan kommissionen och 
de behöriga m yndigheter som  på nationell nivå ansvarar för att utfä rda varningar, bedöm a 
risken för folkhälsan och avgöra vilka åtgärder som kan krävas för att skydda folkhälsan. 

2. Kommissionen ska genom genomförandeakter anta förfaranden för informationsutbytet för 
att säkerställa att system et för tidig varn ing och reaktion fungerar som  det ska och att 
artiklarna 8 och 9 genomförs på ett enhetligt sätt. 

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 20.2. 

Artikel 9 
Varningar 

1. De behöriga nationella m yndigheterna eller kommissionen ska utfärda en varning inom 
systemet för tidig varning och reaktion, om  uppko msten eller utvecklinge n av ett allvarligt 
gränsöverskridande hot mot människors hälsa uppfyller samtliga följande villkor: 

a) Hotet är ovanligt e ller oväntat m ed tanke på platsen och tidpunkten, det orsakar eller kan 
komma att orsaka betydande morbiditet eller mortalitet hos människor, dess omfattning växer 
eller kan komm a att växa snabbt eller det överstiger eller kan komm a att överstiga den 
nationella insatsförmågan. 

b) Det påverkar eller kan komma att påverka fler än en medlemsstat. 

c) Det kräver eller kan komma att kräva samordnade insatser på unionsnivå. 

2. Om de behöriga nationella myndigheterna till Världshälsoorganisationen anmäler händelser 
som kan ut göra internationella hot m ot m änniskors hälsa  i enligh et m ed artikel 6 i det 
internationella hälsoreglem entet (2005), ska de  senast samtidig t utf ärda en varning inom 
systemet för tidig varning och r eaktion, förutsatt att hotet i fråga är ett sådant hot som  avses i 
artikel 2.1 i detta beslut. 
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3. När de behöriga nationella m yndigheterna och kommissionen utfärdar en varning ska de 
skyndsamt lämna alla relevanta uppgifter som  de förfogar över och som kan vara användbara 
för samordningen av insatserna, bl.a. om  

a) agensets typ och ursprung, 

b) datum och plats för händelsen eller utbrottet, 

c) överförings- eller spridningssätt, 

d) toxikologiska uppgifter, 

e) metoder för påvisande och bekräftelse, 

f) risken för folkhälsan, 

g) folkhälsoåtgärder som genomförs eller ska genomföras på nationell nivå, 

h) andra åtgärder än folkhälsoåtgärder, 

i) personuppgifter som krävs för kontaktspårning i enlighet med artikel 18. 

4. Komm issionen ska genom  system et för tidig varning och reaktion st älla till de  behörig a 
nationella myndigheternas fö rfogande alla uppgifter so m kan vara användbara för 
samordningen av insatserna  på unionsnivå, bl.a. såda na uppgifter om  faror och 
folkhälsoåtgärder b eträffande allva rliga g ränsöverskridande hot m ot m änniskors hälsa som  
lämnats genom andra varningssystem i unionen. 

Artikel 10 
Bedömning av risken för folkhälsan 

När en varning utfärdas i enlighet m ed artikel 9 ska kommissionen, om det är nödvändigt för 
samordningen av insatserna på unionsnivå, skyndsamt lägga fram en bedömning av risken för 
folkhälsan för de behöriga nationella m yndigheterna genom det system  för tidig varning och 
reaktion som anges i artikel 8 och för den hälsosäkerhetskommitté som anges i artikel 19. 

Bedömningen ska bygga på 

a) yttrandet från Europeiska centrum et för för ebyggande och kontroll av sjukdom ar enligt 
artikel 7.1 i förordning (EG) nr 851/2004, och/eller 

b) yttrandet från Europeiska m yndigheten för livsm edelssäkerhet enligt artikel 23 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om 
allmänna principer och krav för livsm edelslagstiftning, om  inrättande av E uropeiska 
myndigheten för livsm edelssäkerhet och om för faranden i frågor som  gäller 
livsmedelssäkerhet18, och/eller 

c) ett särskilt oberoende yttr ande, om  den bedöm ning som behövs helt eller delvis ligger 
utanför ovannämnda byråers uppdrag. 

                                                 
18 EGT L 31, 1.2.2002, s. 1. 
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Artikel 11 
Samordning av insatser 

1. Efter en varning enligt artikel 9 ska medlemsstaterna på grundval av tillgängliga uppgifter, 
bl.a. riskbedöm ningar enligt artikel 10, sam råda m ed varandra inom  den 
hälsosäkerhetskommitté som  anges i a rtikel 19 och i sam verkan m ed komm issionen f ör att 
samordna de nationella insatserna m ot de t allvarliga gränsöverskridande hotet m ot 
människors hälsa, inklusive om det i enlighet med det internationella hälsoreglementet (2005) 
fastställs a tt ett interna tionellt hot mot m änniskors hälsa f öreligger och hotet omfattas av 
artikel 2 i detta beslut. 

2. Om en medlem sstat har för avsikt att anta folkhälsoåtgärder för att bekäm pa ett allvar ligt 
gränsöverskridande hot mot m änniskors hälsa, ska den innan den antar åtgärderna sam råda 
med övriga medlemsstater och kommissionen om åtgärdernas karaktär, syfte och omfattning, 
såvida inte behovet av att skydda folkhälsan är så akut att åtgärderna måste antas omedelbart. 

3. Om en medlemsstat i brådskande fall måste anta folkhälsoåtgärder som svar på uppkomsten 
eller återko msten av ett allvar ligt gränsöver skridande hot m ot m änniskors hälsa, ska den 
omedelbart efter an tagandet underrätta övriga m edlemsstater och kommissionen om  
åtgärdernas karaktär, syfte och omfattning. 

4. Om  ett a llvarligt gr änsöverskridande hot m ot m änniskors hä lsa överstiger den nationella 
insatsförmågan, får en berörd m edlemsstat begära bistånd från övrig a medlemsstater genom 
EU:s civilskyddsmekanism, som inrättats genom rådets beslut 2007/779/EG, Euratom. 

5. Kommissionen ska genom  genomförandeakter anta de förfar anden som är nödvändiga för 
ett enhetligt genomförande av det infor mationsutbyte, det sam råd och den sam ordning som 
föreskrivs i denna artikel. 

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 20.2. 

Artikel 12 
Gemensamma tillfälliga folkhälsoåtgärder 

1. Om samordningen av nationella in satser enligt artikel 11 visar sig v ara otillräcklig för att 
förhindra sp ridningen av ett a llvarligt gränsöverskridande hot mot människors hä lsa mellan 
medlemsstaterna eller till unionen och skyddet av hälsan för befolkningen i unionen som 
helhet därför äventyras, får komm issionen komplettera medlemsstaternas åtgärder genom att, 
i form av delegerade akter i enlighet med förfarandet i artikel 22, anta gemensamma tillfälliga 
folkhälsoåtgärder som  m edlemsstaterna ska ge nomföra. Dessa åtgärder får inte avse 
bekämpning av hotet i fråga inom respektive medlemsstat. 

2. Punkt 1 gäller endast allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa som kan leda 
till ett betydande antal dödsfall eller sjukhusvistelser runt om i medlemsstaterna. 

3. De åtgärder som antas enligt punkt 1 ska 

a) vara förenliga m ed m edlemsstaternas an svar för att besluta om  sin hälso- och 
sjukvårdspolitik samt för att organisera och ge hälso- och sjukvård, 



 

SV 25   SV 

b) stå i proportion till risken för folkhälsan till följd av  hotet i fråga; i synnerhet ska m an 
undvika onödiga begränsningar av den fria rörligheten för personer, varor och tjänster, 

c) vara förenliga med unionens och medlemsstaternas tillämpliga internationella skyldigheter. 

Kapitel V 
Nödsituationer och situationer med pandemisk influensa på 

unionsnivå 

Artikel 13 
Fastställande av nödsituationer eller situationer med pandemisk influensa 

1. Om  de  särskilda villko ren i punkt 2 är uppfyllda kan kommissionen genom 
genomförandeakter formellt fastställa 

a) nödsituationer på unionsnivå, eller 

b) prepandemiska situationer med avseende på mänsklig influensa på unionsnivå. 

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 20.2. 

Vid vederbörligen m otiverade och tvinga nde skäl till skynds amhet på grund av 
allvarlighetsgraden hos  ett allvarligt grän söverskridande hot m ot människors hälsa eller 
snabbheten hos dess spridning m ellan medlemsstaterna får komm issionen formellt fastställa 
nödsituationer på unionsnivå eller prepandem iska situationer m ed avs eende på mänsklig 
influensa på unionsnivå genom genomförandeakter med omedelbar verkan i enlighet m ed det 
skyndsamma förfarande som avses i artikel 20.3. 

2. Kommissionen får anta de åtgärder som anges i punkt 1 endast om samtliga följande villkor 
är uppfyllda: 

a) Generaldirektören för Världs hälsoorganisationen har ännu inte  antagit ett beslut där det 
fastställs a tt ett in ternationellt ho t m ot m änniskors h älsa f öreligger i en lighet m ed 
artiklarna 12 och 49 i det internationella hälsoreglementet (2005). 

b) Det allvarliga gränsöverskridande hotet mot människors hälsa i fråga 

i) är av sådan karaktär att det kan förebyggas eller behandlas med hjälp av läkemedel, 

ii) sprids snabbt inom och mellan medlemsstaterna och äventyrar folkhälsan på unionsnivå, 

iii) är livshotande. 

c) De läkem edel, inklusive vacciner, so m re dan godkänts på unionsnivå i enlighet m ed 
Europaparlamentets och rådets förordni ng (E G) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om 
inrättande av gem enskapsförfaranden för godkä nnande av och tillsyn över hum anläkemedel 
och veterinärm edicinska läkem edel sa mt om inrä ttande av e n europeisk  
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läkemedelsmyndighet19 eller i medlemsstaterna genom förfarandet för ömsesidigt erkännande 
eller det decentraliserade förf arandet enligt Europaparlam entets och rådets  direktiv  
2001/83/EG av den 6 november 2001 om  uppr ättande av gem enskapsregler f ör 
humanläkemedel20 är in te eller är kanske inte  tillräck ligt ef fektiva f ör att f örebygga elle r 
behandla hotet i fråga. 

d) Hotet i f råga är m änsklig inf luensa, och å tgärderna antas  i syf te a tt formellt fastställa en 
prepandemisk situation med avseende på mänsklig influensa på unionsnivå. 

Artikel 14 
Fastställandets rättsliga verkningar 

1. Den enda rättsliga verkan av f astställandet av  en nödsituation på unionsnivå enligt 
artikel 13.1 a ska vara att artikel 2.2 i förordning (EG) nr 507/2006 blir tillämplig. 

2. Den enda  rättsliga verkan av fastställandet av  en prepandemisk situation med avseende på 
mänsklig influensa på unionsnivå enligt artik el 13.1 b ska vara att artikel 2.2 i förordning 
(EG) nr 507/2006 och artikel 21 i förordning (EG) nr 1234/2008 blir tillämpliga. 

Artikel 15 
Upphävande av fastställandet  

Kommissionen ska genom genomför andeakter upphäva fastställa ndet av de situationer s om 
anges i artikel 13.1 a och b så snart som ett av villkoren i artikel 13.2 b, c och d inte längre är 
uppfyllt. 

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 20.2. 

Kapitel VI 
Internationella överenskommelser 

Artikel 16 
Internationella överenskommelser 

Unionen f år ingå  intern ationella öv erenskommelser m ed tr edjeländer elle r inte rnationella 
organisationer som  m öjliggör och fastställe r for merna för dess sam arbete m ed dessa 
tredjeländer elle r inte rnationella o rganisationer när det gäller allvarliga gränsöverskridande 
hot m ot m änniskors hälsa som m edför en särs kild risk f ör överf öring till bef olkningen i 
unionen, för att omfatta följande aspekter: 

a) Utbyte av god praxis inom beredskaps- och insatsplanering. 

                                                 
19 EUT L 136, 30.4.2004, s. 1. 
20 EGT L 311, 28.11.2001, s. 67. 
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b) Utbyte av relevanta uppgifter  från övervaknings- och varningssystem, inklusive de berörda 
ländernas eller organisatione rnas deltag ande i relevan ta nätve rk f ör epidem iologisk 
övervakning eller tillfälliga övervakningsnätverk och systemet för tidig varning och reaktion. 

c) Sam arbete om  bedöm ning av risken fö r f olkhälsan till f öljd av allvar liga 
gränsöverskridande hot mot m änniskors hälsa, sä rskilt när  det gä ller in ternationella hot m ot 
människors hälsa som fastställts föreligga i enlighet med det internationella hälsoreglementet 
(2005). 

d) Samarbete om sa mordning av insatser, bl.a. tillfälligt deltagande av de berörda länderna 
eller organisation erna i hälsosäke rhetskommittén som observatö rer, s ärskilt när det gälle r 
internationella hot m ot m änniskors hälsa so m f astställts f öreligga i en lighet m ed det 
internationella hälsoreglementet (2005) 

Kapitel VII 
Förfarandebestämmelser 

Artikel 17 
Utnämning av nationella myndigheter och företrädare 

1. Medlemsstaterna ska inom tre månader efter detta besluts ikraftträdande utse 

a) de behöriga m yndigheter som  på  nationell ni vå ansvarar för insa mling av uppgifter för 
epidemiologisk övervakning i enlighet med artikel 6, 

b) centrala kontaktpunkter för samordning av den tillfälliga övervakningen i enlighet m ed 
artikel 7, 

c) den eller de behöriga myndigheter som  på nationell nivå ansvarar för att utfärda varningar 
och avgöra vilka åtgärder som  krävs för att sky dda folkhälsan vid tillämpning av artiklarna 8, 
9 och 10, 

d) en företrädare och en suppleant i den hälsosäkerhetskommitté som anges i artikel 19. 

2. Medlemsstaterna ska underrätta komm issionen och övriga medlem sstater om  de 
utnämningar som avses i punkt 1. 

3. Medlemsstaterna ska underrätta  kommissionen och övriga m edlemsstater om de uppgifter 
som lämnats enligt punkt 2 ändras. 

Artikel 18 
Skydd av personuppgifter 

1. Vid tillämpning av detta bes lut ska personuppgi fter behandlas i enlighet m ed direktiv  
95/46/EG och förordning (EG) nr 45/2001. 

2. Systemet för tidig varning och reaktion ska omfatta en funktion för selektiv underrättelse 
som gör det m öjligt att överföra personupp gifter enbart till d e b ehöriga n ationella 
myndigheter som berörs av kontaktspårningsåtgärder. 
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3. När behöriga myndigheter som genomför kontaktspårningsåtgärder överför personuppgifter 
som behövs för kontaktspårning genom systemet för tidig varning och reaktion i enlighet med 
artikel 9.3 ska de använda sig av funktionen fö r selektiv underrättelse enligt punkt 2 i den här 
artikeln och överföra uppgifter na enbart till de andra m edlemsstater som  berörs av 
kontaktspårningsåtgärderna. 

4. När de behöriga myndigheterna skickar de uppgifter som avses i punkt 3 ska de hänvisa till 
den varning som tidigare lämnats till systemet för tidig varning och reaktion. 

5. Om en behörig nationell myndighet i efterhand fastställer att den lämnat ut personuppgifter 
enligt artikel 9.3 i strid m ed direktiv 95/46/EG eftersom utlämnandet inte var nödvändigt för 
genomförandet av kontaktspårnings åtgärderna i fråga, ska de n om edelbart underrätta de 
medlemsstater till vilka uppgifterna överfördes. 

6. Kommissionen ska anta 

a) riktlinjer för att säkerställa att den dagliga driften av systemet för tidig varning och reaktion 
uppfyller kraven i direktiv 95/46/EG och förordning (EG) nr 45/2001, 

b) en rekommendation med en vägledande förteckning över personuppgifter som får eller bör 
utbytas för samordning av kontaktspårningsåtgärder. 

Artikel 19 
Hälsosäkerhetskommittén 

1. Här med inrättas en hälsosäkerhetsko mmitté bestående av höga företrädare för  
medlemsstaterna. 

2. Hälsosäkerhetskommittén ska ha följande uppgifter: 

a) Stödja infor mationsutbytet mellan medlemsstaterna och komm issionen om erfarenheterna 
från genomförandet av detta beslut. 

b) Bistå kommissionen vid sam ordning av medlemsstaternas beredskaps- och insatsplanering 
i enlighet med artikel 4. 

c) Bistå komm issionen vid sa mordning av m edlemsstaternas insatser m ot allvarliga 
gränsöverskridande hot mot människors hälsa i enlighet med artikel 11. 

3. Hälsosäk erhetskommittén ska h a en före trädare för k ommissionen som  ordförande. 
Hälsosäkerhetskommittén ska sammanträd a regelbundet och  när läget s å kräver, på begäran  
av kommissionen eller en medlemsstat.  

4. Sekretariatet ska tillhandahållas av kommissionen. 
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Artikel 20 
Kommittén för allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa 

1. Vid antagandet av genomförandeakter ska kommissionen bistås av kommittén för allvarliga 
gränsöverskridande hot mot m änniskors hälsa.  Denna komm itté ska vara en kommitté i den 
mening som avses i artikel 3.2 i förordning (EU) nr 182/2011. 

2. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas. 

3. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 8 i förordning (EU) nr 182/2011 jämförd med 
artikel 5 i den förordningen tillämpas. 

Artikel 21 

Delegeringens utövande 

1. Befogenheten att anta  delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor 
som anges i denna artikel. 

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 12 ska ges till komm issionen 
för en period av fem  år  från och med den [...] 21. Kommissionen ska utarbeta en rapport om  
delegeringen av befogenhet senast nio m ånader före utgången av perioden av fe m år. 
Delegeringen av befogenhet ska genom  tyst medgivande förlängas m ed perioder av samma  
längd, om  inte Europaparlam entet eller rådet mo tsätter sig en sådan fö rlängning senast tre 
månader före utgången av perioden i fråga. 

3. Den delegering av befogenhet som  avses i artikel 12 f år när som helst å terkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om  återkallelse innebär a tt delegeringen av den 
befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet f år verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare  i beslutet angivet 
datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft. 

4. Så snart komm issionen antar en delegerad akt ska den sam tidigt delge Europaparlam entet 
och rådet denna. 

5. En delegerad akt s om antas enligt a rtikel 12 ska träda i kraft endast om  varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar m ot den delegerade akten inom  en 
period av två m ånader från den dag då akten de lgavs Europaparlamentet och råd et, eller om 
både Europaparlam entet och rådet, före utgången av den peri oden, har underrättat 
kommissionen om  att de inte ko mmer att i nvända. Denna period ska förlängas m ed två  
månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ. 

Artikel 22 
Skyndsamt förfarande 

1. Delegerade akter som  antas en ligt denn a artikel ska träda i kraft utan dröjsm ål och ska 
tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet m ed punkt 2. Delgivningen av en 

                                                 
21 OJ: Please insert the date: date of entry into force of this Decision 
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delegerad a kt till Euro paparlamentet och råde t ska innehå lla en m otivering till v arför det 
skyndsamma förfarandet tillämpas. 

2. Såväl Europaparlam entet som rådet får invä nda mot en delegerad akt i enlighet m ed det 
förfarande som  avses i artikel 21.5. I ett så dant fall ska kommissionen upphäva akten utan 
dröjsmål efter det att Europaparlamentet eller rådet har delgett den sitt beslut om invändning. 

Artikel 23 
Rapporter om detta beslut 

Kommissionen ska vart tredje år för Europapa rlamentet och rådet lägga fram  e n teknisk 
rapport om verksamheten inom systemet för tidig varning och reaktion och annan verksam het 
i samband med genomförandet av detta beslut. 

Kapitel VIII 
Slutbestämmelser 

Artikel 24 
Upphävande av beslut nr 2119/98/EG 

1. Beslut nr 2119/98/EG ska upphöra att gälla. 

2. Hänvisningar till det upphävda beslutet ska anses som hänvisningar till det här beslutet. 

Artikel 25 
Ikraftträdande 

Detta b eslut träd er i k raft dagen ef ter de t a tt d et ha r of fentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning. 

Artikel 26 
Adressater 

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfärdat i Bryssel den 8.12.2011 

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar 
Ordförande Ordförande 
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BILAGA  

FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT 

5. GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET  

5.1. Förslagets eller initiativets beteckning  

Förslag till Europaparlam entets och rådets be slut om allvarliga gränsöverskridande hot m ot 
människors hälsa 

Berörda politikområden i den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen1  

Unionsåtgärder på hälsoområdet (17 03 06) 

Unionens åtgärdsprogram för hälsa – Administrativa utgifter (17 01 04) 

Extern pers onal och andra adm inistrativa utg ifter till stö d f ör politikom rådet hälsa och  
konsumentskydd – Andra administrativa utgifter (17 01 02 11) 

Administrativa utgifter för politikområdet kommissionens administration – Personalpolitik och 
personalförvaltning – Läkartjänsten (26 01 50 01) 

5.2. Typ av förslag eller initiativ  

 Ny åtgärd  

 Ny åtgärd som bygger på ett pilotprojekt eller en förberedande åtgärd2  

 Befintlig åtgärd vars genomförande förlängs i tiden  

 Tidigare åtgärd som omformas till eller ersätts av en ny  

5.3. Mål 

5.3.1. Fleråriga strategiska mål för kommissionen som förslaget eller initiativet är avsett att bidra 
till  

HÄLSOSÄKERHET 

De allmänna målen med detta initiativ är at t förbättra EU-befolkningens skydd m ot allvarliga 
gränsöverskridande hot mot hälsan och säkers tälla en hög hälsoskyddsnivå för m änniskor vid 
utformningen och genom förandet av EU:s politik oc h verksamhet. Kapaciteten och  

                                                 
1 Verksamhetsbaserad förvaltning oc h verksamhetsbaserad budgetering benämns i bland m ed de i nterna 

förkortningarna ABM respektive ABB. 
2 I den mening som avses i artikel 49.6 a respektive 49.6 b i budgetförordningen. 
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strukturerna kommer att förstärkas, och det planeras åtgärder för övervakning av, tidig varning 
för och bekämpning av allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa i enlighet med 
artikel 168 i EUF-fördraget. 

5.3.2. Specifika mål eller verksamheter inom den verksamhetsbudgeterade förvaltningen och 
budgeteringen som berörs  

Det specif ika m ålet m ed detta initiativ ä r att f örstärka insa tserna m ot alla allv arliga 
gränsöverskridande hot m ot m änniskors häls a (utom  radiologiska och nukleära hot) på  
grundval av ett heltäckande och enhetligt tillvägagångssätt för beredskaps- och 
insatsplanering, riskövervakning, riskbe dömning och riskhantering, inklusive 
riskkommunikation. 

Specifikt mål nr 1: 

I fråga om beredskaps- och insatsplanering är det specifika målet att utveckla ett gemensamt 
tillvägagångssätt för beredskapsplanering på EU -nivå f ör alla grän söverskridande hot m ot 
människors häls a f ör att säke rställa s amstämmighet och drif tskompatibilitet m ellan olik a 
sektorer på EU-nivå och m ellan medlem sstaterna. Detta  o mfattar en r ättvisare tillgång till 
medicinska motåtgärder (t.ex. vacciner mot pandemisk influensa). 

Berörda verksamheter enligt den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen 

Unionsåtgärder på hälsoområdet (17 03 06) 

Unionens åtgärdsprogram för hälsa – Administrativa utgifter (17 01 04) 

Administrativa utgifter för politikområdet kommissionens administration – Personalpolitik och 
personalförvaltning – Läkartjänsten (26 01 50 01)3 

Specifikt mål nr 2: 

I fråga o m riskövervakning och riskbedömning är det sp ecifika m ålet att skapa 
förutsättningar f ör att s äkerställa e n enhetlig  och heltäckande m etod för att f astställa och  
anmäla hälsohot och utvärdera hotens hälsorisker, särskilt när det gäller hälsorelaterade kriser 
med en tvärdisciplinär dimension. 

Berörda verksamheter enligt den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen 

Unionsåtgärder på hälsoområdet (17 03 06) 

Unionens åtgärdsprogram för hälsa – Administrativa utgifter (17 01 04) 

Specifikt mål nr 3: 

                                                 
3 Deltagande i gemensam upphandling av vacciner mot pandemisk influensa för kommissionsanställda. 
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I fråga om riskövervakning är det specif ika målet a tt skapa förutsättningar för att stärka o ch 
förbättra samordningen m ellan medlemsstaterna, internationella organ och komm issionen för 
att säkerställa en enhetlig och samst ämmig strategi för en effektiv hantering av insatser m ot 
allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa i hela EU. 

Berörda verksamheter enligt den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen 

Unionsåtgärder på hälsoområdet (17 03 06) 

Extern pers onal och andra adm inistrativa utg ifter till stö d f ör politikom rådet hälsa och  
konsumentskydd – Andra administrativa utgifter (17 01 02 11) 

Specifikt mål nr 4: 

I fråga om risk- och kriskommunikation är målen med initiativet att utarbeta och underlätta 
gemensamma kommuni kationsstrategier och bu dskap för att undvika att allm änheten ges 
motstridiga eller felaktiga uppgifter. 

Berörda verksamheter enligt den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen 

Unionsåtgärder på hälsoområdet (17 03 06) 

Unionens åtgärdsprogram för hälsa – Administrativa utgifter (17 01 04) 
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5.3.3. Verkan eller resultat som förväntas 

Beskriv den verkan som förslaget eller initiativet förväntas få på de mottagare eller den del av befolkningen som 
berörs. 

Effekter på folkhälsan : EU-befolkningens skydd m ot allvar liga gränsöverskridande hot m ot 
hälsan och  ef fektiviteten i str ukturerna och m ekanismerna för folkhälsosäkerhet på EU-nivå  
skulle förbättras avsevärt. Det skulle m öjliggöra en sam stämmig beredskapsplanering som  
grundas på gemensamma obligatoriska standarder och bättre samordnade och avvägda insatser 
vid alla typer av allvar liga gränsöverskridande hot mot människors hälsa. Alla medlemsstater 
skulle t.ex. behöva ha beredskapsplaner som  skulle omfatta åtgärder både inom  hälsoområdet 
och inom andra kritiska sektorer. Dessutom  skulle strukturer och kap acitet behöva inrä ttas i 
enlighet med fastställda checklistor. Detta alternativ skulle också leda till ett mer samstämmigt 
och heltäckande tillvägagångssätt för fastst ällande, anm älan och bedömning av allvarliga  
gränsöverskridande hot m ot m änniskors hälsa. Genom  att in föra en rättslig grund som 
möjliggör gem ensam upphandling skulle detta al ternativ leda till en  betydligt rättvisare 
tillgång till m edicinska motåtgärder för m edlemsstaterna, vilket skulle ge ett bättre skydd för 
hela EU:s befolkning. Dessutom skulle det br anschövergripande sam arbetet förbättras i  
händelse av gränsöverskridande hot m ot människors hä lsa, vilket ocks å skulle bid ra till et t 
bättre hälsoskydd för allmänheten. 

Sociala effekter: Ett samordnat tillvägagångssätt för tillgång till medicinska motåtgärder skulle 
öka förtroendet för de åtgärder som  folkhälsomyndigheterna vidtar, efte rsom de skul le bygga 
på ett stabilt rättsligt instrument. För de medlemsstater som väljer att delta i den gem ensamma 
upphandlingen skulle m ekanismen innebära ett bättre skydd för utsatta grupper genom  att  
tillhandahållandet ga ranteras. De tta skulle  sam tidigt f rämja solida riteten m ellan 
medlemsstaterna genom en gemensam minimitäckning för utsatta samhällsgrupper. 

Ekonomiska effekter: Inrättandet av en gem ensam mekanism för uppha ndling av medicinska 
motåtgärder skulle f örbättra tillhandahållandet av läkem edel och upp muntra utvecklingen av 
nya produkter på grundval av långsiktiga avtal med folkhälsosektorn. 

Budgetkonsekvenser: När det gäller beredskap kan m an förvänta sig ex tra kostnader, särskilt 
för personalresurser och tillhandahållande av teknisk utrustning i medlemsstaterna och på EU-
nivå. För att täcka bristerna i riskbedöm ningen skulle det krävas ytterligare budgetm edel på  
ca 500 000 euro per år från EU:s hälsoprogram  för att upprätta ett ram avtal för att få tillgång 
till sakkunskap vid behov. Målet s kulle vara att upprätta perm anenta nätverk av nationella 
kontaktpersoner för kontakter m ellan behöriga myndigheter och organ på hälsoom rådet för  
bedömning av specifika hot. De åtgärder som  föreslås när det gäller utökat sam arbete skulle 
dock inte f å några s törre budgetk onsekvenser, eftersom  de skulle g rundas på befintlig a 
mekanismer och strukturer. 

Administrativ börda : Styrningen av riskhant eringen på folkhälsoom rådet sku lle f örbättras 
betydligt, eftersom det bara skulle behövas en expertkommitté. 
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Internationella effekter : Bättre sam ordning i EU av m edlemsstaternas genomförande av det  
internationella häls oreglementet (2005) 4 och ett närm are sam arbete m ellan E U och 
Världshälsoorganisationen (WHO) om  beredskap för och insatser vid internationella hot m ot 
människors hälsa skulle bidra till att förstärka hälsosäkerheten globalt. 

5.3.4. Indikatorer för bedömning av resultat eller verkan  

Ange vilka indikatorer som ska användas för att följa upp hur förslaget eller initiativet genomförs. 

För en system atisk uppföljning av åtgärderna för beredskaps- och insatsplanering, 
riskbedömning och riskhanteri ng komm er genom förandet av beslutet att övervakas och 
utvärderas enligt följande: 

Kommissionen kommer att lämna regelbundna rapporter till Europaparlamentet och rådet med 
utvärderingar av genomförandet av beslutet. Den första rapporten kommer att läm nas efter en 
utvärdering som ska göras inom fyra år efter beslutets ikraftträdande. 

Utvärderingen av hur ef fektivt strukturerna oc h mekanismerna inom hälsosäkerhetsinitiativet 
fungerar kommer att grundas på årlig inform ation från m edlemsstaterna, m ed vetenskapligt 
stöd från specialis erade byråe r och organisationer, t.ex. Europeiska centrum et för 
förebyggande och kontroll av sj ukdomar (ECDC) och Europeiska läkem edelsmyndigheten 
(EMA), som underlag för jämförelse och enhetlighet i kommissionens rapportering. 

Det viktigaste instrumentet för insam ling av uppgifter för denna utvärdering är ett 
rapporteringssystem som kommer att godk ännas och genomföras av den nya hälsokommittén. 
De behöriga m yndigheterna i m edlemsstaterna, ECDC och komm issionen kommer att  
samarbeta för att utveckla nödvändiga verk tyg och instrum ent. Deltagande av andra 
internationella organ, t.ex. WHO och initiativet för internationell hälsosäkerhet (Global Health 
Security Initiative – GHSI)5 kan övervägas vid behov. 

Rapporteringen kommer att om fatta information om inrättade sam arbetsmekanismer, viktiga 
sektorer som  deltar och webbplat ser för utbyte av bästa praxis . Centrala indikatorer för 
övervakning och utvärdering av genomförandet och resultaten anges nedan: 

                                                 
4 h ttp://www.who.int/ihr/en/ 
5 Mer in formation om in itiativet fö r i nternationell h älsosäkerhet fi nns i arb etsdokumentet från  kommissionens 

avdelningar Health Security in the European Union and Internationally, som  fi nns på 
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


 

SV 36   SV 

Övervakning av genomförandet av de föreslagna åtgärderna: 

Effektindikator 

Specifika mål Resultatindikatorer Informationskälla 
1. 1. Bättre skydd för EU:s befolkning mot allvarliga 
gränsöverskridande hot mot hälsan 

Snabbare och effektivare bekämpning av gränsöverskridande 
hot m ot EU-b efolkningens h älsa (m orbiditet, mortalitet, 
vunna kvalitetsjusterade levnadsår) 

Extern och o beroende ut värdering fy ra år  eft er 
genomförandet av den rättsliga grunden 

2. St rukturer oc h sy stem för f olkhälsosäkerhet: 
måluppfyllelse48, kostnadseffektivitet49 och sa mstämmighet50 
i fråga om målen med initiativet 
 

  

2.1. Enhetligt och heltäckande övergripande tillvägagångssätt 
i fråga om alla gränsöverskridande hot mot människors hälsa 
(beredskaps- oc h i nsatsplanering, ri skövervakning, 
riskbedömning oc h ri skhantering, i nklusive 
riskkommunikation) 

Antagande av lagförslaget om hälsosäkerhetsinitiativet Regelbundna u tvärderingar som et t rättsl igt k rav (artikel i  
lagtexten), första ut värderingen e fter fyra å rs genomförande 
av den rättsliga grunden 

2.2. B eredskaps- och i nsatsplanering, gem ensamt 
tillvägagångssätt p å EU-n ivå för alla allvarliga 
gränsöverskridande hot mot människors hälsa 

a) Allmän och specifik beredskap 

b) Säkerställande av  samstämmighet och driftskompatibilitet 
mellan kritiska samhällssektorer 

c) Gem ensam gr undläggande kapaci tet fö r bere dskap/EU-
skräddarskydda anmälningskriterier (för genomförande av det 

a) Antal nya beredskapsplaner på EU- och medlemsstatsnivå 
Vidareutvecklade allmänna beredskapsprinciper (möjliga 
närmare bestämmelser för specifika hot)  
 
b) Antal beredskaps- och insatsplaner i kritiska 
samhällssektorer  
c) Antal överenskommelser om minsta grundläggande 
kapacitet och gemensamma normer på EU-nivå för att 
genomföra det internationella hälsoreglementet 

Årliga ra pporter frå n de  beh öriga m yndigheterna i  
medlemsstaterna p å gru ndval av  ett g emensamt f astställt 
frågeformulär 

Kontinuerlig EC DC-bedömning av  den nationella 
beredskapen när det gäller smittsamma sjukdomar 

Sammanfattande ra pporter f rån kommissionen va rtannat år  
med en  kvalitativ u tvärdering av medlemsstaternas 
genomförande 

                                                 
48 Måluppfyllelse = i vilken utsträckning förslagets mål uppnås med alternativet. 
49 Kostnadseffektivitet = i vilken utsträckning målen kan uppnås med en given resursnivå/till lägsta möjliga kostnad. 
50 Samstämmighet = i v ilken utsträck ning alt ernativen är förenliga m ed de ö vergripande målen fö r EU:s p olitik o ch i v ilken u tsträckning de ka n förm odas förhindra at t de 

ekonomiska, sociala och miljörelaterade effekterna tar ut varandra. 
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internationella hälsoreglementet med en gemensam metod) 

d) Rättvis tillgång till medicinska motåtgärder 
d) Antagande av förslaget om inrättande av en mekanism för 
gemensam upphandling och dess genomförande: antal 
deltagande länder, mängd medicinska motåtgärder som köpts 
in med hjälp av mekanismen 

• 2.3. Riskövervakning och riskbedömning: 
samstämmigt och heltäckande tillvägagångssätt för  
• – fastställande och anmälan av hälsohot på grundval 
av en förbättrad sammankoppling av befintliga mekanismer 
och strukturer för övervakning och anmälan 

– förbättrad kapacitet för tillförlitlig och snabb bedömning av 
risken för folkhälsan till följd av gränsöverskridande hot mot 
människors hälsa  

Etablerade standardförfaranden och ingångna 
samförståndsavtal med relevanta sektorer för att bättre knyta 
samman befintliga anmälningsstrukturer  
Skräddarsydda EU-kriterier för anmälan av hälsohot som 
fastställts på EU-nivå 

Antal och typer av hot som upptäckts och rapporterats och 
etablerade kopplingar till det internationella hälsoreglementet 

Förstärkt kapacitet för bedömning av hälsohot, oavsett orsak 
(antal nätverk samt antal typer av hot som omfattas) 

Antal riskbedömningar, typ av hot som bedömts, strukturer 
som bedömt risken och kvalitet på riskbedömningar som 
begärts och genomförts 

Rapport från kommissionen 

• 2.4. Riskhantering: förbättrad samordning  

• – Hållbar struktur på EU-nivå för en eventuell 
allvarlig gränsöverskridande folkhälsokris  
• – Tydligt uppdrag för strukturen med starkt 
engagemang från medlemsstaternas sida 

Hållbar mekanism (insatsklar EU-hälsogrupp) och struktur 
för krishantering på EU-nivå  
Standardförfaranden för krishantering som fastställts 
tillsammans med medlemsstaterna 

Interna förfaranderegler för en enda struktur (nivå på 
medlemsstaternas deltagande, antal utfärdade 
rekommendationer och kvaliteten på dem) 

Rapport från kommissionen 

2.5. kriskommunikation: förbättrade villkor för 
kriskommunikation 

Överenskommelse om  först ärkta f örfaranden för risk- och 
kriskommunikation (vem, varför, när, var, hur, vad) 

Antal ge nomförda kam panjer oc h öv ningar, ant al 
gemensamma p ressmeddelanden, an tal o ch kv alitet p å 
kommunikationsverktyg, b roschyrer, vä gledningar, af fischer 
etc. 

Kommunikationsstrategier och samordning av meddelanden i 
praktiken 
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Det görs f ör närvarande en närm are inventering av befintlig kapacitet oc h befintliga åtgärder 
och planer för beredskap, riskbedömning och riskhantering i varje enskild medlemsstat och för 
alla hot uto m smittsamma sjukdomar. På så s ätt kommer man att kun na fastställa ännu m er 
detaljerade indikatorer som kan tjäna som referensvärden för mätning av framstegen efter de t 
att lagförslaget har antagits. 

5.4. Motivering till förslaget eller initiativet  

5.4.1. Behov som ska tillgodoses på kort eller lång sikt  

Syftet med hälsosäkerhetsinitiativet är att ra tionalisera och s tärka kapacitet och s trukturer för 
hälsosäkerhet för att förbättra EU-befolkningens skydd mot alla allvarliga gränsöverskridande 
hot som kan påverka f olkhälsan. Sådana hot ka n vara händ elser som orsakas av smitts amma 
sjukdomar, biologiska agens som  orsakar icke-s mittsamma sjukdomar51 samt hot av kem iskt 
ursprung, miljöursprung eller okänt ursprung eller hot som orsakas av klimatförändringar. Hot 
som beror på effekterna av klim atförändringar (dvs. värmeböljor och kö ldperioder) betraktas 
som hot av miljöursprung i detta initiativ. 

Eftersom de ssa hot är gränsöverskridande oc h de kan få a llvarliga konsekvenser för EU:s 
befolkning, behövs det en samordnad fol khälsostrategi på E U-nivå. Syftet m ed 
hälsosäkerhetsinitiativet är att fastställa en sådan gemensam EU-ram för hälsosäkerhet. 

Meningen är att hälsosäkerhetsinitiativet ska ge EU-befolkningen samma skyddsnivå som 
redan finns  för sm ittsamma sjukdom ar sam t kom plettera och g e m ervärde åt åtgärder 
medlemsstaterna emellan genom enhetlig och e ffektivare hantering av hälsohot. Målet är att 
förbättra samordningen  av EU:s riskbedöm ning och stärk a de bef intliga struk turerna och 
mekanismerna på folkhälsoområdet. 

Den rättsliga grunden för initiativet lades ge nom Lissabonfördraget, genom  vilket EU gavs  
den nya befogenheten att vidta åtgärder i fråg a om allvarliga gränsöverskridande hot m ot 
människors hälsa52. I konsekvensbedömningen undersöks en rad alternativ för förbättring av 
krishanteringscykeln ur ett folkhälsoperspektiv. Den omfattar följande centrala områden: 

– Sa mordningen på EU-nivå av beredskaps - och insatsplaneringen för allvarliga  
gränsöverskridande hot m ot m änniskors hälsa, inklusive rättv is tillgång till medicinska  
motåtgärder såsom vacciner och förbättrad beredskap inom alla kritiska samhällssektorer. 

– Övervakningen och den vetenskapliga bedömni ngen på EU-nivå av risker so m följer av 
dessa m öjliga hot, eftersom  oberoende sa kkunskap m ed underbyggda vetenskapliga råd om 
nya hälsohot krävs för ändamålsenliga insatser vid en hälsokris. 

                                                 
51 Biologiska h ändelser k an orsakas av  sm ittsamma sj ukdomar o ch av  sk adliga äm nen so m p roduceras av 

mikroorganismer (t .ex. ri cin). Dessa skadliga äm nen ka n vanligen påträffas i  naturen, m en de ka n framställas, 
ändras eller manipuleras för att avsiktligen orsaka sjukdom vid en kriminell handling eller ett terrorattentat.  

52 Se bilaga 1 för artikel 168 i Lissabonfördraget. 
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– Folkhälsoaspekterna på krishantering och de folkhälsoåtgärder som  krävs under sådana 
omständigheter för att förhindra eller begränsa spridningen av hot m ot folkhälsan och m inska 
sådana händelsers effekter 53. I detta sammanhang behandlas i konsekvensbedömningen också 
hälsosäkerhetskommitténs54 status och metoder för att säkerställa effektiv kommunikation. 

5.4.2. Mervärdet av en åtgärd på unionsnivå 

EU-mervärdet sku lle ök a när d et g äller alla as pekter av beredskaps- och insatsplaneringen, 
riskbedömningen och riskhanteringen genom strategiskt och tekniskt sam arbete om  
hälsosäkerhet på EU-nivå. Detta skulle garanter as genom att det införs en stabil rättslig grund 
för alla allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa. Genom att det även införs en 
rättslig grund för gemensam upphandling av medicinska motåtgärder kan alternativet bidra till 
att stärka kapaciteten när det gä ller beredskap för och insatser vid gränsöverskridande hot mot 
människors hälsa i EU. 

5.4.3. Huvudsakliga erfarenheter från liknande försök eller åtgärder 

Gränsöverskridande händelser på sena re tid, såsom  H1N1-epidemin under 2009/2010, 
vulkanaskmolnet under 2010 och utbrottet av E. coli STEC O104 under 2011, har haft stora  
konsekvenser för samhället och visade att sådana kriser inte kan begränsas till en enda sektor. 
Inte bara folkhälsa berörs, utan också civils kydd, livsm edelssäkerhet, internationell handel, 
resande och brottsbekämpning, beroende på hotets karaktär. 

Pandemisk influensa H1N1 orsakade under 2009 och 2010 2 900 dödsfall i EU och 18 000 
dödsfall globalt. Pandem in utsatte hälso- och sj ukvården, inklusive intensivvården, för stora 
påfrestningar och krävde kontaktspårning och mycket stora investeringar i vacciner och 
antivirala läkemedel. Medlemsstaterna var dessu tom tvungna att konkurrera om  bättre villko r 
för upphandling av vacciner. De ekonom iska och samhälleliga störningarna, särskilt i Mexiko 
och Förenta staterna, där t.ex. skolor stängdes, ledde till störningar för turismen och resandet. 

Hanteringen av pandemisk influensa H1N1 har utvärderats grundligt55. 

Lärdomar som dragits på EU-nivå och viktiga budskap som  godkänts av 
hälsosäkerhetskommittén omf attar f öljande56: Medlem sstaterna, komm issionen och EU-
byråerna fortsätter att u tvärdera pandemiberedskapen i sek torer och tjäns ter som konstaterats 

                                                 
53 Åtgärderna omfattar medicinska m otåtgärder (m asker, m ediciner) sa mt begrän sning av h ändelsen oc h sane ring 

(fullständig eller delvis borttagning av kemiska agens från personer eller platser som förorenats). En hälsoåtgärd 
täcker inte frågor som går utöver folkhälsan och omfattar således inte brottsbekämpning eller civilskyddsåtgärder. 

54 För att undvika sammanblandning av denna kommitté med en kommitté som inrättats enligt artikel 3 i förordning 
(EU) nr 182/2011 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:055:0013:0018:SV:PDF) 
skulle det vara lämpligt att ändra dess namn och undvika ordet ”kommitté”. Ett annat namn, t.ex. EU:s 
högnivågrupp för hälsosäkerhet, skulle bättre kunna avspegla detta organs karaktär. 

55 En ö versikt ö ver al la ut värderingar av  H1 N1 ges  på  
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/pandemic_preparedness/pandemic_2009_evaluations/Pages/pandemic_2009_
evaluations.aspx. 

56 Assessment Report on the EU-wide Response to Pandemic (H1N1) 2009 covering the period 24 April 2009 – 31 
August 2009: http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/docs/assessment_response_en.pdf. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:055:0013:0018:SV: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/communicable_diseases/docs/assessment_response_en.pdf
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kunna befinna sig i riskzonen (hälso- och sjukvår dssektorn och sektorsöve rgripande), särskilt 
eftersom alla sekto rer inte utsattes för samm a påfrestningar. Medlemsstaterna, kommissionen 
och EU-byråerna fin justerar och  o ffentliggör så tidigt s om m öjligt uppskattningar av 
planeringsantaganden för en ny pandemi, så att andra sektorer kan förbereda sig, och sörjer för 
att dessa ses över allteftersom pandemin utvecklas. Medlemsstaterna införlivar planeringen för 
ömsesidigt bistånd i den allmänna kontinuitetsplaneringen för hälso- och sjukvården, inklusive 
leverans- och stödtjänster i hälso- och sjukvårdssektorn. 

Det krävs stora förbättringar. Till exem pel visar erfarenheterna från H1N1-pandem in 2009, 
vilka bekräftades vid ECDC- WHO-Euro-workshopparna i septem ber 2011, att det behövs en 
riskbaserad strategi så att insa tserna i högre grad st år i proportion till m ålen och är anpassade 
till en viss pandemis särdrag, som kan variera betydligt. 

I enlighet med den gällande EU-lags tiftningen om smittsamma sjukdomar enades man snabbt 
om EU-övervakning och en falldefinition för H1N1 på grundval av råd från ECDC oc h WHO. 
Hälsosäkerhetskommitténs utta landen om vaccinationstäc kning57, reserekomm endationer58 
och skolstängningar 59 under pandemin var dock svåråtkom liga och svåra att enas om  och 
följdes in te alltid av  m edlemsstaterna, på grund av kommitténs k araktär. Till följd av 
reglerings- och avtalsbe gränsningar var det in te heller möjligt att sn abbt inrätta en m ekanism 
för att säkerställa tillgången till antivirala läkemedel och vacciner60. 

Under 2009 års H1N1-pandemi kunde vissa m edlemsstaterna inte upphandla tillräckligt m ed 
vaccin mot pandemisk influensa, och vaccinerna  levererades vid m ycket olika tidpunkter till 
de olika medlemsstaterna. Den ojämlika tillgången till vaccin m ot pandemisk influensa under 
H1N1-pandemin 2009 berodde på medlemsstaternas svaga köpkraft61. Detta kan jämföras med 
situationen i delar av  Latinam erika och Vä stindien, där de länder som  deltog i den 
panamerikanska hälsoorganisationens (PAHO) standardmekanism för gemensam upphandling 
av vaccin fick pandemivaccin ungefär samtidigt, i enlighet med en i förväg fastställd plan och 
till förmånligare villkor än de som EU-medlemsstaterna förhandlat fram. 

Medlemsstater som ville ha vaccin mot pande misk influensa konkurrerade m ed varandra och 
var tvungna att godta ofördelaktiga avtalsvi llkor. Dokum entation som  sa mlades in för 
kommissionens räkning i en oberoende utvärdering 62 visar de betydande skillnaderna i 
avtalsvillkor, särskilt beträffande ansvaret för biverkningar, som överfördes från tillverkarna 
till m edlemsstaterna. D essutom ledde den brista nde f lexibiliteten i av talen, som  inte gav 

                                                 
57 Health Security Committee/Early Warning and Response System statement on Influenza A(H1N1) 2009: target and 

priority groups for vaccination av den 25 augusti 2009: 
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/hsc_ewrs_statement_en.pdf. 

58 Health Security Committee/Early Warning and Response System statement on Influenza A(H1N1) 2009 
Symptomatic individuals travelling av den 13 augusti 2009: 
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/statement_travel_en.pdf. 

59 Health Security Committee/Early Warning and Response System statement on School closures av den 13 augusti 
2009: http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/statement_school_en.pdf. 

60 h ttp://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/council_lessonsh1n1_en.pdf 
61 Assessment report on EU wide pandemic vaccine strategies av d en 2 5 augusti 2 010: 

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

http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/hsc_ewrs_statement_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/statement_travel_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/statement_school_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/council_lessonsh1n1_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/docs/assessment_vaccine_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/docs/assessment_vaccine_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/docs/assessment_vaccine_en.pdf
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möjlighet att ändra de beställda m ängderna el ler läm na tillbaka öv erskottsvaccin, till ett 
omfattande resursslöseri. De m edlemsstater som inte kunde godta dessa ofördelaktiga villkor 
kunde inte vara säkra på att få  tag på vaccin m ot pandem isk in fluensa, vilket försvagade 
beredskapen i EU för ett sådant  gränsöverskridande hot mot människors hälsa. Detta kunde ha 
fått m ycket allvarliga hälsokonsekvenser om  pa ndemin hade visat sig vara virulentare och 
dödligare. 

Det fanns svårigheter att inform era hälso- och sjukvårdspersonalen och allm änheten om 
behovet av vaccination vid 2009 års H1N1-pandemi63. 

Vulkanaskmolnet från Island 2010 orsakade om fattande transportstörningar som bl.a. ledde 
till att organtransplantationer m åste skju tas upp  ef tersom le veransen av organen försenades. 
Dessutom fick m änniskor som  var  strandsatta utomlands utan sina vanliga läkem edel och 
recept problem, och särskilt personer med hälsoproblem drabbades av luftvägsbesvär. 

Vid E. coli/STEC O104-utbrottet nyligen blev 3 910 personer sjuka och 46 avled på bara två 
månader. Det ledde till överbelagda intensivvå rdsavdelningar i Tyskland, brist på m edicinsk 
utrustning, t.ex. för dialys, extrem t tryck på  den laboratoriekapacitet som  behövdes för att 
undersöka proverna och bristande förtroende för hälsoåtgärder hos allm änheten. Denna 
epidemi påverkade grönsaks-/jordbrukssektorn i EU mycket starkt. En kompensationsordning 
på 227 miljoner euro som infördes till följd av  att Ryssland under tv å månader förbjöd import 
av f ärska g rönsaker f rån EU ledde  till y tterligare ex trapolerade kos tnader på 100  miljoner 
euro. 

Erfarenheterna från E. coli/STEC O104-utbrottet visade tydlig t hur otillräcklig beredskap och 
bristfälliga insatse r eller  kommunikationss trategier i en m edlemsstat le der till allv arligare 
konsekvenser i andra medlemsstater. 

På flera nivåer gavs allmänheten och massmedierna i ett för tidigt skede information om källan 
till utbro ttet. Vissa nationella /regionala uttalan den var in te underbyg gda m ed tillförlitlig a 
vetenskapliga belägg eller riskbe dömningar. Detta försvårade en effektiv hantering av krisen 
och hade stora ekonomiska konsekvenser. 

Befolkningen slutade äta färska grönsaker och tredjeländer slutade importera, vilket fick 
förödande konsekvenser för producenterna av gröns akerna i fråga (salla t, gurka och groddar), 
särskilt i södra Europa. 

Näringsidkarnas förluster under krisens två förs ta veckor uppgick till uppskattningsvis m inst 
812,6 miljoner euro, en ligt jo rdbruksorganisationer. Denna siffra kan vara för lågt satt, 
eftersom den inte täcker hela krisperioden och inte omfattar uppgifter från alla m edlemsstater. 
Man måste även beakta förluster till följd av en rad handels begränsningar (importförbud) som 
tredjeländer införde. Till exem pel m edförde Ryssland s im portförbud förlu ster p å 
uppskattningsvis 600 miljoner euro. 

                                                 
63 http://ec.europa.eu/healt h/communicable_diseases/docs/assessment_response_en.pdf (kapitel 12). 

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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Kommissionen har spelat en ak tiv roll för att m inska den ekonomiska börda som  krisen 
orsakat. E tt stödpaket på 210 miljoner euro ant ogs omedelbart, och ytterligare 75, 1 miljoner 
euro har avsatts tillsam mans m ed m edlemsstaterna för att m arknadsföra jordbruksprodukter 
under de kommande tre åren. 

Det var svårt att informera allm änheten om riskerna m ed E. coli/STEC O104 under 2011 på 
grund av bristande konsekvens i och samordning av budskapen på regional nivå, nationell nivå 
och EU-nivå samt från WHO. 

Efter flera terrorattentat med klorgas i Irak i mars 2007 uppmanade Europol kommissionen att 
bedöma risken för att klor skulle kunna bli ett vanligt vapen för terror ister, och i synnerhet 
sannolikheten för att detta äm ne skulle användas i Europa. Det finns inget EU-organ som ka n 
göra en sådan riskbedömning, och komm issionen var därför tvungen av sam la in uppgifter 
från olika k ällor, t.ex. arbetsgruppen för kem ikalier vid hälsosäkerhetskommittén, företrädare 
för projekt på om rådet som finansieras genom hälsoprogrammet och gem ensamma insatser 
med Europeiska kem ikaliemyndigheten och gem ensamma forskningscentrumet. Avsaknaden 
av en mekanism för att utnyttja lämplig sakkunskap ledde till att riskbedömningen försenades, 
trots att det fanns bedömningar i fråga om brottsbekämpning och civilskydd. 

Det uppstod också problem  m ed bedöm ningen av risken för folkhälsan i sam band m ed 
föroreningen av m jölk m ed melamin 2008 64. På grundval av sina kunskaper såg 
myndigheterna för livsmedelssäkerhet ingen ri sk för vuxna i Europa. Folkhälsomyndigheterna 
måste dock reagera på allm änhetens oro för effe kterna på längre sikt, särskilt för resenärer 
som återvände från Kina och som  kunde ha intagit f örorenad m jölk och f örorenade 
sammansatta produkter. Det fanns ingen m öjlighet att göra en heltäckande och snabb 
bedömning av risken fö r folkhälsan och inte  heller någon möjlighet att övervak a exponerade 
människor på kort, medellång eller lång sikt. 

När det gäller kemiska händelser genomfördes under 2011 en  rad skrivbordsövningar 
(”Iridium”) för att sim ulera incidenter orsakade av farliga kem ikalier på grundval av verkliga 
händelser. Till exempel gjorde en läckande container på en f ärja på Östersjön passagerare och 
arbetstagare på fartyget som kom  i kontakt m ed kemikalien sjuka, m en de m åste fortsätta till 
sin destination. De uppvisade ovanliga och icke-specifika symtom65. 

Under övningarna blev det uppenbart att det finns en lucka i de mekanismer som finns på EU-
nivå för att utfärda varningar eller infor mera om  de kons ekvenser för folkhälsan som  en 
pågående kemisk händelse kan ha eller har haft, i syfte att göra en tidig riskbedömning eller ta 
fram en EU-falldefinition för att bekämpa och begränsa en kemisk händelses konsekvenser för 
folkhälsan. Standardförfaranden för bedöm ning av en kemisk händelses konsekvenser för 

                                                 
64 Melamin ackumuleras i kroppen och orsakar toxicitetsproblem. Under 2008 importerades i hela världen produkter 

som innehöll f örorenad mjölk f rån Kina. Enligt WHO lades mer än 51 900 spädbarn och småbarn i  Kina i n på 
sjukhus på grund av  urinvägsproblem, misstanke om urinvägsblockering och misstanke om n jursten t ill fö ljd av 
intag av modersmjölksersättning och liknande mejeriprodukter som var förorenade med melamin. Sex dödsfall hos 
spädbarn har bekräftats i Fastlandskina. 

65 ht tp://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/iridium_1_2011_frep_en.pdf 

http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/iridium_1_2011_frep_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/iridium_1_2011_frep_en.pdf
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folkhälsan på EU-nivå och eventuellt förslag till nya bestämmelser skulle ge en starkare grund 
för hantering av folkhälsoaspekterna av kemiska händelser. 

Det fanns svårigheter m ed hanteringen av gr änsöverskridande kem iska händelser, vilket 
framgår av rapporten om  Iridium-övningen. (Berörda sektorer var kem ikalier, transport, hälsa 
och sjötransport.) 

Det saknades åtgärder på EU-nivå för att hantera de värmeböljor som 2003 ledde till att 
människor dog på grund av värm en. Det diskuter ades inga sam ordnade åtgärder, såsom  att  
dela sjukhuskapacitet över de nationella gränserna. 

Bristen på tillräcklig samordning av åtgärder på EU-nivå och av uppföljningen efter utsläppet 
av aluminiumslam i Ungern 2010 som påverkade Donau (bristande samordning mellan miljö, 
kemikalier, hälsa och civilskydd) var ett annat exempel. 

5.4.4. Förenlighet med andra finansieringsformer och eventuella synergieffekter 

Inom en mer allm än strateg isk ra m kommer häls osäkerhetsinitiativet att bidra till att EU:s 
hälsostrategi66 omsätts i praktiken och  till att m ålen i Europa 2020-strategin67 uppnås genom 
att häls a främ jas som  en integrerad  del av m ålen om  s mart tillväxt för a lla. Det komm er 
dessutom att bidra till d en övergripande europe iska säkerhetsramen och bygga på befintlig a 
instrument och strategier för förebyggande och hantering av katastrofer. 

Förebyggande och hantering av kata strofer hanteras i flera vikt iga avsnitt i EUF-fördraget. 
EU-mekanismer för förebyggande och hanter ing av katastrofer om fattar civilskydd 
(artikel 196), solidaritetsklausulen (artikel 222), ekonom iskt bistånd från EU (artikel 122) 
humanitärt bistånd (artikel 214), sammanhållningspolitik och inrikes frågor. Vidare fastställs i 
EU-fördraget bestämmelser om EU:s yttre åtgärder när det gäller internationellt samarbete om 
bistånd vid  naturk atastrofer eller katas trofer orsakade av m änniskor (artikel 21). I EU:s 
sekundärrätt föreskrivs dessutom särskilda regler för förebyggande och hantering av 
katastrofer i EU (t.ex. Seveso II). 

EU har en rad strategier, m ekanismer och i nstrument för förebyggande och kontroll av 
allvarliga gränsöverskridande hot m ot människors hälsa och för utveckling av 
krishanteringsförmågan68. Exem pel är civilskyddsm ekanismen, strategin för inre säkerhet, 
Sammanhållningsfonden och solidaritetsfonden sa mt paneuropeiska varningsnätverk såsom 
Ecurie69. 

Alla dessa f örvaltas av de an svariga kommissionsavdelningarna. Det finns dessutom  mer än 
20 EU-byråer som ger infor mation och råd, övervakar verksamhe ten och ger stöd till 
beslutsfattandet. Krishanteringen sam ordnas på organisationsnivå genom Argus, 

                                                 
66 Hälso strategin: vitbok, Tillsammans för hälsa: Strategi för EU: 2008–2013, KOM(2007) 630 slutlig, 23.10.2007 

(http://ec.europa.eu/health-eu/doc/whitepaper_en.pdf). 
67 Europa 2020 – EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla, http://ec.europa.eu/europe2020/index_sv.htm. 
68 Bilaga 7 innehåller närmare information. 
69 Mer information finns i Inventory of Crisis Management Capacities in Commission and Agencies. 

http://ec.europa.eu/health-eu/doc/whitepaper_en.pdf
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kommissionens krishanteringssy stem. Kommis sionen tryggar en  bredare intern sam ordning 
genom en avdelningsövergripande grupp för gemenskapskapacitet för krishantering 
(Community Capacity in Crisis Management), där alla  berörda g eneraldirektorat oc h 
avdelningar sam t EU-byråer ingår. GD Hälso- och konsum entfrågor har inom  denna grupp 
informerat om hälsosäkerhetsinitiativet och fått underlag för konsekvensbedömningen.  

Hälsosäkerhetsinitiativet ingår i EU:s öve rgripande m ekanismer och strategier för 
förebyggande och hantering av ka tastrofer. Det kommer att leda  till intensivare samverkan 
med alla befintliga relevanta sektorsspecifika strukturer för katastrofhantering på EU-nivå. 

På hälsosäkerhetsområdet finns det redan flera EU-strukturer, nämligen 

– EU-byråer, t.ex. Europeiska myndigheten för livsm edelssäkerhet (Efsa), E uropeiska 
läkemedelsmyndigheten (EMA), Europeiska sj ösäkerhetsbyrån, Europeiska centrum et för  
kontroll av  narkotik a och narkotikam issbruk (ECNN), Europeiska arbetsm iljöbyrån (EU-
OSHA) och Europeiska kemikaliemyndigheten, 

– särskilda nätverk, t.ex. syst emet för anmälan av djursjukdomar (ADNS), systemet för snabb 
varning för livsm edel och foder (RASFF), European Telecommunication Network in 
Pharmaceuticals (Eudranet),  system et för snabbt informationsutbyte om  andra farliga 
produkter än livsm edel (Rapex), övervaknings - och inform ationscentrumet och Ras-Chem , 
som är ett system för snabb varning för kemiska hälsorisker, 

– vetenskap liga komm ittéer (för ko nsumentprodukter, häls o- och m iljörisker sam t nya och 
nyligen identifierade hälsorisker) ansvarar för riskbedömning beroende på typen av hot70. 

För att und vika över lappning med bef intliga strukture r gjo rdes en s.k.  gapanalys utifrån de  
mekanismer och strukturer som  finns inom  komm issionen och EU-byråerna, t.ex. ECDC, 
EMA, Efsa och Frontex, till stöd för konsekve nsbedömningen. Analysen visade att dessa  
strukturer inte hanterar beredskap för och insatser vid gränsö verskridande hot mot människors 
hälsa p å e tt tillräck ligt ef fektivt s ätt. I synn erhet g er d e inte  en s ammanhängande och 
tillfredsställande grund för beslut  om folkhälsoåtgärder som kan behövas för att hantera risker  
och säkerställa effektiv uppföljn ing av händelser. Fler a av strukturerna verkar dessutom  utan 
en tillräcklig koppling till m yndigheter och organ som  ansvarar för folkhälsan i 
medlemsstaterna eller på EU-nivå. 

Hälsosäkerhetsinitiativet kommer att bidr a till andra EU-initiativ inom  brottsbekämpning och 
civilskydd: 

Hälsosäkerhetsinitiativet kommer att bidra till in förandet av EU:s strateg i för inre säkerhet71, 
där det uttryckligen hänvisas till initiativet. 

Initiativet komm er att vara avgörande för förstärkningen av den kem iska och biologiska 
säkerheten i EU i enlighet med CBRN-handlingsplanen72. Det nuvarande nära samarbetet med 

                                                 
70 h ttp://ec.europa.eu/health/scientific_committees/policy/index_en.htm 
71 h ttp://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/archive/internal_security_strategy_in_action_en.pdf 

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/policy/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2009)0273_/com_com(2009)0273_sv.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2009)0273_/com_com(2009)0273_sv.pdf
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medlemsstaternas m yndigheter och organ oc h GD Inrikes frågor och GD Hälso- och 
konsumentfrågor, m ed stöd av Europol och ECDC , inom  ram en för ordningen för att ”slå 
broar m ellan säkerhet och häls a” komm er tac k vare  in itiativet a tt stärkas g enom bättre  
beredskap för insatser vid gränsöverskridande hot mot människors hälsa. 

På civilskyddsområdet antog kommissionen den 5 mars 2008 ett m eddelande om förstärkning 
av EU:s insatskapacitet vid katastrofer 73. Det följdes av ett m eddelande från kommissionen av 
den 26 oktober 2010 Förstärkning av den europeiska insatskapaciteten vid katastrofer: 
civilskyddets och det humanitära biståndets roll74. EU-sam arbetet på civilskyddsom rådet 
syftar till att bättre sky dda m änniskor och deras m iljö, egendom  och kulturarv vid större 
naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människor både inom och utanför EU. 

GD Humanitärt bistånd och civilskydd (Echo) och GD Häls o- och konsumentfrågor har, med 
stöd av ECDC, ett nära samarbete om beredskap för och insatser vid civila katastrofer, och det 
har visat sig vara effektivt i flera krissituationer. 

Under 2010 startade E U inom  ra men för stabilitetsinstrum entet ett p rojekt som  kommer att 
göra det möjligt för länder utanför EU att sam arbeta i många regioner i världen för att bygga 
upp kapacitet för att m inska risker från kem iskt, biologiskt, radiologiskt och nukleärt material 
oavsett riskens ursprung (naturkatastrof, kr iminella handlingar elle r industriella tillbud). 
Eventuella m öjligheter till syn ergieffekter komm er att utforskas inom ram en för 
hälsosäkerhetsinitiativet med verksamheten inom de regionala CBRN-kompetenscentrumen. 

                                                                                                                                                                        
72

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

73 KOM(2008) 130 slutlig: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0130:FIN:SV:PDF. 
74 KOM (2010) 600 slutlig: 

http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/prote/pdfdocs/COM_2010_600_European_disaster_response_en.pdf
. 
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5.5. Tid under vilken åtgärden kommer att pågå respektive påverka resursanvändningen  

 Förslag eller initiativ som pågår under begränsad tid  

–  Förslaget eller initiativet ska gälla från [den DD/MM]ÅÅÅÅ till [den DD/MM]ÅÅÅÅ.  

–  Det påverkar resursanvändningen från ÅÅÅÅ till ÅÅÅÅ.  

 Förslag eller initiativ som pågår under en obegränsad tid 

– Stabil nivå dagen efter det a tt det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella 
tidning. 

5.6. Planerad metod för genomförandet75  

 Direkt centraliserad förvaltning som sköts av kommissionen  

 Indirekt centraliserad förvaltning genom delegering till 

–  genomförandeorgan  

–  byråer/organ som inrättats av gemenskaperna76  

–  nationella offentligrättsliga organ  eller or gan som anförtrotts uppgifter s om faller in om 
offentlig förvaltning  

–  personer som anförtrotts ansvaret för genomförandet av särskilda åtgärder som följer av 
avdelning V i fördraget om  Europeiska unionen och som  ange s i den grundläggande  
rättsakten i den mening som avses i artikel 49 i budgetförordningen  

 Delad förvaltning med medlemsstaterna  

 Decentraliserad förvaltning med tredjeländer  

 Gemensam förvaltning med internationella organisationer (ange vilka) 

Vid fler än en metod, ange kompletterande uppgifter under ”Anmärkningar”. 

Anmärkningar  

Om de (potentie lla) allvarliga grän söverskridande hoten mot m änniskors häls a a vser en sm ittsam 
sjukdom eller dess ursprung är okänt, kommer ECDC a tt delta i beredskaps- oc h insatsplanering samt  
övervakning och bedömning av riskerna. 

                                                 
75 Närmare förk laringar av  de olika m etoderna för g enomförande m ed hän visningar till resp ektive bestämmelser i  

budgetförordningen återfinns på BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html. 
76 Organ som avses i artikel 185 i budgetförordningen. 

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

6.1. Bestämmelser om uppföljning och rapportering  

Ange intervall och andra villkor för sådana åtgärder 

Utgifterna komm er at t kontrolleras årligen för bedöm ning både av om  resultat- och 
effektindikatorerna visar på fra msteg mot de specifika målen och av om  det behövs ändringar 
av de politiska prioriteringarna och finansieringsprioriteringarna.  

Med tanke på att utgifterna huvudsakligen kommer att täckas g enom hälsoprogramm et 
kommer de att om fattas av halvtids- och ef terhandsutvärderingen av program met. En 
halvtidsutvärdering kommer att syfta till att m äta framsteg som gjorts när det gäller att uppn å 
programmets m ål, fastställa huruvida resurs erna har använts effektivt och bedöm a EU-
mervärdet.  

Efterhandsutvärderingen av det nuvarande programmet (2008–2013), som  ska genom föras 
före utgången av 2015, komm er också att ge värdefull inform ation inför genom förandet av 
programmet 2014–2020. 

De utgifter som  inte täcks av programm et, dvs. de utgifter so m finansieras genom 
läkartjänsten, från budgetrubrik 26 01, kommer att omfattas av en  utvärdering vart fe mte år, 
där kommissionen ska bedöm a behovet av ändring av detta beslut och lägga fram  en rapport 
för Europaparlamentet och rådet om tilläm pningen av det, tillsammans med ett lagförslag vid 
behov.  

6.2. Administrations- och kontrollsystem  

6.2.1. Risker som identifierats  

De största riskerna är följande: 

* Risk för ineffektiv eller oekonomisk användn ing av m edel som  beviljats för upphandlin g 
(ibland m edför det begränsade antale t ekonom iska aktörer m ed de nödvändiga 
specialkunskaperna otillräckliga möjligheter att jämföra priserbjudanden). 

* Risk för att kommissionens rykte skadas om bedrägeri eller  krim inell v erksamhet 
konstateras förekomm a. Att tredje parter har ett intern t kontrollsystem ger bara en partiell 
garanti på grund av det täm ligen stora antale t heterogena uppdragstagare och stödmottagare 
som alla har ett eget, ofta begränsat, kontrollsystem. 

6.2.2. Planerade kontrollmetoder  

Budgeten komm er att genom föras genom dire kt central förvaltning, m en delar av 
genomförandeuppgifterna kan kom ma att delegera s till E CDC. Denna byrå har inrättat sitt 
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eget system för intern kontroll, övervakas av GD Hälso- och konsumentfrågor och granskas av 
revisionsrätten. 

Såväl GD Hälso- och konsum entfrågor som ECDC har infört interna rutiner för att minimera 
de risker som beskrivs ovan. Rutinerna är t ill alla delar förenliga med budgetförordningen och 
tar även hänsyn till kos tnadseffektivitet. GD Hälso- och kon sumentfrågor fortsätter dessutom 
att utforska möjligheterna att ef fektivisera förvaltningen och införa ännu större förenklingar. 
Ramarna för kontrollerna är i huvudsak följande: 

Förfarandet för urval av anbud: Varje anbudsinfordran/förslagsinfordran grundar sig på det 
årliga arbetsprogram  som  antagits av komm issionen. Kriterierna för uteslutning, urval av 
anbud/förslag och tilldelning av ko ntrakt o ffentliggörs vid  varje upph andling. M ot dess a 
kriterier utvärderar en u tvärderingskommitté, eventuellt med bistånd av extern a experter, om 
varje förslag/anbud uppfyller principerna om oberoende, öppenhet, proportionalitet, 
likabehandling och icke-diskriminering. 

Strategi för extern kommunikation: GD Hälso- och konsum entfrågor har en beprövad 
kommunikationsstrategi som  syfta r till att försäkra att uppdragstagarna/stödmottagarna 
verkligen förstår alla villko r och  bestämm elser i kontraktet. Följande m edel utnyttjas: 
Webbplatsen Europa, ”vanliga frågor”, en hjälpcentral, om fattande vägledning sam t 
informationsmöten med stödmottagare/uppdragstagare. 

* Kontroller före och under genomförandet av kontrakten: 

– GD Hälso- och konsum entfrågor använder sig av de  m allar f ör tjäns tekontrakt som 
kommissionen rekommenderar. Dessa innehåller e tt antal bestämm elser om kontrollerna, till 
exempel om revisionsintyg, ekonom iska garan tier, kontroller på plats sam t inspektioner 
utförda av Olaf. 

– Alla ans tällda und ertecknar reglerna om  god förvaltningssed. Anställda som  deltar i 
urvalsförfarandet eller i förvaltningen av kont rakten undertecknar också en försäkran om att 
inga intressekonflikter föreligger. De anst ällda får regelbunden utbildning och använder 
nätverk för att utbyta god praxis. 

– Det tekniska genomförandet av kontrakten följs upp m ed jäm na m ellanrum m ed hjälp av 
lägesrapporter som  lämnas in av uppdr agstagaren. Dessutom  komm er m öten m ed 
uppdragstagarna och besök på plats att anordnas från fall till fall. 

– GD Hälso- och konsum entfrågor använder komm issionens it -verktyg som  stöd för sina 
budgetförfaranden. De olika funktionerna är tydlig t åtskilda: Alla ekonom iska transaktioner i 
samband med kontrakt verifieras av två oberoe nde personer innan de undertecknas av de 
utanordnare som ansvarar för insatsen. Inledande och kontroll utförs av olika anställda på de 
berörda policyom rådena. Utbetalningar görs på grundval av ett antal fastställda styrkande 
handlingar, som godkända tekniska rapporter samt verifierade ersättningskrav och fakturor. Ett 
urval av transaktionerna blir förem ål fö r en andra förhandskontroll vid den centrala 
finansenheten. I vissa f all kan en förhandskont roll på plats komma att utföras innan det 
slutliga beloppet betalas ut. 
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* Kontroller efter avslutat kontrakt:  

GD Hälso- och konsumentfrågor har en central revisionsgrupp som  på plats kontrollerar att 
ersättningskraven gäller bidrag sberättigande kostnader. Syft et m ed kontrollerna är att 
förebygga, upptäcka och korrigera felaktigheter i fråga om de ekonomiska  transaktionernas 
laglighet och korrekthet. För att kontrollern a ska vara så effektiva som  möjligt förs öker man 
vid urvalet av uppdragstagare som  ska kontroller as a) kom binera ett riskbaserat urval m ed 
stickprov och b) särskilt granska de operationella aspekterna vid kontroller på plats, i den m ån 
det är möjligt. 

* Kostnader för och nyttan med kontrollerna:  

Förvaltningen och kontrollen av programm et har utform ats på grundval av tidigare 
erfarenheter. Tack vare det system för internkontroll som använts under de senaste tre åren har 
andelen kvarstående fel hållits på en nivå  under 2 % och de upphandlingsförfaranden s om 
föreskrivs i budgetförordningen har följts. Det här är de tv å viktigaste målen för kontrollen,  
både i det tidigare och i det nya hälsoprogrammet. 

Eftersom det nya programm ets utform ning inte  väsentligt skiljer sig från d et tid igare 
programmets anses riskerna i sam band m ed ge nomförandet vara relativt oförändrade. De  
etablerade f örvaltnings- och kontrollåtgärderna kommer enligt planerna därför att användas  
även i f ortsättningen. Ytter ligare f örenklingar som  kan bli m öjliga genom den nya 
budgetförordningen kommer dock att införas så fort det går. 

Med riskbaserade förhands- och efterhandskont roller samt skrivbordskontroller och kontroller 
på plats kommer kostnaderna för att kontrollmåle n ska uppnås att bli rim liga. Fördelarna med 
att kunna h ålla d en genom snittliga andelen kv arstående fel på under 2 % och garantera att 
bestämmelserna i budgetförordningen följs anse s vara tillräckligt viktig a för att motivera de 
förvaltnings- och kontrollåtgärder som valts. 

6.3. Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oegentligheter/oriktigheter  

Beskriv förebyggande åtgärder (befintliga eller planerade) 

Utöver alla de föreskrivna kontrollåtgärderna komm er GD Hä lso- och konsum entfrågor att 
utforma en strateg i mot bedrägerier i en lighet m ed komm issionens nya strategi m ot 
bedrägerier av den 24 juni 2011 för att bl.a. sä kerställa att dess interna bedrägerikontrolle r 
stämmer helt överens m ed kommissionens strategi och att dess m etod för hantering av risken 
för bedrägeri är anpassad för att faststä lla om råden med bedrägeririsk och läm pliga 
motåtgärder. Vid behov komm er nätverk av gr upper och läm pliga it-verktyg för analys av 
bedrägerifall att inrättas. Bland annat kommer följande åtgärder att vidtas: 

– Beslut, avtal och kontrakt som  följer av genomförandet av hälsoprogrammet kommer att ge 
kommissionen, inklusive Olaf, och revisionsrätten rätt att utföra revisioner, kontroller på plats 
och inspektioner. 
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– I sam band m ed utvärderingen av anbud eller förslag komm er anbudsgivarna respektive 
förslagslämnarna att kontrolleras mot de offentliggjorda uteslutningskriterierna på grundval av 
deklarationer och systemet för tidig varning. 

– Reglerna för bidragsberättigande kostn ader komm er att f örenklas i en lighet m ed 
bestämmelserna i budgetförordningen. 

– All personal som deltar i förvaltningen av kontrakt samt revisorer och styrekonomer som på 
plats granskar bidragsmottagarnas deklara tioner kommer att ges re gelbunden fortbildning i 
frågor som rör bedrägeri och oegentligheter. 
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7. BERÄKNADE BUDGETKONSEKVENSER AV FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET  

7.1. Berörda rubriker i den fleråriga budgetramen och budgetrubriker i den årliga 
budgetens utgiftsdel  

• Befintliga budgetrubriker (även kallade ”budgetposter”)  

Redovisa de berörda rubrikerna i budgetramen i nummerföljd och – inom varje sådan rubrik – 
de berörda budgetrubrikerna i den årliga budgeten i nummerföljd 

Budgetrubrik i den årliga budgeten Typ av  
anslag Bidrag  

Rubrik i den 
fleråriga 

budgetramen Nummer  
[Beteckning………………………...………] 

Diff./Icke-
diff. 
(77) 
 

från Efta-
länder78 

 

från 
kandidat-
länder79 

 

från 
tredje-
länder 

enligt artikel 18.1 aa 
i 

budgetförordningen 

3. Säkerhet 
och 

medborgars
kap 

17 03 06 

Unionsåtgärder på hälsoområdet 
Diff. JA JA NEJ NEJ 

3. Säkerhet 
och 

medborgars
kap 

17 01 04 

Unionens åtgärdsprogram för hälsa – 
Administrativa utgifter 

Icke-
diff. JA JA NEJ NEJ 

5. 
Administrati

on 

17 01 02 11 

Extern personal o ch andr a ad ministrativa 
utgifter till stöd för politikområdet hälsa och 
konsumentskydd –  A ndra adm inistrativa 
utgifter 

Icke-
diff. JA JA NEJ NEJ 

5. 
Administrati

on 

26 01 50 01 

Administrativa utgifter för 
politikområdet komm issionens 
administration – Personalpolitik oc h 
personalförvaltning – Läkartjänsten 

Icke-
diff. NEJ NEJ NEJ NEJ 

• Nya budgetrubriker som föreslås  

Redovisa de berörda rubrikerna i budgetramen i nummerföljd och – inom varje sådan rubrik – de berörda 
budgetrubrikerna i den årliga budgeten i nummerföljd 

                                                 
77 Differentierade respektive icke-differentierade anslag. 
78 Efta: Europeiska frihandelssammanslutningen.  
79 Kandidatländer och i förekommande fall potentiella kandidatländer i västra Balkan. 
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Budgetrubrik i den årliga budgeten Typ av 
anslag Bidrag  

Rubrik i den 
fleråriga 

budgetramen 
Nummer  
[Beteckning………………………………
……] 

Diff./Icke-
diff. 

från Efta-
länder 

från 
kandidat-

länder 

från 
tredje-
länder 

enligt artikel 18.1 aa 
i 

budgetförordningen 
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7.2. Beräknad inverkan på utgifterna  

7.2.1. Sammanfattning av den beräknade inverkan på utgifterna  

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler) i löpande priser  

Rubrik i den fleråriga budgetramen  Nummer 
3 Säkerhet och medborgarskap 

 

GD Hälso- och konsumentfrågor   År 
201380 

År 
2014 

År 
2015 Följande år TOTALT81 

 

 Driftsanslag       

Åtaganden (1) 2,081 2, 123 2, 165 = (åtagande år-1) * 
1,02  

17 03 06 
Betalningar (2) 0,694 1, 415 2, 165   
Åtaganden (1a)      

Budgetrubrik i den årliga budgeten 
Betalningar (2a)      

Administrativa anslag som  fi nansieras 
 genom ramanslagen för vissa operativa program82       

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

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

TOTALA anslag 
för GD Hälso- och konsumentfrågor 

Betalningar 
=2+2a 

+3 
0,778 1, 501 2, 253   

                                                 
80 Med år n avses det år då förslaget eller initiativet ska börja genomföras. Det beror på vilket år som beslutet antas (medbeslutandeförfarande). 
81 För de tr e fö rsta år en. Vart tr edje år  kommer e n t eknisk rapport om  ver ksamheten i nom sy stemet för t idig varning oc h reaktion och a nnan verksamhet i 

samband med genomförandet av detta beslut under de föregående åren att läggas fram för Europaparlamentet och rådet. 
82 Detta avser tekniskt eller administrativt stöd för genomförandet av vissa av Europeiska unionens program och åtgärder (tidigare s.k. BA-poster) samt indirekta 

och direkta forskningsåtgärder. 



 

SV 54   S

 
 
 

Åtaganden (4) 2,081 2, 123 2,165 = (åtagande år-1) * 
1,02  

 TOTALA driftsanslag  
Betalningar (5) 0,694 1, 415 2,165   

 TO TALA administrativa ansla g som  finansieras g enom 
ramanslagen för vissa operativa program  (6) 0,084 0, 086 0,088 = (åtagande år-1) * 

1,02  

Åtaganden =4+ 6 2,165 2, 209 2,253   TOTALA anslag  
för RUBRIK 3 Säkerhet och 

medborgarskap 
i den fleråriga budgetramen 

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

Följande ska anges om flera rubriker i budgetramen påverkas av förslaget eller initiativet: 
Åtaganden (4)      

 TOTALA driftsanslag  
Betalningar (5)      

 TO TALA administrativa ansla g som  finansieras g enom 
ramanslagen för vissa operativa program  (6)      

Åtaganden =4+ 6      TOTALA anslag  
för RUBRIKERNA 1–4 

i den fleråriga budgetramen 
(referensbelopp) 

Betalningar =5+ 6      

 

Rubrik i den fleråriga budgetramen  5 ”Administrativa utgifter” 

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler) i löpande priser 

   År 
2013 

År 
2014 

År 
2015 Följande år  TOTALT 

GD Hälso- och konsumentfrågor 
 Personalresurser (17 01 01 01) 0,540 0,540 0,540 0,540
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 Andra administrativa utgifter (17 01 02 11) 0,096 0,096 0,096 0,09 6

GD Hälso- och konsumentfrågor 
TOTALT 

Anslag   

 

 
  

År 
2013 

År 
2014 

År 
2015 

För in så många år som behövs 
för att redovisa inverkan på 

resursanvändningen (jfr punkt 
1.6)  

TOTALT 

GD Personal och säkerhet 
 Personalresurser83 

 
       

 Andra administrativa utgifter (26 01 50 01) 0,030       

GD Personal och säkerhet TOTALT Anslag  0,030       

 

TOTALA anslag 
för RUBRIK 5 

i den fleråriga budgetramen  
(summa åtag anden 
= summa betalningar)        

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler) 

 
  

År 
n84 

År 
n+1 

År 
n+2 

För in så många år som behövs 
för att redovisa inverkan på 

resursanvändningen (jfr punkt 
1.6) 

TOTALT 

TOTALA anslag  Åtaganden        

                                                 
83 Gemensam upphandling av vacciner mot pandemisk influensa samordnad av GD Hälso- och konsumentfrågor. 
84 Med år n avses det år då förslaget eller initiativet ska börja genomföras. 
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för RUBRIKERNA 1–5 
i den fleråriga budgetramen  Betalningar        
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7.2.2. Beräknad inverkan på driftsanslagen  

–  Förslaget/initiativet kräver inte att driftsanslag tas i anspråk  

–  Förslaget/initiativet kräver att driftsanslag tas i anspråk enligt följande: 

 År 
2013 

År 
2014 

År 
2015 TOTALT 

RESULTAT Mål- och resultatbeteckning 

 

 Typ av resultat85 

 

Genom-
snittliga 

kostnader 
för 

resultatet 

A
nt

al
 

re
su

lta
t86

 
 

Kost
n
a
d 

A
nt

al
 

re
su

lta
t87

 
 

Kost
n
a
d 

A
nt

al
 

re
su

lta
t 

Kostn
ad 

Totalt 
antal 

resultat
88 

Total  
kostnad 

SPECIFIKT MÅL  
nr 189 

Beredskaps- och 
insatsplanering 

            

 Resultat Nya beredskapsplaner fastställda på EU-nivå och nationell 
nivå 

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

 Resultat Vidareutvecklade allmänna beredskapsprinciper (möjliga 
närmare bestämmelser för specifika hot)  

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

 Resultat Beredskaps- och insatsplanering i kritiska samhällssektorer   1 0,066 0 0,000 0 0,000 1 0,066 

                                                 
85 Resultaten som ska anges är de produkter eller tjänster som levererats (t.ex. antal studentutbyten som har finansierats eller antal kilometer väg som har byggts). 
86 Endast resultat på EU-nivå beaktas. 
87 Endast resultat på EU-nivå beaktas. 
88 Endast resultat på EU-nivå beaktas. 
89 Mål som redovisats under punkt 1.4.2: ”Specifika mål…”. 
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 Resultat Överenskommelser om minsta grundläggande kapacitet och 
gemensamma normer på EU-nivå för att genomföra det 
internationella hälsoreglementet 

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

 Resultat  Förslag om inrättande av en mekanism för gemensam 
upphandling och dess genomförande: deltagande länder, 
medicinska motåtgärder som köpts in med hjälp av 
mekanismen 

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

Delsumma  
specifikt mål nr 1 

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

SPECIFIKT MÅL  
nr 2 

Riskövervakning och 
riskbedömning 

              

Resultat Etablerade standardförfaranden och ingångna 
samförståndsavtal med relevanta sektorer för att bättre knyta 
samman befintliga anmälningsstrukturer  

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

 Skräddarsydda EU-kriterier för anmälan av hälsohot som 
fastställts på EU-nivå 

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

 Upprättade kopplingar till det internationella hälsoreglementet  1 0,050 0 0,000 0 0,000 1 0,050 

 Förstärkt kapacitet för bedömning av hälsohot, oavsett orsak, 
och inrättade nätverk  

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

Delsumma  
specifikt mål nr 2   6 0,250 1 0,050 1 0,050 8 0,350 

SPECIFIKT MÅL  
nr 3 

Riskhantering 

 

Resultat Hållbar mekanism (insatsklar EU-hälsogrupp) och struktur för 
krishantering på EU-nivå  

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



 

SV 59   SV 

Resultat Standardförfaranden för krishantering som fastställts 
tillsammans med medlemsstaterna 

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

Resultat Interna förfaranderegler för en enda struktur (nivå på 
medlemsstaternas deltagande) 

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

Resultat Kommitté för genomförande av rättsakter  1 0,062 0 0,000 0 0,000 1 0,062 

Delsumma  
specifikt mål nr 3 

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

SPECIFIKT MÅL  
nr 4 

Risk- och 
kriskommunikation 

             

Resultat Överenskommelse om förstärkta förfaranden för risk- och 
kriskommunikation (vem, varför, när, var, hur, vad) 

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

Resultat Genomförda k ampanjer o ch övnin gar, f ramställda 
gemensamma pre ssmeddelanden, k ommunikationsverktyg, 
broschyrer, vägledningar och affischer etc. 

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

Delsumma  
specifikt mål nr 4 

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

TOTALA KOSTNADER  
0,193 19 2,081 8 2,123

90 8 2,165
91 

35 6,369 

                                                 
90 = (åtagande år-1) * 1,02 
91 = (åtagande år-1) * 1,02 
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7.2.3. Beräknad inverkan på de administrativa anslagen 

7.2.3.1. Sammanfattning  

–  Förslaget/initiativet kräver inte att administrativa anslag tas i anspråk  

–  Förslaget/initiativet krä ver att ad ministrativa anslag ta s i anspråk  enligt 
följande: 

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler) i löpande priser 

 År 
201392 

 

År 
2014 

År 
2015 Följande år TOTALT 

 

RUBRIK 5 
i den fleråriga 
budgetramen 

     

Personalresurser  0,540 0, 540 0, 540   

Andra 
administrativa 
utgifter (17 01 02 
11) 

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

Administrativa 
utgifter för 
politikområdet 
kommissionens 
administration – 
Personalpolitik och 
personalförvaltning 
– Läkartjänsten (26 
01 50 01) 

0,030     

Delsumma RUBRIK 5 
i den fleråriga 
budgetramen  

     

 

Belopp utanför 
RUBRIK 593 i den 

fleråriga budgetramen  
     

Personalresurser       

Andra 
administrativa 
utgifter (17 01 04) 

0,084 0,086 0,088 = (åtagande år-1) * 1,02  

Delsumma  
för belopp utanför 

RUBRIK 5 
i den fleråriga 

     

                                                 
92 Med år n avses det år då förslaget eller initiativet ska börja genomföras. 
93 Detta av ser tek niskt eller ad ministrativt stö d för genomförandet a v vissa a v E uropeiska unionens 

program och åtgärder (tidigare s.k. BA-poster) samt indirekta och direkta forskningsåtgärder. 
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budgetramen  

 

TOTALT     
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7.2.3.2.  Beräknat personalbehov  

–  Förslaget/initiativet kräver inte att personalresurser tas i anspråk  

–  Förslaget/initiativet kräver att personalresurser tas i anspråk enligt följande: 

Uppgifterna ska anges i heltal (eller med högst en decimal)  
 

År 
2013 

År 
2014 

År 
2015 

År 
n+3 

För in så många år som 
behövs för att redovisa 

inverkan på 
resursanvändningen (jfr 

punkt 1.6) 

 Tjänster som tas upp i tjänsteförteckningen (tjänstemän och tillfälligt anställda) 
17 01 01 01 (vid huvudkontoret eller vid 
kommissionens kontor i medlemsstaterna)  4 

  
4 

 4  
4 

 
4 

 
4 

 
4 

XX 01 01 02 (vid delegationer)        

XX 01 05 01 (indirekta forskningsåtgärder)        

10 01 05 01 (direkta forskningsåtgärder)        

 Extern personal (i heltidsekvivalenter)94 

XX 01 02 01 (kontraktsanställda, nationella 
experter och vikarier – totalt) 0,5 0,5 0, 5 0, 5 0,5 0,5 0,5 

XX 01 02 02 (kontraktsanställda, 
lokalanställda, nationella experter, vikarier 
och unga experter vid delegationerna) 

       

– vid 
huvudkontoret96        XX 01 04 yy95 

 – vid delegationer         

XX 01 05 02 (kontraktsanställda, nationella 
experter och vikarier som arbetar med 
indirekta forskningsåtgärder) 

       

10 01 05 02 (kontraktsanställda, nationella 
experter och vikarier som arbetar med direkta 
forskningsåtgärder) 

       

Annan budgetrubrik (ange vilken)        

TOTALT 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

XX motsvarar det politikområde eller den avdelning i budgeten som avses. 

Personalbehoven ska täck as med personal inom generaldirektoratet som redan har avdelats 
för att för valta åtgärden i fråga, eller genom en om fördelning av  p ersonal inom 
generaldirektoratet, om så krävs kom pletterad med ytterligare resurser so m kan tilldelas det  
förvaltande generaldirektoratet so m ett led i det årliga förfarandet för tilldelni ng av anslag  
och med hänsyn tagen till begränsningar i fråga om budgetmedel. 

                                                 
94 [Denna fotnot förklarar vissa initialförkortningar som inte används i den svenska versionen.]  
95 Särskilt tak för finansiering av extern personal genom driftsanslag (tidigare s.k. BA-poster). 
96 Huvudsakligen i nom fö rvaltningen a v st rukturfonderna, E uropeiska jordbruksfonden för 

landsbygdsutveckling (EJFLU) samt Europeiska fiskerifonden (EFF). 
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Beskrivning av arbetsuppgifter: 

Tjänstemän och tillfälligt anställda  

Extern personal  
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7.2.4. Förenlighet med den gällande fleråriga budgetramen  

–  Förslaget/initiativet är förenligt m ed den gällande fleråriga budgetramen och 
med den fleråriga budgetramen för 2014–2020 enligt komm issionens meddelande 
KOM(2011) 500 

–  Förslaget/initiativet kräver om fördelningar under de n berörda rubriken i den 
fleråriga budgetramen 

Förklara i  f örekommande fal l vi lka ä ndringar i  planeringen s om krä vs, och ange be rörda 
budgetrubriker och belopp. 

–  Förslaget/initiativet f örutsätter a tt f lexibilitetsmekanismen utnyttjas eller att 
den fleråriga budgetramen revideras1 

Beskriv behovet av sådana å tgärder, och ange berörda rubriker i  budgetramen, budgetrubriker i  den 
årliga budgeten samt belopp. 

7.2.5. Bidrag från tredje part  

–  Det ingår inga bidrag från tredje part i det aktuella förslaget eller initiativet  

–  Förslaget eller initiativet kommer att medfinansieras enligt följande: 

Anslag i miljoner euro (avrundat till tre decimaler) 

 
År 
n 

År 
n+1 

År 
n+2 

År 
n+3 

För in så många år som behövs 
för att redovisa inverkan på 

resursanvändningen (jfr punkt 
1.6) 

Total 

Ange v ilken extern 
organisation el ler annan 
källa so m bidrar till 
finansieringen  

        

TOTALA anslag som 
tillförs genom 
medfinansiering  

        

                                                 
1 Se punkterna 19 och 24 i det interinstitutionella avtalet. 
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7.3. Beräknad inverkan på inkomsterna  

–  Förslaget/initiativet påverkar inte budgetens inkomstsida. 

–  Förslaget/initiativet påverkar inkomsterna på följande sätt: 

 Påverkan på egna medel  

 Påverkan på ”diverse inkomster”  

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler) 

Förslagets eller initiativets inverkan på inkomsterna2 
 Budgetrubrik i den årliga 

budgetens inkomstdel 

Belopp som 
förts in för det 
innevarande 
budgetåret År 

n 
År 

n+1 
År 

n+2 
År 

n+3 
För in så många år som behövs för att 

redovisa inverkan på resursanvändningen 
(jfr punkt 1.6) 

Artikel ………….         

 

                                                 
2 När det g äller trad itionella eg na m edel (tu llar o ch soc keravgifter) s ka net tobeloppen a nges, d vs. 

bruttobeloppen minus 25 % avdrag för uppbördskostnader. 


