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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at medlemsstaterne i princippet er ansvarlige for politikker på det 
kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare (CBRN) område, men at et tæt samarbejde 
og en nøje samordning på EU-plan ikke desto mindre er nødvendig,

B. der henviser til, at sundhedsrisici og den hermed forbundne forekomst af farlige, patogene 
stoffer er voksende både inden for EU og på verdensplan, som de senest fremgik af 
udbruddet af A/H1N1,

C. der henviser til, at miljøforurenings- og smittespørgsmål kan indtræffe som følge af 
kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare hændelser, hvorfor det er nødvendigt at 
indarbejde genopretning og dekontaminering i CBRN-politikken,

D. der henviser til, at det overordnede mål for EU's nye CBRN-politik er at reducere risikoen 
for og skaderne efter kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare hændelser i forhold til 
EU's borgere, og til at dette skal opnås ved at "mindske sandsynligheden for CBRN-
hændelser og begrænse konsekvenserne af de hændelser, der måtte indtræffe",

E. der henviser til, at Kommissionen i sin meddelelse om EU's rolle inden for global 
sundhed1 anerkender behovet for at samordne foranstaltningerne på EU-plan og globalt 
plan for at kunne reagere hurtigt på sundhedsfarer og forpligter sig til at forbedre 
beredskabet og udrykningsmekanismerne vedrørende epidemier eller udbrud, herunder 
overlagte handlinger såsom terrorisme,

F. der henviser til, at sammenlignet med atomteknologi og forløberne hertil er biologiske 
materialer såsom miltbrand billigere og meget nemmere at skaffe og sprede, hvilket gør 
det muligt at udføre ikkekonventionelle terrorangreb, der udgør en alvorlig sundhedsfare,

G. der henviser til, at udrykningstjenesterne, herunder politi, brandvæsen og ambulancer, 
ikke er i stand til at yde hjælp til ofre på åstedet for en kemisk, biologisk, radiologisk eller 
nuklear hændelse uden personlig fare for mandskabet, medmindre det har modtaget 
foregribende beskyttelse i form af medicinske modforanstaltninger og tilstrækkelig 
oplæring,

H. der henviser til, at regionale lagre af medicinske modforanstaltninger er tilstrækkelige til 
at beskytte borgerne ved at afveje sundhedsmæssige og økonomiske hensyn, samtidig med 
at medlemsstaternes ansvar og solidaritet sikres,

                                               
1 Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene "Global health – responding to the challenges of 
globalisation" (Global sundhed – håndtering af globaliseringens udfordringer).
Dokument vedlagt Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget "EU's rolle inden for global sundhed" (KOM(2010)0128) (SEK(2010)0381) 
(SEK(2010)382).
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I. der henviser til, at Verdenssundhedsorganisationen med sit Global Alert and Response-
program1 forsøger at styrke biosikkerhed og beredskab mod udbrud af farlige og 
nyopståede patogene stoffer,

J. der henviser til, at EU via sine medlemsstater og Kommissionen er en aktiv deltager i 
drøftelserne om Ottawa-initiativet vedrørende sundhedssikkerheden i verden, der sigter 
mod at opnå et samordnet, globalt tiltag til styrkelse af sundhedsberedskabet og imødegå 
truslen fra international kemisk, biologisk, radiologisk og nuklear terrorisme,

Indvirkninger på miljø og sundhed

1. bemærker, at der foretoges ukoordinerede, overdrevne investeringer i vacciner under 
A/H1N1-pandemien, og tilskynder medlemsstaterne til i fællesskab at udvikle regionale 
beredskabsløsninger, herunder deling af den eksisterende kapacitet og samordning af 
omkostningseffektive indkøb af medicinske modforanstaltninger, og samtidig sikre et højt 
beredskabsniveau vedrørende kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare hændelser i 
hele EU;

2. glæder sig over udkastet til Rådets konklusioner "Erfaringerne fra A(H1N1)-pandemien -
Sundhedssikkerhed i Den Europæiske Union" (12665/10)2, der omfatter betragtninger om 
udviklingen af en mekanisme for fælles anskaffelse af vacciner og antivirusmedicin til 
indførelse i medlemsstaterne på frivillig basis;

3. bemærker, at EU-lovgivningen (Rådets afgørelse 1990/424/EØF som ændret ved Rådets 
afgørelse 2006/965/EF) foreskriver en fællesskabstilgang til udryddelse, styring og 
overvågning af dyresygdomme og zoonoser, herunder indkøb og opbygning af lagre af 
veterinærmedicinske modforanstaltninger til infektionsbeskyttelse af dyr; beklager, at der 
ikke allerede eksisterer en sådan fællesskabstilgang til samordning af indkøb og 
opbygning af lagre af medicinske modforanstaltninger til beskyttelse af den menneskelige 
befolkning i EU mod infektioner fra farlige, biologiske patogene stoffer;

4. gør opmærksom på, at en hændelse eller et angreb, der involverer biologiske patogene 
stoffer – f.eks. miltbrand – vil forurene det berørte område i årtier fremover og alvorligt 
skade planters, dyrs og menneskers liv og sundhed og resultere i økonomiske 
omkostninger på lang sigt; opfordrer Kommissionen til at indarbejde genopretnings- og 
dekontamineringsstrategier i CBRN-politikken; 

5. understreger, at en hændelse, der involverer kemiske, biologiske, radiologiske eller 
nukleare stoffer, som påvirker jordbundsforholdene og/eller drikkevandstilførslen, er i 
stand til at få ødelæggende og vidtrækkende konsekvenser for sundheden og velfærden for 
alle beboere i det berørte område; opfordrer Kommissionen til at tage dette i betragtning i 
udarbejdelsen af EU's CBRN-handlingsplan;

6. understreger betydningen af at sikre, at der foretages effektiv kontrol af vandbåren 
smittespredning, dvs. miljøforurening, jordforurening, bortskafning af affald og/eller 

                                               
1 http://www.who.int/csr/en/
2 Rådsdokument 12665/10 SAN 158, Bruxelles den 28. juni 2010, "Erfaringerne fra A(H1N1)-pandemien -
Sundhedssikkerhed i Den Europæiske Union’.
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udslip af radioaktive stoffer;

7. beklager, at der ikke er tilstrækkelig opmærksomhed om beredskab og indsats i 
Kommissionens meddelelse og Rådets konklusioner om EU's CBRN-handlingsplan, idet 
denne i overvejende grad fokuserer på påvisning og forebyggelse; opfordrer 
Kommissionen og Rådet til at lægge større vægt på at udvikle beredskabs- og 
indsatsmekanismer, der er nødvendige for at beskytte den offentlige sundhed og miljøet 
for det tilfælde, at en kemisk, biologisk, radiologisk eller nuklear hændelse skulle 
indtræffe på EU's territorium;

8. beklager, at Kommissionens meddelelse og Rådets konklusioner om CBRN-
handlingsplanen savner fokus på tilstrækkelig beskyttelse af offentlige transportnet og 
transportbrugernes helbred, i lyset af de mange terrorangreb mod offentlig transport de 
seneste år og den øgede risiko for kemiske, biologiske, radiologiske eller nukleare 
hændelser i forbindelse med transport af sådanne materialer; opfordrer medlemsstaterne til 
at sikre foregribende beskyttelsesforanstaltninger for udrykningsmandskab, der indsættes 
ved kemiske, biologiske, radiologiske eller nukleare hændelser, og efterfølgende 
behandling af ofre, især mod biologiske, patogene stoffer;

9. gør opmærksom på, at en kemisk, biologisk, radiologisk eller nuklear hændelse kan få 
varig virkning på dyrkningen af fødevareafgrøder og dermed potentielt set kan øve 
negativ indflydelse på EU's fødevare- og forsyningssikkerhed; opfordrer Kommissionen 
til at tage dette i betragtning i udarbejdelsen af EU's CBRN-handlingsplan;

10. tilskynder til samarbejde og udveksling af bedste praksis med lande, der har oparbejdet 
ekspertise inden for CBRN-relateret risikostyring, forebyggelse, påvisning, 
kommunikation og udrykning, såsom USA, Australien og Indien;

11. opfordrer medlemsstaterne til i udarbejdelsen af evakueringsplaner for kemiske, 
biologiske, radiologiske og nukleare hændelser at være særlig opmærksomme på hensynet 
til ældre, børn, personer i medicinsk behandling og lignende, specifikke grupper; 

12. opfordrer Kommissionen til at udarbejde en CBRN-køreplan for EU for tiden frem til 
2013, hvor CBRN-handlingsplanen skal revideres, indeholdende udfordringer og politiske 
tiltag, og til regelmæssigt at rapportere til Parlamentet om køreplanens aktuelle udvikling 
og fremskridt til dato.


