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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för medborgerliga 
fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i 
sitt resolutionsförslag:

A. I princip ansvarar medlemsstaterna för politiken på det kemiska, biologiska, radiologiska 
och nukleära området (CBRN), men nära samarbete och samordning på EU-nivå är inte 
desto mindre nödvändigt.

B. Hälsorisker och därmed sammanhängande förekomst av farliga patogener ökar i EU och 
över hela världen, vilket visades av det nyligen inträffade utbrottet av A(H1N1).

C. Frågor om förorening och kontamination av miljön kan uppkomma vid CBRN-incidenter, 
och därför måste strategier för återställande och dekontaminering ingå i CBRN-politiken.

D. Det övergripande målet för EU:s nya CBRN-politik är att ”minska hotet och skadorna från 
CBRN-incidenter för Europeiska unionens invånare”. Detta ska uppnås genom att ”man 
koncentrerar insatserna och resurserna på att minimera sannolikheten för att 
CBRN-incidenter inträffar och på att begränsa verkningarna av dem om de trots allt skulle 
bli verklighet”.

E. Kommissionen erkänner i sitt meddelande om EU:s roll i det globala hälsoarbetet1 att det 
behövs samordnade åtgärder på EU-nivå och internationellt för att snabbt reagera på 
hälsohot och åtar sig att förbättra mekanismerna för beredskap och motåtgärder vid 
epidemier eller utbrott, inbegripet planerade handlingar såsom bioterrorism. 

F. Biologiska material, som mjältbrandsbakterier, är i jämförelse med kärnteknik och dess 
prekursorer billigare och mycket lättare att få tag på och sprida, vilket öppnar möjligheter 
för okonventionella terrorattacker som kan utgöra allvarliga hälsohot. 

G. Räddningstjänsten, inbegripet polisen, brandkåren och ambulanssjukvården, kan inte bistå 
drabbade på platsen för en CBRN-incident utan att riskera sin personliga säkerhet, om de 
inte före exponeringen fått skydd i form av medicinska motåtgärder och tillräcklig 
utbildning. 

H. Regionala förråd med medicinska motåtgärder ger invånarna tillräckligt skydd genom en 
avvägning av skyddet för folkhälsan och ekonomiska hänsyn, samtidigt som 
medlemsstaternas ansvarsskyldighet och solidaritet garanteras.

I. Världshälsoorganisationen strävar, med sitt program för varning för och reaktion på 
infektionssjukdomar i världen2, efter att förstärka biosäkerhet, bioskydd och beredskap för 
utbrott av farliga och nya patogener.

                                               
1 Kommissionens arbetsdokument ”Global health – responding to the challenges of globalisation”
Åtföljande dokument till kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén samt Regionkommittén ”EU:s roll i det globala hälsoarbetet” KOM(2010)0128 
SEK(2010)0380 SEK(2010)0381 SEK(2010)0382.
2 http://www.who.int/csr/en/
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J. EU deltar via sina medlemsstater och kommissionen aktivt i diskussionerna kring 
initiativet för internationell hälsosäkerhet, som syftar till att uppnå samordnade 
internationella åtgärder för att stärka den offentliga hälso- och sjukvårdens 
beredskapskapacitet och reagera på de hot den internationella biologiska, kemiska och 
nukleära terrorismen utgör.

IV. Konsekvenser för miljö och hälsa

1. Europaparlamentet uppmärksammar de okoordinerade och överdrivna investeringarna i 
vaccin under A(H1N1)-pandemin och uppmanar medlemsstaterna att gemensamt utveckla 
regionala beredskapslösningar, inbegripet delning av befintlig kapacitet och samordning 
av kostnadseffektiv och effektiv upphandling av medicinska motåtgärder, samtidigt som 
en hög CBRN-beredskap garanteras i hela EU.

2. Europaparlamentet välkomnar utkastet till rådets slutsatser ”Lärdomar som kan dras av 
A/H1N1-pandemin – Hälsosäkerhet i Europeiska unionen” (12665/2010)1, i vilket en 
mekanism behandlas för gemensam upphandling av vaccin och antivirala läkemedel, som 
ska tillämpas i medlemsstaterna på frivillig grund.

3. Europaparlamentet konstaterar att det i EU:s lagstiftning (2006/965/EG: Rådets beslut om 
ändring av beslut 90/424/EEG om utgifter inom veterinärområdet) föreskrivs en 
gemenskapsmetod för utrotning, bekämpning och kontroll av djursjukdomar och 
zoonoser, inbegripet inköp och lagring av veterinärmedicinska motåtgärder för att skydda 
djur mot infektioner. Parlamentet beklagar att det inte inrättats någon sådan 
gemenskapsmetod för att samordna inköp och lagring av medicinska motåtgärder för att 
skydda EU:s befolkning mot att infekteras av farliga biologiska patogener.

4. Europaparlamentet påpekar att en incident eller attack där biologiska patogener är 
inblandade – exempelvis, men inte endast, mjältbrandsbakterier – kommer att 
kontaminera det drabbade området i årtionden och allvarligt skada växters, djurs och 
människors liv och hälsa, och orsaka ekonomiska kostnader över lång tid. Kommissionen 
uppmanas att ta med strategier för återställande och dekontaminering i CBRN-politiken.

5. Europaparlamentet betonar att en incident som omfattar CBRN-material och som påverkar 
markens tillstånd och/eller dricksvattenförsörjningen potentiellt kan medföra förödande 
och långtgående effekter på hälsan och välfärden hos samtliga människor i det drabbade 
området. Kommissionen uppmanas att beakta detta när den utarbetar 
CBRN-handlingsplanen för EU.

6. Europaparlamentet betonar att det är viktigt att se till att vattenbaserade 
kontamineringsincidenter, vilka inbegriper förorening av miljön, kontaminering av mark, 
bortskaffande av avfall och/eller utsläpp av radioaktiva ämnen, kontrolleras effektivt.

7. Europaparlamentet beklagar att man i kommissionens meddelande och rådets slutsatser 
om EU:s CBRN-handlingsplan, vilka huvudsakligen är inriktade på uppspårande och 
förebyggande, inte tillräckligt uppmärksammar beredskap och motåtgärder. Parlamentet 

                                               
1 Rådets dokument 12665/2010 SAN 158, Bryssel, 28 juli 2010, ”Lärdomar som kan dras av A/H1N1-pandemin 
– Hälsosäkerhet i Europeiska unionen”, http://register.consilium.europa.eu/pdf/sv/10/st12/st12665.sv10.pdf
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uppmanar kommissionen och rådet att prioritera utarbetande av sådana mekanismer för 
beredskap och motåtgärder som behövs för att skydda folkhälsan och miljön om en 
CBRN-incident verkligen skulle inträffa på EU:s territorium.

8. Europaparlamentet beklagar att kommissionens meddelande och rådets slutsatser om 
EU:s CBRN-handlingsplan inte fokuserar tillräckligt på skyddet av kollektivtrafiknäten 
och hälsan hos deras användare, med tanke på de många terroristattackerna mot 
transporter de senaste åren och den ökade risken för att CBRN-incidenter ska inträffa 
under transporter av CBRN-material. Medlemsstaterna uppmanas att garantera 
räddningstjänsten skydd för exponering mot CBRN-incidenter och behandling av 
drabbade efter exponering, särskilt mot biologiska patogener.

9. Europaparlamentet påpekar att en CBRN-incident skulle kunna ha långvariga effekter på 
odlingen av livsmedelsgrödor och därför skulle kunna påverka EU:s livsmedelssäkerhet 
och livsmedelsförsörjning negativt. Kommissionen uppmanas att beakta detta när den 
utarbetar CBRN-handlingsplanen för EU. 

10. Europaparlamentet uppmanar till samarbete och utbyte av bästa metoder med länder som 
utvecklat sakkunskaper inom riskbedömning, förebyggande, uppspårande, kommunikation 
och motåtgärder när det gäller CBRN, exempelvis Förenta staterna, Australien och Indien.

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vid utarbetandet av evakueringsplaner 
för CBRN-incidenter särskilt ta hänsyn till äldre, barn, vårdpatienter och andra specifika 
befolkningsgrupper.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en CBRN-färdplan för EU för 
tidsperioden 2010–2013, då CBRN-handlingsplanen för EU ska ses över, i vilken 
utmaningar och politiska åtgärder beskrivs. Kommissionen ska regelbundet återrapportera 
till parlamentet om den pågående utvecklingen och framstegen till dags dato.


