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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande 
suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat het in principe de lidstaten zijn die verantwoordelijk zijn voor het beleid 
inzake chemische, biologische, radiologische en nucleaire stoffen (CBRN), maar dat 
nauwe samenwerking en coördinatie op EU-niveau toch een noodzaak is,

B. overwegende dat gezondheidsrisico's en de daarmee gepaard gaande prevalentie van 
gevaarlijke ziekteverwekkers steeds meer voorkomen in de EU en over de hele wereld, 
zoals blijkt uit de recente uitbraak van influenza A (H1N1),

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,

D. overwegende dat het algemene doel van het nieuwe CBRN-beleid van de EU is 'de 
dreiging van CBRN-incidenten en de schade die zij aan de burgers van de Europese Unie 
kunnen berokkenen te beperken', en overwegende dat dit moet worden bereikt door 'de 
waarschijnlijkheid dat een CBRN-incident zich voordoet zo klein mogelijk te maken en de 
gevolgen te beperken mocht het zich toch voordoen',

E. overwegende dat de Europese Commissie in haar mededeling over de rol van de EU in de 
volksgezondheid in de wereld1 erkent dat maatregelen op EU-niveau en mondiaal niveau 
moeten worden gecoördineerd ten einde snel te reageren op gezondheidsbedreigingen en 
dat zij toezegt te zorgen voor grotere paraatheid en betere mechanismen ter bestrijding van 
epidemieën of uitbraken, met inbegrip van opzettelijke handelingen zoals bioterrorisme,

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,

G. overwegende dat de eerstehulpverleners, onder meer de politie-, brandweer- en 
ambulancediensten, de slachtoffers van een CBRN-incident niet ter plaatse kunnen 
bijstaan zonder gevaar voor hun eigen veiligheid, tenzij zij bescherming vóór blootstelling 
hebben gekregen in de vorm van medische tegenmaatregelen en een adequate opleiding,

H. overwegende dat regionale voorraden van medische tegenmaatregelen een adequate 
bescherming voor de burgers bieden, doordat een goed evenwicht wordt gerealiseerd 
tussen bescherming van de openbare gezondheid en economische overwegingen en de 

                                               
1 Werkdocument van de diensten van de Commissie " Wereldgezondheid - het antwoord op de uitdagingen van 
de mondialisering"
Begeleidend document bij de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's " Rol van de EU in de volksgezondheid in de 
wereld" (COM(2010) 128) (SEC(2010) 381) (SEC(2010) 382).
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verantwoordelijkheid en de solidariteit van de lidstaten gewaarborgd wordt,

I. overwegende dat de Wereldgezondheidsorganisatie met haar programma voor 
waarschuwing en maatregelen in geval van epidemieën en pandemieën1, beoogt de 
bioveiligheid, de biozekerheid en de paraatheid bij uitbraken van gevaarlijke en 
opkomende ziekteverwekkers te vergroten,

J. overwegende dat de EU, via haar lidstaten en de Europese Commissie, actief deelneemt 
aan de discussies van het initiatief voor wereldwijde bescherming van de gezondheid, die 
tot doel hebben te komen tot een gezamenlijk mondiaal optreden om de paraatheid op het 
gebied van de volksgezondheid te versterken en een respons te bieden op de dreiging van 
internationaal biologisch, chemisch en radiologisch/nucleair terrorisme,

IV. Gevolgen voor milieu en gezondheid

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;

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)2, waarin wordt gedacht over een mechanisme voor de gezamenlijke 
aanbesteding voor vaccins en antivirale geneesmiddelen dat door de lidstaten op 
vrijwillige basis wordt toegepast;

3. merkt op dat de EU-wetgeving (Raadsbesluit 1990/424/EEG zoals gewijzigd bij 
Raadsbesluit 2006/965/EG) voorziet in een communautaire aanpak van de uitroeiing, 
bestrijding en bewaking van dierziekten en zoönosen, met inbegrip van de aankoop en 
opslag van diergeneeskundige tegenmaatregelen om dieren tegen infectie te beschermen;
betreurt dat er niet een soortgelijke communautaire aanpak is ontwikkeld voor de 
coördinatie van de aankoop en opslag van medische tegenmaatregelen om de menselijke 
populatie van de EU te beschermen tegen infectie door gevaarlijke biologische 
ziekteverwekkers;

4. wijst erop dat een incident of een aanval met biologische ziekteverwekkers – bijvoorbeeld 
met miltvuur, maar dat niet alleen – het getroffen gebied voor tientallen jaren zal 
besmetten, ernstige schade zal toebrengen aan het leven en de gezondheid van planten, 
dieren en mensen en zal leiden tot economische kosten op lange termijn; verzoekt de 
Commissie herstel- en ontsmettingsstrategieën op te nemen in het CBRN-beleid;

5. onderstreept dat een incident met CBRN-stoffen dat invloed heeft op de toestand van de 
bodem en/of de drinkwaterbevoorrading, verwoestende en verreikende effecten kan 
hebben op de gezondheid en het welzijn van alle mensen in het getroffen gebied; vraagt de 

                                               
1 http://www.who.int/csr/en/
2 Raadsdocument 12665/10 SAN 158, Brussel, 28 juli 2010, ‘'Lering die moet worden getrokken uit de A/H1N1 
pandemie - Gezondheidsbeveiliging in de Europese Unie', 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/10/st12/st12665.nl10.pdf



PA\830636NL.doc 5/5 PE448.854v01-00

NL

Commissie dat zij dit in aanmerking neemt bij het opstellen van het CBRN-actieplan voor 
de EU;

6. benadrukt dat ervoor moet worden gezorgd dat er effectieve controle is op 
besmettingsincidenten met water die leiden tot verontreiniging van het milieu, besmetting 
van het land, storten van afval en/of vrijmaken van radioactieve stoffen;

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

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;

9. merkt op dat een CBRN-incident langdurige gevolgen kan hebben op de groei van 
voedingsgewassen en dus negatieve gevolgen zou kunnen hebben voor de 
voedselveiligheid en de voedselzekerheid in de EU; vraagt de Commissie dat zij dit in 
aanmerking neemt bij het opstellen van het CBRN-actieplan van de EU;

10. spoort aan tot samenwerking en het uitwisselen van beste praktijken met landen die 
deskundigheid hebben ontwikkeld op het gebied van risicobeoordeling, preventie, 
detectie, communicatie en respons inzake CBRN, zoals de Verenigde Staten, Australië en 
India;

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;

12. verzoekt de Commissie een CBRN-routemap voor de EU op te stellen voor de periode 
tussen nu en 2013, datum waarop het CBRN-actieplan voor de EU zal worden herzien, 
waarin uitdagingen en beleidsresponsen worden uiteengezet en waarover de Commissie 
bij het Europees Parlement regelmatig verslag zal uitbrengen inzake de lopende 
ontwikkelingen en de geboekte vooruitgang.


