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EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään 
seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. katsoo, että periaatteessa jäsenvaltiot ovat vastuussa kemiallisesta, biologisesta, säteilyyn 
ja ydinaineisiin liittyvästä (CBRN) politiikasta, mutta EU:n tasolla tarvitaan tiivistä 
yhteystyötä ja koordinointia,

B. ottaa huomioon, että terveysriskit ja niihin liittyvä vaarallisten patogeenien levinneisyys 
ovat yhä yleisempiä, kuten äskettäinen A/H1N1-influenssan puhkeaminen osoitti,

C. ottaa huomioon, että CBRN-tapaukset voivat nostaa esille ympäristön saastumista 
koskevia kysymyksiä, minkä vuoksi CBRN-politiikkaan on tarpeellista sisällyttää 
toipumis- ja puhdistamistoimia,

D. ottaa huomioon, että CBRN-politiikan yleistavoitteena on "vähentää CBRN-tapahtumien 
uhkaa ja niistä kansalaisille aiheutuvia vahinkoja" ja tämä tavoite saavutetaan 
"keskittämällä toimet ja resurssit CBRN-tapahtumien todennäköisyyden minimoimiseen 
ja toteutuneiden tapahtumien vaikutusten rajoittamiseen",

E. ottaa huomioon, että Euroopan komission tiedonannossa EU:sta ja globaalista 
terveydestä1, tunnustetaan tarve koordinoida toimenpiteitä niin EU-tasolla kuin 
maailmanlaajuisesti, jotta terveysuhkiin pystytään vastaamaan nopeasti, sitoudutaan 
parantamaan valmiutta ja reagointijärjestelmiä epidemioiden ja sairauksien puhkeamisen 
varalta, myös silloin kun kyse on bioterrorismin kaltaisista tahallisista teoista,

F. ottaa huomioon, että ydinteknologiaan ja sen esiasteisiin verrattuna pernaruton kaltaiset 
biologiset materiaalit ovat halvempia ja paljon helpompia hankkia ja levittää, ja tämän 
vuoksi vakavan terveysuhan muodostavat epätavanomaiset terrori-iskut ovat mahdollisia,

G. katsoo, että pelastustyöntekijät, kuten poliisi, palokunta ja ensihoitopalvelut, eivät voi 
auttaa uhreja CBRN-alueella vaarantamatta omaa turvallisuuttaan, ellei heillä ole 
ennaltaehkäisevää suojaa eli lääketieteellisiä vastatoimia ja asianmukaista koulutusta,

H. ottaa huomioon, että lääkinnällisten vasta-aineiden alueelliset varastot tarjoavat asukkaille 
asianmukaisen suojan, sillä ne tasapainottavat kansanterveyden suojelua ja taloudellisia 
kysymyksiä sekä varmistavat samalla jäsenvaltioiden vastuun ja solidaarisuuden,

I. ottaa huomioon, että Maailman terveysjärjestö ja sen maailmanlaajuisia varoituksia ja 
reaktioita koskeva ohjelma Global Alert and Response2 pyrkii vahvistamaan 
bioturvallisuutta sekä valmiutta kohdata vaarallisten ja kasvavien taudinaiheuttajien 

                                               
1 Komission yksiköiden valmisteluasiakirja maailmanlaajuisesta terveydestä ja globalisaation haasteisiin 
vastaamisesta, joka on liiteasiakirja komission tiedonantoon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle EU:n roolista globaaliterveydessä (KOM(2010)0128) 
(SEC(2010)0381) (SEC(2010)0382)).
2 http://www.who.int/csr/en/
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leviäminen,

J. ottaa huomioon, että Euroopan unioni osallistuu jäsenvaltioiden ja Euroopan komission 
välityksellä aktiivisesti keskusteluun maailmanlaajuisesta terveysturva-aloitteesta, jonka 
tavoitteena on yhteinen maailmanlaajuinen toiminta kansalaisten terveysvalmiuden 
vahvistamiseksi ja vastauksen tarjoaminen kansainvälisen biologisen, kemiallisen ja 
säteily- ja ydinterrorismin uhkaan,

IV. Ympäristö- ja terveysvaikutukset

1. panee merkille koordinoimattoman ja liiallisen investoinnin rokotteisiin influenssa 
A/H1N1 -pandemian aikana ja rohkaisee jäsenvaltioita kehittämään yhdessä alueellisia 
valmiusratkaisuja, joihin kuuluu lääkinnällisten vasta-aineiden taloudellisesti kannattavaa 
hankintaa koskevan olemassaolevan kapasiteetin ja koordinoinnin jakaminen samalla, kun 
varmistetaan korkea CBRN-valmius koko EU:n tasolla;

2. suhtautuu myönteisesti neuvoston päätelmäluonnoksen aiheesta "A/H1N1-pandemiasta 
saadut kokemukset – terveysturva Euroopan unionissa" (12665/10)1, jossa otetaan 
huomioon sellaisen rokotteiden ja viruslääkkeiden yhteishankintamekanismin 
kehittäminen, joka toimisi jäsenvaltioissa vapaehtoisena järjestelmänä;

3. panee merkille, että Euroopan unionin lainsäädännössä (neuvoston päätös 1990/424/ETY, 
sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston päätöksellä 2006/965/EY) säädetään yhteisön 
lähestymistavasta, jota sovelletaan eläintautien ja zoonoosien tuhoamiseen, valvontaan ja 
tarkkailuun ja johon sisältyy niiden eläinlääketieteellisten vasta-aineiden hankinta ja 
varastointi, joilla suojellaan eläimiä tartuntaa vastaan; pitää valitettavana, ettei mikään 
yhteisön lähestymistavoista kata niiden vasta-aineiden hankinnan ja varastoinnin 
koordinointia, jotka suojaavat Euroopan unionin kansalaisia vaarallisten biologisten 
patogeenien tartunnalta;

4. korostaa, että biologisiin patogeeneihin (esimerkiksi pernarutto mutta myös muut 
taudinaiheuttajat) liittyvä onnettomuus tai niillä tehty hyökkäys saastuttaa alueen 
vuosikymmeniksi, vahingoittaa vakavasti kasveja, eläimiä sekä ihmisten elämää ja 
terveyttä sekä aiheuttaa pitkäaikaisia taloudellisia kustannuksia; kehottaa komissiota 
sisällyttämään CBRN-politiikkaan toipumis- ja puhdistamistoimia;

5. korostaa, että CBRN-materiaaleihin liittyvät onnettomuudet, jotka vaikuttavat maaperän 
ja/tai juomaveden tilaan, saattavat vaikuttaa tuhoisasti ja kauaskantoisesti kaikkien alueen 
ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin; kehottaa komissiota ottamaan tämä huomioon 
Euroopan unionin CBRN-toimintasuunnitelmaa laadittaessa;

6. korostaa olevan tärkeää varmistaa, että sellaisten veden saastumista aiheuttavien 
onnettomuuksien valvonta on tehokasta, joihin liittyy ympäristön ja maaperän saastumista, 
jätteiden hävittämistä ja/tai radioaktiivisten aineiden päästöjä;

                                               
1 neuvoston asiakirja 12665/10 SAN 158, Bryssel, 28. heinäkuuta 2010, "A/H1N1-pandemiasta saadut 
kokemukset – terveysturva Euroopan unionissa", 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st12/st12665.en10.pdf
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7. pitää valitettavana, että komission tiedonannossa ja neuvoston päätelmissä Euroopan 
unionin CBRN-toimintasuunnitelmasta, jossa keskitytään vahvasti havaitsemiseen ja 
ennaltaehkäisyyn, ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota valmiuteen ja reagointiin; vetoaa 
komissioon ja neuvostoon, että ne antaisivat enemmän painoarvoa kansalaisten terveyden 
ja ympäristön suojelemiseen tarvittavien valmiuksien ja reagointimenetelmien 
kehittämiseen sen varalta, että Euroopan unionin alueella sattuisi CBRN-tapaus;

8. pitää valitettavana, että CBRN-toimintasuunnitelmasta laaditut komission tiedonanto ja 
neuvoston päätelmät eivät keskity riittävästi julkisen liikenteen verkostojen suojeluun ja 
julkista liikennettä käyttävien terveyteen, kun otetaan huomioon monet viime vuosina 
liikenteessä sattuneet terrori-iskut sekä kasvava riski CBRN-tapauksiin CBRN-
materiaaleja kuljettavassa liikenteessä; vetoaa jäsenvaltioihin, että ne takaisivat 
pelastustyöntekijöille suojan CBRN-tapauksien varalta sekä hoidon jo sattuneiden 
onnettomuuksien uhreille, erityisesti biologisia patogeeneja vastaan;

9. korostaa, että CBRN-tapauksella voi olla kauaskantoiset vaikutukset ruokakasvien 
kasvuun ja sitä kautta se voi mahdollisesti vaikuttaa haitallisesti Euroopan unionin 
elintarviketurvallisuuteen; kehottaa komissiota ottamaan tämä huomioon Euroopan 
unionin CBRN-toimintasuunnitelmaa laadittaessa;

10. rohkaisee yhteistyöhön ja parhaiden käytäntöjen jakamiseen esim. Yhdysvaltojen, 
Australian ja Intian kanssa, jotka ovat kehittäneet asiantuntemusta CBRN-riskin 
arvioinnissa, ehkäisyssä, havaitsemisessa, tiedonvälityksessä ja reagoinnissa;

11. vetoaa jäsenvaltioihin, että ne CBRN-tapauksen varalta tehtäviä evakuointisuunnitelmia 
laadittaessa antaisivat erityistä painoarvoa vanhusten, lasten, lääketieteellistä hoitoa 
tarvitsevien ja muiden erityisryhmien tarpeille;

12. vetoaa komissioon, että se laatisi Euroopan unionin CBRN-etenemissuunnitelman vuoteen 
2013 asti (jolloin toimintasuunnitelmaa tarkistetaan), jossa kartoitetaan haasteet ja niihin 
vastaavat poliittiset toimet, joiden pohjalta komissio raportoi säännöllisesti Euroopan 
parlamentille meneillään olevasta kehityksestä ja senhetkisestä edistyksestä.


