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Amendement 1
Daciana Octavia Sârbu

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat milieuvervuiling en 
verontreinigingsproblemen door CBRN-
incidenten kunnen worden uitgelokt, en dat 
om die reden het CBRN-beleid ook herstel-
en ontsmettingsstrategieën moet omvatten,

C. overwegende dat milieuvervuiling en 
verontreinigingsproblemen, met inbegrip 
van grensoverschrijdende gevallen, door 
CBRN-incidenten kunnen worden 
uitgelokt, en dat om die reden het CBRN-
beleid van de EU ook herstel- en 
ontsmettingsstrategieën moet bevatten, 

Or.en

Amendement 2
Daciana Octavia Sârbu

Ontwerpadvies
Overweging F

Ontwerpadvies Amendement

F. overwegende dat biologische stoffen 
zoals miltvuur in vergelijking met de 
nucleaire technologie en haar precursoren, 
veel goedkoper zijn en veel gemakkelijk te 
verkrijgen en te verspreiden, hetgeen 
mogelijkheden creëert voor terroristische 
aanvallen met niet-conventionele middelen 
die een verschrikkelijke bedreiging voor de 
gezondheid vormen,

F. overwegende dat biologische stoffen 
zoals miltvuur in vergelijking met de 
nucleaire technologie en haar precursoren, 
veel goedkoper zijn en veel gemakkelijk te 
verwerven en te verspreiden, hetgeen 
mogelijkheden schept voor terroristische 
aanvallen met niet-conventionele middelen 
die een verschrikkelijke, langdurige
bedreiging voor de gezondheid en het 
milieu, inclusief landbouw en 
voedselvoorziening, vormen,

Or.en
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Amendement 3
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ontwerpadvies
Overweging K (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

K. overwegende dat het gevaar voor de 
biologische, radiologische en nucleaire 
veiligheid niet alleen afkomstig is van 
terroristische aanslagen of nalatigheid, 
maar ook van chemische wapens die in de 
tweede wereldoorlog in zee gedumpt zijn 
en van de opslagplaatsen voor kernafval 
in de EU,

Or.en

Amendement 4
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ontwerpadvies
Overweging L (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

L. overwegende dat het geschikte niveau 
van chemische, biologische, radiologische 
en nucleaire veiligheid in de EU mede 
afhankelijk is van het veiligheidsniveau 
dat in derde landen gehanteerd wordt,

Or.en

Amendement 5
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ontwerpadvies
Overweging M (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

M. overwegende dat er gevaar voor de 
veiligheid kan voortvloeien uit het gebruik 
van nieuwe technologieën bij de planning 
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van terreurdaden, terwijl de 
veiligheidsnormen geen gelijke tred 
houden met de technologische 
vooruitgang;

Or.en

Amendement 6
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ontwerpadvies
Overweging N (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

N. overwegende dat de verschillende 
thans geldende normen grondig getoetst 
moeten worden om de nodige afdoende
veiligheidseisen te formuleren;

Or.en

Amendement 7
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ontwerpadvies
Punt 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst op de ongecoördineerde 
overinvestering in vaccins tijdens de 
A/H1N1-pandemie en spoort de lidstaten 
aan samen regionale oplossingen voor 
paraatheid te ontwikkelen, onder meer het 
delen van bestaande capaciteit en de 
coördinatie van financieel voordelige 
aankoop van medische tegenmaatregelen, 
waarbij gezorgd wordt voor een hoog 
niveau van CBRN-paraatheid in de hele 
EU;

1. wijst op de ongecoördineerde 
overinvestering in vaccins tijdens de 
A/H1N1-pandemie, verwelkomt de 
ontwerpconclusies van de Raad over de 
'Lering die moet worden getrokken uit de 
A/H1N1 pandemie –
Gezondheidsbeveiliging in de Europese 
Unie' (12665/10), waarin wordt gedacht 
over een mechanisme voor de 
gezamenlijke aanbesteding voor vaccins 
en antivirale geneesmiddelen dat door de 
lidstaten op vrijwillige basis wordt 
toegepast, en spoort de lidstaten aan samen 
regionale oplossingen voor paraatheid te 
ontwikkelen, onder meer het delen van 
bestaande capaciteit en de coördinatie van 
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financieel voordelige aankoop van 
medische tegenmaatregelen, waarbij 
gezorgd wordt voor een hoog niveau van 
CBRN-paraatheid in de hele EU;

Or.en

Amendement 8
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ontwerpadvies
Punt 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. verwelkomt de ontwerpconclusies van 
de Raad over de 'Lering die moet worden 
getrokken uit de A/H1N1 pandemie –
Gezondheidsbeveiliging in de Europese 
Unie' (12665/10), waarin wordt gedacht 
over een mechanisme voor de
gezamenlijke aanbesteding voor vaccins 
en antivirale geneesmiddelen dat door de 
lidstaten op vrijwillige basis wordt 
toegepast;

Schrappen

Or.en

Amendement 9
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ontwerpadvies
Punt 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. betreurt dat onvoldoende aandacht is 
besteed aan paraatheid en respons in de 
mededeling van de Commissie en de 
conclusies van de Raad over het CBRN-
actieplan voor de EU; waarin vooral de 
nadruk wordt gelegd op opsporing en 
preventie; verzoekt de Commissie en de 
Raad meer aandacht te besteden aan de 
ontwikkeling van de paraatheid- en 
responsmechanismen die nodig zijn om de 

7. erkent dat in de mededeling van de 
Commissie en de conclusies van de Raad 
over het CBRN-actieplan voor de EU 
vooral de nadruk wordt gelegd op 
opsporing en preventie, maar betreurt dat 
in deze documenten onvoldoende 
aandacht is besteed aan paraatheid en 
respons; verzoekt de Commissie en de 
Raad meer aandacht te besteden aan de 
ontwikkeling van de paraatheid- en 
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volksgezondheid en het milieu te 
beschermen indien er zich effectief een 
CBRN-incident zou voordoen op het 
grondgebied van de EU;

responsmechanismen die nodig zijn om de 
volksgezondheid en het milieu te 
beschermen indien er zich effectief een 
CBRN-incident zou voordoen op het 
grondgebied van de EU;

Or.en

Amendement 10
Margrete Auken, Michèle Rivasi

Ontwerpadvies
Punt 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. betreurt dat het in het CBRN-
actieplan ontbreekt aan maatregelen om 
de veiligheid van radiologische en 
nucleaire installaties en materialen te 
waarborgen en de responsplannen voor de 
verschillende soorten radiologische 
noodsituaties en de gevolgen daarvan 
voor mens en milieu te verbeteren;

Or.en

Amendement 11
Margrete Auken, Michèle Rivasi

Ontwerpadvies
Punt 7 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. is verontrust over de voorvallen 
waarbij personen en activisten nucleair 
afval van verscheidene 
opwerkingsfabrieken in Europa in 
handen konden krijgen en verlangt dat er 
spoedig gezamenlijk wordt opgetreden om 
de veiligheid van radioactieve en 
nucleaire materialen en installaties te 
verhogen;

Or.en
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Amendement 12
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Punt 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. betreurt dat in de mededeling van de 
Commissie en de conclusies van de Raad 
over het CBRN-actieplan voor de EU 
onvoldoende aandacht gaat naar de 
adequate bescherming van openbare 
vervoersnetwerken en de gezondheid van 
de gebruikers ervan, gezien de talrijke 
terroristische aanvallen op het vervoer in 
de afgelopen jaren en het toegenomen 
risico dat zich CBRN-incidenten voordoen 
tijdens het vervoer van CBRN-stoffen; 
vraagt de lidstaten te zorgen voor 
bescherming vóór blootstelling van eerste 
hulpverleners bij CBRN-incidenten en 
behandeling van de slachtoffers na 
blootstelling, met name met betrekking tot 
biologische ziekteverwekkers;

8. betreurt dat in de mededeling van de 
Commissie en de conclusies van de Raad 
over het CBRN-actieplan voor de EU 
onvoldoende aandacht gaat naar de 
adequate bescherming van netwerken voor 
openbaar vervoer en goederenvervoer en 
de gezondheid van de gebruikers ervan, 
gezien de talrijke terroristische aanvallen 
op het vervoer in de afgelopen jaren en het 
toegenomen risico dat zich CBRN-
incidenten voordoen tijdens het vervoer 
van CBRN-stoffen; vraagt de lidstaten te 
zorgen voor bescherming vóór 
blootstelling van eerste hulpverleners bij 
CBRN-incidenten en behandeling van de 
slachtoffers na blootstelling, met name met 
betrekking tot biologische 
ziekteverwekkers;

Or.ro

Amendement 13
Vytautas Landsbergis

Ontwerpadvies
Punt 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. betreurt dat in de mededeling van de 
Commissie en de conclusies van de Raad 
over het CBRN-actieplan voor de EU 
onvoldoende aandacht gaat naar de 
adequate bescherming van openbare 
vervoersnetwerken en de gezondheid van 
de gebruikers ervan, gezien de talrijke 
terroristische aanvallen op het vervoer in 

8. betreurt dat in de mededeling van de 
Commissie en de conclusies van de Raad 
over het CBRN-actieplan voor de EU 
onvoldoende aandacht gaat naar de 
adequate bescherming van openbare 
vervoersnetwerken en de gezondheid van 
de gebruikers ervan, gezien de talrijke 
terroristische aanvallen op het vervoer in 
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de afgelopen jaren en het toegenomen 
risico dat zich CBRN-incidenten voordoen 
tijdens het vervoer van CBRN-stoffen; 
vraagt de lidstaten te zorgen voor 
bescherming vóór blootstelling van eerste 
hulpverleners bij CBRN-incidenten en 
behandeling van de slachtoffers na 
blootstelling, met name met betrekking tot 
biologische ziekteverwekkers;

de afgelopen jaren en het algemeen
toegenomen risico dat zich CBRN-
incidenten voordoen tijdens het vervoer 
van CBRN-stoffen; vraagt de lidstaten te 
zorgen voor bescherming vóór 
blootstelling van eerste hulpverleners bij 
CBRN-incidenten en behandeling van de 
slachtoffers na blootstelling, met name met 
betrekking tot biologische 
ziekteverwekkers;

Or.en

Amendement 14
Vittorio Prodi, Giommaria Uggias

Ontwerpadvies
Punt 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. dringt aan op uitwisseling van 
beleidservaring met sanering van 
chemisch, biologisch, radiologisch of 
nucleair verontreinigde bodem met het 
oogmerk het gebruikspotentieel zo spoedig 
mogelijk te herstellen en tevens de risico's 
voor mens en milieu terug te dringen;

Or.it

Amendement 15
Margrete Auken, Michèle Rivasi

Ontwerpadvies
Punt 10 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. beklemtoont dat bij de bestrijding 
van het terrorisme het internationaal 
recht, met inbegrip van de mensenrechten 
en het beginsel van de rechtsstaat, 
volledig in acht moet worden genomen; 
betoogt andermaal dat recht moet worden 
gedaan aan de beginselen van het 
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Verdrag van Aarhus betreffende toegang 
tot informatie, inspraak bij besluitvorming 
en toegang tot de rechter inzake 
milieuaangelegenheden;

Or.en

Amendement 16
Elena Oana Antonescu

Ontwerpadvies
Punt 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. verzoekt de Commissie en de Raad 
de ontwikkeling van responsmodellen te 
overwegen zodat het perfecte antwoord 
wordt gegeven in geval van een CBRN-
incident, met bijzondere aandacht voor 
onderwijsinstellingen, zorginstellingen en 
bejaardencentra;

Or.ro

Amendement 17
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Punt 11 

Ontwerpadvies Amendement

11. vraagt de lidstaten dat zij bij het 
opstellen van evacuatieplannen in geval 
van een CBRN-incident, bijzondere 
aandacht besteden aan de behoeften van 
ouderen, kinderen, personen die medische 
verzorging behoeven en andere dergelijke 
specifieke groepen;

11. vraagt de lidstaten dat zij bij het 
opstellen van evacuatieplannen in geval 
van een CBRN-incident, bijzondere 
aandacht besteden aan de behoeften van 
ouderen, kinderen, personen die medische 
verzorging behoeven en andere dergelijke 
kwetsbare groepen;

Or.ro
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Amendement 18
Elena Oana Antonescu

Ontwerpadvies
Punt 11 

Ontwerpadvies Amendement

11. vraagt de lidstaten dat zij bij het 
opstellen van evacuatieplannen in geval 
van een CBRN-incident, bijzondere 
aandacht besteden aan de behoeften van 
ouderen, kinderen, personen die medische 
verzorging behoeven en andere dergelijke 
specifieke groepen;

11. vraagt de lidstaten dat zij bij het 
opstellen van evacuatieplannen in geval 
van een CBRN-incident, bijzondere 
aandacht besteden aan de behoeften van 
ouderen, kinderen, personen die medische 
verzorging behoeven, personen met een 
handicap en andere dergelijke specifieke 
groepen;

Or.ro

Amendement 19
Vytautas Landsbergis

Ontwerpadvies
Punt 11 

Ontwerpadvies Amendement

11. vraagt de lidstaten dat zij bij het 
opstellen van evacuatieplannen in geval 
van een CBRN-incident, bijzondere 
aandacht besteden aan de behoeften van 
ouderen, kinderen, personen die medische 
verzorging behoeven en andere dergelijke 
specifieke groepen;

11. vraagt de lidstaten dat zij bij het 
opstellen van de vereiste evacuatieplannen 
voor een CBRN-incident, bijzondere 
aandacht besteden aan de behoeften van 
ouderen, kinderen, personen die medische 
verzorging behoeven en andere dergelijke 
specifieke groepen;

Or.en

Amendement 20
Margrete Auken, Michèle Rivasi

Ontwerpadvies
Punt 11 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

11 bis. is het oneens met de Commmissie 
dat verstrekking van publieksinformatie 
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over mogelijke gevaren in het alledaagse 
leven "ernstige negatieve sociale 
gevolgen" zou hebben en is van mening 
dat verbetering van de responsplannen 
kan bijdragen tot een toegenomen 
openbare veiligheid tegenover potentieel 
crimineel of terroristisch gebruik van 
radioactief materiaal;

Or.en

Amendement 21
Elena Oana Antonescu

Ontwerpadvies
Punt 11 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

11 bis. verzoekt de lidstaten bijzonder 
belang toe te kennen aan de aanleg van 
schuilplaatsen, zowel bij openbare 
instellingen en overheidslichamen als op 
regionaal en plaatselijk niveau, waar de 
burgers van de Unie in geval van een 
ramp beschutting kunnen vinden;

Or.ro

Amendement 22
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ontwerpadvies
Punt 13 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

13. verzoekt de Commissie te streven naar 
akkoorden met derde landen die aan de 
EU grenzen en installaties op hun 
grondgebied hebben waarvan een ernstige 
bedreiging kan uitgaan voor de veiligheid 
van mens en milieu in de EU en, in geval 
van een ongeluk, voor de 
gemeenschappelijke 
minimumveiligheidsnormen;
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Or.en

Amendement 23
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ontwerpadvies
Punt 14 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

14. stelt dat de uitrol van het 
gemeenschappelijk CBRN-
veiligheidssysteem de bevoegdheden van 
de lidstaten op dit beleidsterrein niet mag 
aantasten;

Or.en

Amendement 24
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ontwerpadvies
Point 15 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

15. verzoekt de Commissie in het actieplan 
een flexibeler aanpassing van de 
veiligheidsmaatregelen aan de 
technologische ontwikkeling op te nemen;

Or.en

Amendement 25
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ontwerpadvies
Point 16 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

16. dringt er bij de Commissie op aan dat 
zij een grondige evaluatie van de 
uitwerking van de huidige 
veiligheidsmaatregelen op
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volksgezondheid en milieu utivoert en 
verlangt dat nieuwe maatregelen alleen op 
basis van dergelijke, periodiek uit te 
voeren evaluaties worden ingevoerd;

Or.en

Amendement 26
Michèle Rivasi

Ontwerpadvies
Punt 12 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

12 bis. verzoekt de lidstaten productie, 
tests en gebruik van uranium en verarmd 
uranium te staken;

Or.en

Amendement 27
Michèle Rivasi

Ontwerpadvies
Punt 12 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

12 ter. dringt aan op een 
veiligheidsanalyse van de kerncentrales 
en hun omgeving in de EU, met name in 
geval van een terreuraanslag;

Or.en


