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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges. 
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning 
(EF) nr. 851/2004 om oprettelse af et europæisk center for forebyggelse af og kontrol 
med sygdomme
(COM(2020)0726 – C9-0366/2020 – 2020/0320(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2020)0726),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 168, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C9-0366/2020),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af xxx1,

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af xxx2,

- der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til udtalelse fra Budgetudvalget,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
(A9-0000/2021),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 
eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.

1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
2 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Unionen er fast besluttet på at 
beskytte og forbedre menneskers sundhed, 
navnlig for at bekæmpe de største 
grænseoverskridende trusler mod 
sundheden med foranstaltninger 
vedrørende monitorering, tidlig varsling og 
bekæmpelse af alvorlige 
grænseoverskridende sundhedstrusler.

(1) Unionen er fast besluttet på som en 
prioritet at beskytte og forbedre 
menneskers sundhed gennem forebyggelse 
af sygdom og ved at tackle de største 
trusler mod sundheden ved hjælp af 
monitorering med tidlig varsling og 
bekæmpelse af alvorlige 
grænseoverskridende sundhedstrusler.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Den 11. marts 2020 erklærede 
Verdenssundhedsorganisationen (WHO), at 
udbruddet af den nye coronavirus (covid-
19) var en global pandemi. Ud fra de 
udfordringer, der opstod i forbindelse med 
indsatsen over for pandemien, blev det 
klart, at centrets rolle i EU's rammer for 
sundhedskriseberedskab og -indsats burde 
styrkes.

(3) Den 11. marts 2020 erklærede 
Verdenssundhedsorganisationen (WHO), at 
udbruddet af den nye coronavirus (covid-
19) var en global pandemi. I lyset af de 
hidtil usete udfordringer, der opstod i 
forbindelse med indsatsen over for 
pandemien, og i lyset af de huller i 
effektiviteten, som er fundet i centrets 
præstationer i denne henseende, blev det 
klart, at dets rolle i EU's rammer for 
sundhedskriseberedskab og -indsats burde 
styrkes for bedre at udnytte potentialet i 
Unionens og medlemsstaternes kapacitet 
til at reagere på fremtidige pandemier.

Or. en
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Den Europæiske Ombudsmands 
afgørelse af 5. februar 2021 i den 
strategiske undersøgelse OI/3/2020/TE 
afdækkede nogle vigtige huller i 
effektiviteten i centrets indsats over for 
covid-19-pandemien med hensyn til, 
hvordan centret indsamler oplysninger, 
gennemsigtigheden af disse oplysninger, 
og hvordan det kommunikerer med 
offentligheden, hvilket bør behandles i 
denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) I den forbindelse bør centret have 
til opgave at levere epidemiologiske 
oplysninger og analyse heraf, 
epidemiologiske modeller, foregribelse og 
prognoser, relevante risikovurderinger og 
anbefalinger, som opstiller muligheder for 
forebyggelse og bekæmpelse af 
overførbare sygdomme. Centrets aktiviteter 
bør være i overensstemmelse med en One 
Health-tilgang, der anerkender de 
indbyrdes forbindelser mellem menneskers 
og dyrs sundhed og miljøet. Det bør 
monitorere de nationale sundhedssystemers 
kapacitet til at reagere på trusler fra 
overførbare sygdomme, navnlig i 
betragtning af betydningen af sådanne 
oplysninger i udarbejdelsen af de nationale 
beredskabs- og indsatsplaner. Centret bør 
understøtte gennemførelsen af 

(6) I den forbindelse bør centret have 
til opgave at levere epidemiologiske 
oplysninger og analyse heraf, 
epidemiologiske modeller, foregribelse og 
prognoser, relevante risikovurderinger og 
anbefalinger, som opstiller muligheder for 
forebyggelse og bekæmpelse af 
overførbare sygdomme. Centrets aktiviteter 
bør være i overensstemmelse med en One 
Health-tilgang, der anerkender de 
indbyrdes forbindelser mellem menneskers 
og dyrs sundhed og miljøet. Det bør 
monitorere de nationale sundhedssystemers 
kapacitet til at reagere på trusler fra 
overførbare sygdomme, navnlig i 
betragtning af betydningen af sådanne 
oplysninger i udarbejdelsen af de nationale 
beredskabs- og indsatsplaner med henblik 
på at sætte medlemsstaterne bedre i stand 
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foranstaltninger, der finansieres af EU's 
relevante finansieringsprogrammer og -
instrumenter og vedrører overførbare 
sygdomme, udstikke retningslinjer for 
behandling og håndtering af tilfælde på 
grundlag af en grundig vurdering af den 
seneste dokumentation, understøtte 
indsatsen over for epidemier og udbrud i 
medlemsstaterne og tredjelande, herunder 
indsats i felten, og levere rettidige, 
objektive, pålidelige og lettilgængelige 
oplysninger om overførbare sygdomme til 
offentligheden. Centret bør også etablere 
klare procedurer for samarbejde med 
folkesundhedsaktører i tredjelande samt 
internationale organisationer, der har 
kompetence inden for folkesundhed, og 
dermed bidrage til EU's engagement i at 
styrke partnernes beredskabs- og 
indsatskapacitet.

til at vurdere deres sundhedssystemers 
kapacitet. Centret bør understøtte 
gennemførelsen af foranstaltninger, der 
finansieres af EU's relevante 
finansieringsprogrammer og -instrumenter 
og vedrører overførbare sygdomme, 
udstikke retningslinjer for behandling og 
håndtering af tilfælde på grundlag af en 
grundig vurdering af den seneste 
dokumentation, understøtte indsatsen over 
for epidemier og udbrud i medlemsstaterne 
og tredjelande, herunder indsats i felten, og 
levere rettidige, objektive, pålidelige og 
lettilgængelige oplysninger om overførbare 
sygdomme til offentligheden. Centret bør 
også etablere klare procedurer for 
samarbejde med folkesundhedsaktører i 
tredjelande samt internationale 
organisationer, der har kompetence inden 
for folkesundhed, og dermed bidrage til 
EU's engagement i at styrke partnernes 
beredskabs- og indsatskapacitet.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For effektivt at støtte centrets 
arbejde og sikre, at dets kommissorium 
opfyldes, bør medlemsstaterne have til 
opgave at give centret data om 
overvågningen af overførbare sygdomme 
og andre særlige sundhedsspørgsmål som 
f.eks. antimikrobiel resistens og infektioner 
forårsaget i sundhedssektoren vedrørende 
overførbare sygdomme, tilgængelige 
videnskabelige og tekniske data og 
oplysninger, der er relevante for centrets 
kommissorium, at underrette centret om 
eventuelle alvorlige grænseoverskridende 
sundhedstrusler, oplysninger om 
beredskabs- og indsatsplanlægning og 

(7) For effektivt at støtte centrets 
arbejde og sikre, at dets kommissorium 
opfyldes, bør medlemsstaterne have til 
opgave at give centret data om 
overvågningen af overførbare sygdomme 
og andre særlige sundhedsspørgsmål som 
f.eks. antimikrobiel resistens og infektioner 
forårsaget i sundhedssektoren vedrørende 
overførbare sygdomme, tilgængelige 
videnskabelige og tekniske data og 
oplysninger, der er relevante for centrets 
kommissorium, at underrette centret om 
eventuelle alvorlige grænseoverskridende 
sundhedstrusler, oplysninger om 
beredskabs- og indsatsplanlægning og 
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kapacitet på sundhedsområdet samt stille 
relevante oplysninger til rådighed, som kan 
være nyttige for koordinering af indsatsen, 
samt pege på anerkendte kompetente 
organer og folkesundhedseksperter, der står 
til rådighed for at bistå med EU-indsatsen 
over for sundhedstrusler.

kapacitet på sundhedsområdet samt stille 
relevante oplysninger til rådighed, som kan 
være nyttige for koordinering af indsatsen, 
samt pege på anerkendte kompetente 
organer og folkesundhedseksperter, der står 
til rådighed for at bistå med EU-indsatsen 
over for sundhedstrusler. Alle tidslinjer, 
case-definitioner, indikatorer, standarder, 
protokoller og procedurer for 
kommunikation vedtaget af centret bør 
aftales med medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For at styrke beredskabs- og 
indsatsplanlægningsaktiviteterne i Unionen 
bør centrets drift af specifikke net og 
netværksaktiviteter udvides for at afspejle 
anvendelsesområdet for forordning 
(EU).../… [EUT: Indsæt henvisning til 
forordning SCBTH [ISC/2020/12524]]. I 
det øjemed bør centret koordinere og yde 
teknisk og videnskabelig ekspertbistand til 
Kommissionen og medlemsstaterne 
gennem specifikke netværk med 
kompetente koordineringsorganer, 
herunder nyligt oprettede netværk for 
laboratorier og for ydelse af transfusion, 
transplantation og medicinsk assisteret 
reproduktion.

(8) For at styrke beredskabs- og 
indsatsplanlægningsaktiviteterne i Unionen 
bør centrets drift af specifikke net og 
netværksaktiviteter udvides for at afspejle 
anvendelsesområdet for forordning 
(EU).../… [EUT: Indsæt henvisning til 
forordning SCBTH [ISC/2020/12524]]. I 
det øjemed bør centret koordinere og yde 
teknisk og videnskabelig ekspertbistand til 
Kommissionen og medlemsstaterne 
gennem specifikke netværk med 
kompetente koordineringsorganer, 
herunder ved at opfordre til samarbejde i 
nyligt oprettede netværk for laboratorier og 
for ydelse af transfusion, transplantation og 
medicinsk assisteret reproduktion.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 10
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at styrke Unionens og 
medlemsstaternes kapacitet til at vurdere 
den epidemiologiske situation og foretage 
en nøjagtig risikovurdering og indsats bør 
centret navnlig monitorere og rapportere 
om tendenser i overførbare sygdomme, 
støtte og lette evidensbaserede 
indsatstiltag, give anbefalinger om 
forbedring af forebyggelses- og 
bekæmpelsesprogrammerne vedrørende 
overførbare sygdomme, der er etableret på 
nationalt plan og på EU-plan, overvåge og 
vurdere de nationale sundhedssystemers 
kapacitet til diagnosticering, forebyggelse 
og behandling af overførbare sygdomme, 
herunder på en kønssensitiv måde, 
identificere risikogrupper i befolkningen, 
der har behov for særlige foranstaltninger, 
analysere sammenhængen mellem 
sygdomsforekomst og samfunds- og 
miljøfaktorer og identificere risikofaktorer 
for smitteoverførsel og overførbare 
sygdommes alvor og identificere 
forskningsbehov og -prioriteter. Centret 
bør arbejde med udnævnte nationale 
knudepunkter for overvågning, der udgør 
et netværk, som rådgiver centret i 
strategisk henseende om sådanne 
spørgsmål og vil fremme brugen af 
understøttende sektorer såsom EU-rumdata 
og -tjenester.

(10) For at styrke Unionens og 
medlemsstaternes kapacitet til at vurdere 
den epidemiologiske situation og foretage 
en nøjagtig risikovurdering og indsats bør 
centret navnlig monitorere og rapportere 
om tendenser i overførbare sygdomme, 
støtte og lette evidensbaserede 
indsatstiltag, give anbefalinger om 
forbedring af forebyggelses- og 
bekæmpelsesprogrammerne vedrørende 
overførbare sygdomme, der er etableret på 
nationalt plan og på EU-plan, overvåge og 
støtte medlemsstaterne i deres vurdering 
af de nationale sundhedssystemers 
kapacitet til diagnosticering, forebyggelse 
og behandling af overførbare sygdomme, 
herunder på en kønssensitiv måde, 
identificere risikogrupper i befolkningen, 
der har behov for særlige foranstaltninger, 
analysere sammenhængen mellem 
sygdomsforekomst og samfunds- og 
miljøfaktorer og identificere risikofaktorer 
for smitteoverførsel og overførbare 
sygdommes alvor og identificere 
forskningsbehov og -prioriteter. Centret 
bør arbejde med udnævnte nationale 
knudepunkter for overvågning, der udgør 
et netværk, som rådgiver centret i 
strategisk henseende om sådanne 
spørgsmål og vil fremme brugen af 
understøttende sektorer såsom EU-rumdata 
og -tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) I tilfælde af grænseoverskridende 
sundhedstrusler som følge af overførbare 

(12) I tilfælde af grænseoverskridende 
sundhedstrusler som følge af overførbare 
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sygdomme kan blod- og 
transplantationstjenester i medlemsstaterne 
være et middel til hurtig testning af 
donorpopulationen og vurdering af 
eksponeringen for og immunitet mod 
sygdommen i den almindelige befolkning. 
Disse tjenester er afhængige af, at centret 
foretager hurtige risikovurderinger for at 
beskytte patienter, der har behov for 
behandling med et stof af menneskelig 
oprindelse, mod overførsel af en sådan 
overførbar sygdom. Disse 
risikovurderinger danner grundlag for en 
passende tilpasning af foranstaltninger til 
fastsættelse af standarder for kvaliteten og 
sikkerheden af stoffer af menneskelig 
oprindelse. Centret bør derfor oprette og 
drive et netværk af nationale blod- og 
transplantationstjenester og deres 
myndigheder for at opfylde dette dobbelte 
formål.

sygdomme kan blod- og 
transplantationstjenester i medlemsstaterne 
være et middel til hurtig testning af 
donorpopulationen og vurdering af 
eksponeringen for og immunitet mod 
sygdommen i den almindelige befolkning. 
Disse tjenester kan drage fordel af, at 
centret foretager hurtige risikovurderinger 
for at beskytte patienter, der har behov for 
behandling med et stof af menneskelig 
oprindelse, mod overførsel af en sådan 
overførbar sygdom. Disse 
risikovurderinger danner grundlag for en 
passende tilpasning af foranstaltninger til 
fastsættelse af standarder for kvaliteten og 
sikkerheden af stoffer af menneskelig 
oprindelse. Centret bør derfor oprette og 
drive et netværk af nationale blod- og 
transplantationstjenester og deres 
myndigheder for at opfylde dette dobbelte 
formål. Men i betragtning af at det udgør 
en betydelig udvidelse af 
anvendelsesområdet for centret, bør 
netværket i første omgang være frivilligt 
og, hvis Kommissionen vurderer 
netværket positivt, kan det gøres 
obligatorisk på et senere tidspunkt.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Med henblik på at mindske 
forekomsten af epidemier og styrke 
kapaciteten til at forebygge overførbare 
sygdomme i Unionen bør centret udarbejde 
en ramme for forebyggelse af overførbare 
sygdomme, der behandler spørgsmål som 
f.eks. vaccineforebyggelige sygdomme, 
antimikrobiel resistens, 
sundhedsuddannelse, sundhedskompetence 

(13) Med henblik på at mindske 
forekomsten af epidemier og styrke 
kapaciteten til at forebygge overførbare 
sygdomme i Unionen bør centret i 
samarbejde med medlemsstaterne for at 
tage højde for deres erfaringer og 
respektive situationer udarbejde en ramme 
for forebyggelse af overførbare sygdomme, 
der behandler spørgsmål som f.eks. 
vaccineforebyggelige sygdomme, 
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og adfærdsændring. antimikrobiel resistens, 
sundhedsuddannelse, sundhedskompetence 
og adfærdsændring.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 851/2004
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) "forebyggelse af og kontrol med 
sygdomme hos mennesker": den række 
foranstaltninger, som medlemsstaternes 
kompetente myndigheder på 
folkesundhedsområdet har truffet for at 
forebygge og standse spredningen af 
sygdomme

Or. en

(Genindsættelse af artikel 2, litra b), i forordning (EF) nr. 851/2004 med mindre justeringer).

Begrundelse

Genindsættelse af artikel 2, litra b), i forordning (EF) nr. 851/2004 med mindre justeringer.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 851/2004
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) specifikt net vedrørende 
sygdomme, specielle sundhedsspørgsmål 
eller folkesundhedsfunktioner med henblik 
på at sikre samarbejde mellem 
medlemsstaternes koordinerende 

(3) specifikt net vedrørende 
sygdomme, specielle sundhedsspørgsmål 
eller folkesundhedsfunktioner, som støttes 
af centret med henblik på at sikre 
samarbejde mellem medlemsstaternes 
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kompetente myndigheder koordinerende kompetente myndigheder

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 851/2004
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at sætte Unionen og 
medlemsstaterne i stand til bedre at 
beskytte menneskers sundhed gennem 
forebyggelse af og kontrol med overførbare 
sygdomme hos mennesker og relaterede 
specielle sundhedsspørgsmål, jf. artikel 2 i 
forordning (EU) …/… [OJ: Indsæt 
nummeret på forordning 
[ISC/2020/12524]], er centrets 
kommissorium at identificere, vurdere og 
formidle oplysninger om eksisterende og 
nye sundhedsrisici for mennesker fra 
overførbare sygdomme og efter behov give 
anbefalinger vedrørende indsatsen på EU-
plan og nationalt plan samt på regionalt 
plan.

Med henblik på at sætte Unionen og 
medlemsstaterne i stand til bedre at 
beskytte menneskers sundhed gennem 
forebyggelse af og kontrol med overførbare 
sygdomme hos mennesker og relaterede 
specielle sundhedsspørgsmål, jf. artikel 2 i 
forordning (EU) …/… [OJ: Indsæt 
nummeret på forordning 
[ISC/2020/12524]], er centrets 
kommissorium at identificere, vurdere , 
formidle og, hvor det er relevant, sikre, at 
oplysninger fremstilles på en let 
tilgængelig måde om eksisterende og nye 
sundhedsrisici for mennesker fra 
overførbare sygdomme og, hvor det er 
relevant, give anbefalinger vedrørende 
indsatsen på EU-plan og nationalt plan 
samt på regionalt plan. I sådanne 
anbefalinger tager centret hensyn til 
eksisterende nationale krisestyringsplaner 
og de respektive forhold i de enkelte 
medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Meddelelser fra centret bør tage højde for andre organers rolle såsom Udvalget for 
Sundhedssikkerhed (HSC). Dette blev ikke forudset i forordning (EF) nr. 851/2004, da HSC 
ikke eksisterede på det tidspunkt. Den regionale dimension bør også tage højde for, at 
medlemsstaterne kan have markante forskelle i fordelingen af ansvaret mellem den centrale 
regering og forvaltninger på subnationalt plan.



PE681.065 14/42 PR\1224828DA.docx

DA

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 851/2004
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af andre sygdomsudbrud af 
ukendt oprindelse, som kan spredes inden 
for eller til Unionen, handler centret på 
eget initiativ, indtil kilden til udbruddet er 
kendt. Hvis det er klart, at et udbrud ikke 
skyldes en overførbar sygdom, handler 
centret kun i samarbejde med det 
kompetente organ på dettes anmodning.

I tilfælde af andre sygdomsudbrud af 
ukendt oprindelse, som kan spredes inden 
for eller til Unionen, handler centret på 
eget initiativ, indtil kilden til udbruddet er 
kendt. Hvis det er klart, at et udbrud ikke 
skyldes en overførbar sygdom, handler 
centret kun i samarbejde med et kompetent 
organ på dettes anmodning.

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 851/2004
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Centret tager i den forbindelse fuldt ud 
hensyn til det ansvar, der påhviler 
medlemsstaterne, Kommissionen og andre 
EU-agenturer samt internationale 
organisationer, som beskæftiger sig med 
folkesundhedsspørgsmål, for på den måde 
at sikre en omfattende, sammenhængende 
og konsekvent indsats, hvor de enkelte 
tiltag supplerer hinanden.

Centret tager i den forbindelse fuldt ud 
hensyn til det ansvar og de kompetencer, 
der påhviler medlemsstaterne, 
Kommissionen og andre EU-agenturer 
samt internationale organisationer, som 
beskæftiger sig med 
folkesundhedsspørgsmål, for på den måde 
at sikre en omfattende, sammenhængende 
og konsekvent indsats, hvor de enkelte 
tiltag supplerer hinanden, og for at sikre, at 
nærhedsprincippet respekteres.

Or. en

Begrundelse

Selv om covid-19-pandemien har vist behovet for bedre samarbejde om 
folkesundhedsspørgsmål på EU-plan, skal det holdes for øje, at det primære ansvar for 
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beskyttelse af sundheden og især sundhedssystemerne fortsat ligger hos medlemsstaterne.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 851/2004
Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at søge, indsamle, sammenholde, 
evaluere og formidle relevante 
videnskabelige og tekniske data og 
oplysninger under hensyntagen til de 
nyeste teknologier

a) at søge, indsamle, sammenholde, 
evaluere og formidle relevante 
videnskabelige og tekniske data og 
oplysninger ved brug af de nyeste 
tilgængelige teknologier

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 851/2004
Artikel 3 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at levere analyser, videnskabelig 
rådgivning, udtalelser og støtte til 
foranstaltninger truffet af Unionen og 
medlemsstaterne i forbindelse med 
grænseoverskridende sundhedstrusler, 
herunder risikovurderinger, analyse af 
epidemiologiske oplysninger, 
epidemiologisk modellering, foregribelse 
og prognose, anbefalinger vedrørende 
foranstaltninger til forebyggelse og 
bekæmpelse af trusler fra overførbare 
sygdomme og andre specielle 
sundhedsspørgsmål, bidrag til fastlæggelse 
af forskningsprioriteter og videnskabelig 
og teknisk bistand, herunder uddannelse 
og andre aktiviteter inden for dets mandat

b) at levere analyser, videnskabelig 
rådgivning, udtalelser og støtte til 
foranstaltninger truffet af Unionen og 
medlemsstaterne i forbindelse med 
grænseoverskridende sundhedstrusler, 
herunder risikovurderinger, analyse af 
epidemiologiske oplysninger, 
epidemiologisk modellering, foregribelse 
og prognose, anbefalinger vedrørende 
foranstaltninger til forebyggelse og 
bekæmpelse af trusler fra overførbare 
sygdomme og andre specielle 
sundhedsspørgsmål og bidrag med hensyn 
til fastlæggelse af forskningsprioriteter
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Or. en

Begrundelse

Den slettede tekst er bedre placeret i artikel 3, stk. 2, litra d).

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 851/2004
Artikel 3 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at udveksle informationer, 
ekspertise og bedste praksis

d) at udveksle informationer, 
ekspertise og bedste praksis samt yde 
videnskabelig og teknisk bistand, 
herunder uddannelse

Or. en

Begrundelse

Ordlyden om videnskabelig og teknisk bistand i artikel 3, stk. 2, litra b), er bedst placeret i 
nævnte artikels litra d).

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 851/2004
Artikel 3 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) at monitorere sundhedssystemernes 
kapacitet til at håndtere trusler fra 
overførbare sygdomme og andre specielle 
sundhedsspørgsmål

e) at monitorere sundhedssystemernes 
kapacitet til at håndtere trusler fra 
overførbare sygdomme og andre specielle 
sundhedsspørgsmål baseret på de 
elementer, der fremgår af artikel 7, stk. 1, 
i forordning (EU) …/… [SCBTH-
forordningen]

Or. en
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Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre, at monitoreringsmetoden er strømlinet, konsekvent og gør det 
muligt for centret at reagere på klart definerede udfordringer.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 851/2004
Artikel 3 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) efter anmodning fra Kommissionen 
eller Udvalget for Sundhedssikkerhed eller 
på eget initiativ at fremlægge retningslinjer 
for behandling og håndtering af tilfælde af 
overførbare sygdomme og andre særlige 
sundhedsspørgsmål, der er relevante for 
folkesundheden, i samarbejde med de 
relevante kredse

g) efter anmodning fra Kommissionen 
eller Udvalget for Sundhedssikkerhed 
(HSC), som blev oprettet i henhold til 
artikel 4 i forordning (EU) .../... [SCBTH-
forordningen] eller på eget initiativ at 
fremlægge retningslinjer for behandling og 
håndtering af tilfælde af overførbare 
sygdomme og andre særlige 
sundhedsspørgsmål, der er relevante for 
folkesundheden, i samarbejde med de 
relevante organisationer med erfaring og 
ekspertise i behandling og sagsbehandling 
af disse sygdomme og 
sundhedsspørgsmål, og samtidig undgå en 
fordobling af de eksisterende 
retningslinjer, undtagen i tilfælde, hvor 
det er nødvendigt at opdatere sådanne 
retningslinjer

Or. en

Begrundelse

"Relevante kredse" som anført i Kommissionens forslag, har ikke nogen klar betydning og bør 
erstattes af en mere præcis beskrivelse.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 851/2004
Artikel 3 – stk. 2 – litra j
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) efter anmodning fra Kommissionen 
eller Udvalget for Sundhedssikkerhed at 
fremlægge evidensbaserede 
kommunikationsmeddelelser for 
offentligheden om overførbare sygdomme, 
om de sundhedstrusler, som de udgør, og 
om de relevante forebyggelses- og 
bekæmpelsesforanstaltninger.

j) efter anmodning fra Kommissionen 
eller HSC at fremlægge let tilgængelige og 
evidensbaserede 
kommunikationsmeddelelser for 
offentligheden om overførbare sygdomme, 
om de sundhedstrusler, som de udgør, og 
om de relevante forebyggelses- og 
bekæmpelsesforanstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 851/2004
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) rettidigt og i overensstemmelse 
med de aftalte case-definitioner, 
indikatorer, standarder, protokoller og 
procedurer meddele centret data om 
overvågning af overførbare sygdomme og 
andre særlige sundhedsspørgsmål, der 
gennemføres i overensstemmelse med 
artikel 13 i forordning (EU) …/… [OJ: 
Indsæt nummeret på forordning SCBTH 
[ISC/2020/12524]], og de foreliggende 
videnskabelige og tekniske data og 
oplysninger, der er relevante for centrets 
kommissorium, herunder vedrørende 
beredskab, og sundhedssystemers kapacitet 
til at påvise, forebygge, reagere på og 
komme sig efter udbrud af overførbare 
sygdomme

a) i overensstemmelse med de aftalte 
tidslinjer, case-definitioner, indikatorer, 
standarder, protokoller og procedurer 
meddele centret data om overvågning af 
overførbare sygdomme og andre særlige 
sundhedsspørgsmål, der gennemføres i 
overensstemmelse med artikel 13 i 
forordning (EU) …/… [OJ: Indsæt 
nummeret på forordning SCBTH 
[ISC/2020/12524]], og de foreliggende 
videnskabelige og tekniske data og 
oplysninger, der er relevante for centrets 
kommissorium, herunder vedrørende 
beredskab, og sundhedssystemers kapacitet 
til at påvise, forebygge, reagere på og 
komme sig efter udbrud af overførbare 
sygdomme

Or. en

Begrundelse

Artikel 13, stk. 9, i SCBTH-forordningen omfatter en procedure for opstilling af case-
definitioner og indikatorer, hvorefter medlemsstaterne skal kommunikere deres data til 
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centret. For at fremme denne proces bør tidslinjerne også klart defineres.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 851/2004
Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) inden for de områder, der hører 
under centrets kommissorium, identificere 
anerkendte kompetente organer og 
eksperter fra folkesundhedsområdet, som 
kan stilles til disposition i forbindelse med 
Unionens indsats over for sundhedstrusler, 
f.eks. ved at foretage besøg i 
medlemsstaterne for at yde 
ekspertrådgivning og undersøgelser i 
marken i tilfælde af koncentration af 
sygdomstilfælde eller -udbrud."

c) inden for de områder, der hører 
under centrets kommissorium, identificere 
anerkendte kompetente organer og 
eksperter fra folkesundhedsområdet, som 
kan stilles til disposition i forbindelse med 
Unionens indsats over for sundhedstrusler, 
f.eks. ved at foretage besøg i 
medlemsstaterne eller i tredjelande for at 
yde ekspertrådgivning og undersøgelser i 
marken i tilfælde af koncentration af 
sygdomstilfælde eller -udbrud."

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag tager hensyn til bestemmelserne i den nye artikel 11a i Kommissionens 
forslag.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 851/2004
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sikre videreudvikling af de digitale 
platforme og applikationer, der understøtter 
epidemiologisk overvågning på EU-plan, 
og støtte medlemsstaterne med teknisk og 
videnskabelig rådgivning med henblik på 
at etablere integrerede 
overvågningssystemer, der muliggør 

a) sikre fortsat udvikling af de digitale 
platforme og applikationer, herunder 
platformen til overvågning nedsat ved 
artikel 14 i forordning (EU) .../... 
[SCBTH-forordningen], der understøtter 
epidemiologisk overvågning på EU-plan, 
og støtte medlemsstaterne med teknisk og 
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realtidsovervågning, hvor det er relevant, 
og som drager fordel af EU's eksisterende 
ruminfrastrukturer og -tjenester

videnskabelig rådgivning med henblik på 
at etablere integrerede 
overvågningssystemer, der muliggør 
realtidsovervågning, hvor det er relevant, 
og som drager fordel af EU's eksisterende 
ruminfrastrukturer og -tjenester

Or. en

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 851/2004
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) sikre interoperabilitet mellem de 
digitale platforme for overvågning ved 
hjælp af digitale infrastrukturer, der gør det 
muligt at udnytte sundhedsdataene til 
sundhedspleje, forskning, 
politikudformning og regulering, og med 
henblik på at integrere disse platforme og 
infrastrukturer i det europæiske 
sundhedsdataområde, som reguleret i EU-
lovgivningen, og gøre brug af andre 
relevante data, f.eks. miljøfaktorer.

g) sikre interoperabilitet mellem de 
digitale platforme for overvågning ved 
hjælp af digitale infrastrukturer, der gør det 
muligt at udnytte sundhedsdataene til 
sundhedspleje, forskning, 
politikudformning og regulering, og med 
henblik på at integrere disse platforme og 
infrastrukturer i det europæiske 
sundhedsdataområde, som reguleret i EU-
lovgivningen, og gøre brug af andre 
relevante data.

Or. en

Begrundelse

Præference for ikke angive "andre relevante data" her for at undgå optagelse af en selektiv 
og ikkeudtømmende liste.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 851/2004
Artikel 5 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Centret støtter Udvalget for 
Sundhedssikkerheds, Rådets og andre EU-
strukturers arbejde med at koordinere 
indsatserne over for alvorlige 
grænseoverskridende sundhedstrusler 
inden for sit mandat.

3. Centret støtter sammen med HSC 
Rådets og, hvor det er relevant, andre EU-
strukturers arbejde med at koordinere 
indsatserne over for alvorlige 
grænseoverskridende sundhedstrusler 
inden for sit mandat.

Or. en

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 851/2004
Artikel 5 – stk. 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) monitorere og vurdere 
sundhedssystemernes kapacitet til at 
diagnosticere, forebygge og behandle 
specifikke overførbare sygdomme samt 
patientsikkerheden

d) monitorere sundhedssystemerne og 
støtte medlemsstaterne i deres vurdering 
af deres sundhedssystemers kapacitet til at 
diagnosticere, forebygge og behandle 
specifikke overførbare sygdomme samt 
patientsikkerheden

Or. en

Begrundelse

I sidste ende er tilrettelæggelse og levering af sundhedsydelser medlemsstaterne kompetence. 
Centret kan derfor bidrage til en vurdering, men kan ikke være den endelige dommer.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 851/2004
Artikel 5 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De nationale knudepunkter skal danne 
netværk, der rådgiver centret i strategisk 

udgår



PE681.065 22/42 PR\1224828DA.docx

DA

henseende.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af at centrets mission er at rådgive medlemsstaterne, er teksten her vildledende. 
Dette udkast behandles i det følgende afsnit.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 851/2004
Artikel 5 – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Nationale knudepunkter og operationelle 
kontaktpunkter, der er udpeget med 
henblik på sygdomsspecifikke interaktioner 
med centret, skal danne sygdomsspecifikke 
eller sygdomsgruppespecifikke netværk, 
hvis opgaver omfatter formidling af 
nationale overvågningsdata til centret.

Nationale knudepunkter og operationelle 
kontaktpunkter, der er udpeget med 
henblik på sygdomsspecifikke interaktioner 
med centret, skal danne sygdomsspecifikke 
eller sygdomsgruppespecifikke netværk, 
hvis opgaver omfatter formidling af 
nationale overvågningsdata samt forslag til 
forebyggelse og kontrol med overførbare 
sygdomme til centret.

Or. en

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 851/2004
Artikel 5 – stk. 8 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Centret varetager driften af netværket af 
medlemsstaternes tjenester til støtte for 
transfusion, transplantation og medicinsk 
assisteret reproduktion for at give mulighed 
for kontinuerlig og hurtig adgang til 
seroepidemiologiske data via 

Centret varetager driften af netværket af 
medlemsstaternes tjenester til støtte for 
transfusion, transplantation og medicinsk 
assisteret reproduktion etableret i henhold 
til artikel 16 i forordning (EU) …/… 
[SCBTH-forordningen] for at give 
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seroepidemiologiske undersøgelser i 
populationen, herunder vurdering af 
donorpopulationens eksponering og 
immunitet.

mulighed for kontinuerlig og hurtig adgang 
til seroepidemiologiske data via 
seroepidemiologiske undersøgelser i 
populationen, herunder vurdering af 
donorpopulationens eksponering og 
immunitet. Det er frivilligt for 
medlemsstaterne at deltage i netværket. 
Hvis Kommissionen giver en positiv 
vurdering af netværket i sin beretning i 
henhold til artikel 31, stk. 1, første afsnit, 
litra da), i denne forordning, kan den 
anbefale, at alle medlemsstaters deltagelse 
i dette netværk gøres obligatorisk.

Or. en

Begrundelse

Artikel 5, stk. 8, i Kommissionens forslag er en helt ny bestemmelse. Selv om nogle af centrets 
aktiviteter allerede har været inde på dette spørgsmål, bør medlemsstaterne ikke være 
forpligtet til at deltage i den første fase. I første omgang er en pilotfase påkrævet, og hvis den 
viser sig at være en succes, kan der i revisionen af denne forordning foreslås obligatorisk 
deltagelse.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 851/2004
Artikel 5 – stk. 8 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det i første afsnit omhandlede netværk 
støtter centret ved at monitorere 
sygdomsudbrud, der er relevante for 
stoffer af menneskelig oprindelse og 
levering heraf til patienter, og ved 
udviklingen af retningslinjer for blods, 
vævs og cellers sikkerhed og kvalitet.

Det i første afsnit omhandlede netværk 
støtter centret ved at monitorere udbrud af 
overførbare sygdomme, der er relevante 
for sikkerheden og den tilstrækkelige 
levering af stoffer af menneskelig 
oprindelse til patienter, og ved udviklingen 
af retningslinjer for blods, vævs og cellers 
sikkerhed og kvalitet.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af at denne bestemmelse udvider centrets mandat, er der vigtigt klart at angive 
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den nye rækkevidde.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 851/2004
Artikel 5a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Centret støtter medlemsstaterne i at 
styrke deres systemer til forebyggelse og 
bekæmpelse af overførbare sygdomme.

1. Centret støtter medlemsstaterne i at 
styrke deres kapacitet til forebyggelse og 
bekæmpelse af overførbare sygdomme.

Or. en

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 851/2004
Artikel 5a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Centret udvikler en ramme for 
forebyggelse af overførbare sygdomme og 
særlige spørgsmål, herunder 
vaccineforebyggelige sygdomme, 
antimikrobiel resistens, 
sundhedsuddannelse, sundhedskompetence 
og adfærdsændring.

2. Centret udvikler i tæt samarbejde 
med medlemsstaterne, Det Europæiske 
Lægemiddelagentur og andre relevante 
EU-organer og -agenturer samt 
internationale organisationer en ramme 
for forebyggelse af overførbare sygdomme 
og særlige spørgsmål, herunder 
vaccineforebyggelige sygdomme, 
antimikrobiel resistens, 
sundhedsuddannelse, sundhedskompetence 
og adfærdsændring.

Or. en

Begrundelse

Rammerne for forebyggelse af overførbare sygdomme rækker langt uden for rammerne af 
centrets etablerede opgaver, så det mangler måske den nødvendige ekspertise til at udføre de 
opgaver, der er anført her. Denne opgave bør derfor være et samarbejde bestående af 
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eksperter fra forskellige organer, agenturer og organisationer, der deler deres viden på dette 
område.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 851/2004
Artikel 5a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Centret evaluerer og monitorerer 
programmer for forebyggelse og 
bekæmpelse af overførbare sygdomme 
med henblik på at tilvejebringe evidens 
som grundlag for anbefalinger til at styrke 
og forbedre disse programmer på nationalt 
plan og EU-plan samt, hvor det er relevant, 
på internationalt plan.

3. Centret evaluerer og bistår med 
udviklingen af programmer for 
forebyggelse og bekæmpelse af 
overførbare sygdomme med henblik på at 
tilvejebringe evidens som grundlag for 
anbefalinger til at styrke og forbedre disse 
programmer på nationalt plan og EU-plan 
samt, hvor det er relevant, på internationalt 
plan.

Or. en

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 851/2004
Artikel 5b – stk. 1 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) lette selvevalueringer og eksterne 
evalueringer af medlemsstaternes 
beredskabs- og indsatsplanlægning og 
bidrage til rapportering og audit af 
beredskabs- og indsatsplanlægning i 
henhold til artikel 7 og 8 i forordning 
(EU).../... [EUT: Indsæt nummeret på 
forordning SCBTH [ISC/2020/12524]]

c) lette selvevalueringer af 
medlemsstaternes beredskabs- og 
indsatsplanlægning og bidrage til 
rapportering og evaluering af beredskabs- 
og indsatsplanlægning i henhold til artikel 
7 og 8 i forordning (EU).../... [EUT: Indsæt 
nummeret på forordning SCBTH 
[ISC/2020/12524]]

Or. en
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Begrundelse

Selv om der opfordres til bedre rapporteringsstandarder og samarbejde mellem 
medlemsstaterne, strider forslaget her om at medtage audit med artikel 168 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde, da sundhedssystemerne forbliver medlemsstaternes 
ansvar.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 851/2004
Artikel 5b – stk. 1 – afsnit 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) udvikle specifikke 
beredskabsaktiviteter vedrørende 
vaccineforebyggelige sygdomme, 
antimikrobiel resistens, 
laboratoriekapacitet og biosikkerhed i 
overensstemmelse med Kommissionens 
prioriteter og baseret på konstaterede 
mangler

f) udvikle specifikke 
beredskabsaktiviteter vedrørende bl.a. 
vaccineforebyggelige sygdomme, 
antimikrobiel resistens, 
laboratoriekapacitet og biosikkerhed i 
overensstemmelse med Kommissionens 
prioriteter og baseret på konstaterede 
mangler

Or. en

Begrundelse

Listen over beredskabsaktiviteter bør ikke betragtes som lukket.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 851/2004
Artikel 5b – stk. 1 – afsnit 2 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) vurdere sundhedssystemernes evne 
til at påvise, forebygge, reagere på og 
komme sig efter udbrud af overførbare 
sygdomme, identificere mangler og 
fremsætte anbefalinger om styrkelse af 
sundhedssystemerne, som skal 

i) støtte medlemsstaterne i deres 
vurdering af deres sundhedssystemers 
evne til at påvise, forebygge, reagere på og 
komme sig efter udbrud af overførbare 
sygdomme, identificere mangler og 
fremsætte anbefalinger om styrkelse af 
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gennemføres med EU-støtte, hvis det er 
relevant

sundhedssystemerne, som skal 
gennemføres med EU-støtte, hvis det er 
relevant

Or. en

Begrundelse

I sidste ende er organisering og levering af sundhedsydelser medlemsstaternes kompetence. 
Centret kan derfor bidrage til en vurdering, men kan ikke være den endelige dommer.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra c
Forordning (EF) nr. 851/2004
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Centret rådfører sig med 
Kommissionen og andre EU-organer eller -
agenturer om planlægning og fastsættelse 
af prioriteter for forskning og 
undersøgelser på folkesundhedsområdet.

4. Centret rådfører sig med 
Kommissionen, HSC og andre relevante 
EU-organer eller -agenturer om 
planlægning og fastsættelse af prioriteter 
for forskning og undersøgelser på 
folkesundhedsområdet.

Or. en

Begrundelse

Eftersom centret "undgår overlapning med Kommissionens, medlemsstaternes og Unionens 
forsknings- og sundhedsprogrammer", er det nødvendigt at tilføje medlemsstaterne her. Den 
eneste måde at opnå dette på er gennem HSC.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 851/2004
Artikel 7 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) når Kommissionen anmoder herom, c) når Kommissionen eller Det 
Europæiske Lægemiddelagentur anmoder 
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samt herom, samt

Or. en

Begrundelse

I betragtning af at centret skal arbejde tæt sammen med Det Europæiske Lægemiddelagentur 
i vurderingen af vaccinens effekt, er det nødvendigt at henvise til det her.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 851/2004
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Anmodninger om en videnskabelig 
udtalelse, jf. stk. 1, skal klart redegøre for 
det videnskabelige spørgsmål, der skal 
behandles, og Unionens interesse heri og 
være ledsaget af tilstrækkelige 
baggrundsoplysninger om spørgsmålet.

2. Anmodninger om en videnskabelig 
udtalelse, jf. stk. 1, skal klart redegøre for 
det videnskabelige spørgsmål, der skal 
behandles, og Unionens interesse heri og 
kompetence til at handle og være ledsaget 
af tilstrækkelige baggrundsoplysninger om 
spørgsmålet.

Or. en

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 851/2004
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis centret allerede har afgivet en 
ekspertudtalelse om det specifikke emne 
omfattet af en anmodning, og det 
konkluderer, at der ikke er videnskabelige 
elementer, der berettiger til, at spørgsmålet 
tages op igen, gives der nærmere 
oplysninger til underbygning heraf til den 
institution eller den medlemsstat, der har 

5. Hvis centret allerede har afgivet en 
ekspertudtalelse om det specifikke emne 
omfattet af en anmodning, og det 
konkluderer, at der ikke er videnskabelige 
elementer, der berettiger til, at spørgsmålet 
tages op igen, gives der nærmere 
oplysninger til underbygning heraf til den 
institution, det agentur eller den 
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fremsat anmodningen. medlemsstat, der har fremsat 
anmodningen.

Or. en

Begrundelse

For at tage højde for Det Europæiske Lægemiddelagentur i artikel 7, stk. 1.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EF) nr. 851/2004
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Centret støtter og yder 
Kommissionen bistand med hensyn til 
driften af systemet for tidlig varsling og 
reaktion (EWRS) og til i samarbejde med 
medlemsstaterne at sikre, at der er 
kapacitet til at reagere på en koordineret 
måde.

1. Centret støtter og yder 
Kommissionen bistand med hensyn til 
driften af systemet for tidlig varsling og 
reaktion (EWRS) som fastsat i artikel 18 i 
forordning (EU) .../... [SCBTH-
forordningen] og til i samarbejde med 
medlemsstaterne at sikre, at der er 
kapacitet til at reagere på en koordineret 
måde.

Or. en

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Forordning (EF) nr. 851/2004
Artikel 8a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Centret foretager rettidige, hurtige 
risikovurderinger i overensstemmelse med 
artikel 20 i forordning (EU).../... [EUT: 
Indsæt nummeret på forordning SCBTH 
[ISC/2020/12524]] i tilfælde af en trussel 
som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a), 

1. Centret foretager hurtige 
risikovurderinger af høj kvalitet i 
overensstemmelse med artikel 20 i 
forordning (EU).../... [EUT: Indsæt 
nummeret på forordning SCBTH 
[ISC/2020/12524]] i tilfælde af en trussel 
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nr. i) og ii), i nævnte forordning, herunder 
en trussel mod stoffer af menneskelig 
oprindelse, såsom blod, organer, væv og 
celler, der potentielt kan blive påvirket af 
overførbare sygdomme, eller artikel 2, stk. 
1, litra d), i nævnte forordning.

som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a), i 
nævnte forordning, herunder en trussel 
mod stoffer af menneskelig oprindelse, 
såsom blod, organer, væv og celler, der 
potentielt kan blive påvirket af overførbare 
sygdomme, eller artikel 2, stk. 1, litra d), i 
nævnte forordning.

Or. en

Begrundelse

Risikovurderingen fra januar 2020 om covid-19 beviser, at risikovurderinger ikke skal 
prioritere hastighed på bekostning af kvalitet. Endvidere kan centrets ekspertise bruges i 
andre tilfælde, der ikke vedrører overførbare sygdomme såsom f.eks. biosikkerhed, og derfor 
bør hele litra a) medtages her.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Forordning (EF) nr. 851/2004
Artikel 8a – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Risikovurderingen i stk. 1 udføres 
rettidigt og i så kort en periode som muligt 
for at indsamle de nødvendige 
oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Risikovurderingen fra januar 2020 om covid-19 beviser, at risikovurderinger ikke skal 
prioritere hastighed på bekostning af kvalitet.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Forordning (EF) nr. 851/2004
Artikel 8a – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Risikovurderingen skal omfatte 
generelle og målrettede anbefalinger om 
reaktion som grundlag for koordinering i 
Udvalget for Sundhedssikkerhed.

2. Risikovurderingerne i stk. 1 skal, 
hvor det er muligt, omfatte generelle og 
målrettede anbefalinger om reaktion som 
grundlag for koordinering i Udvalget for 
Sundhedssikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 851/2004
Artikel 8b – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Centret støtter en koordineret Eu-
indsats efter anmodning fra en 
medlemsstat, Rådet, Kommissionen, EU-
organer eller -agenturer."

2. Centret støtter en koordineret EU-
indsats i overensstemmelse med artikel 21 
i forordning (EU) …/… [SCBTH-
forordningen]."

Or. en

Begrundelse

Artikel 21 i SCBTH-forordningen beskriver processen for støtte til den koordinerede indsats.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 – litra c
Forordning (EF) nr. 851/2004
Artikel 11 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) indgår det i et tæt samarbejde med 
de kompetente organer i organisationer, 
som beskæftiger sig med dataindsamling 
fra Unionen, tredjelande, WHO og andre 
internationale organisationer, og

c) indgår det i et tæt samarbejde med 
de kompetente organer og relevante 
modparter i organisationer, som 
beskæftiger sig med dataindsamling fra 
Unionen, tredjelande, WHO og andre 
internationale organisationer, og sikrer 
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samtidig robuste 
sikkerhedsforanstaltninger vedrørende 
gennemsigtighed og ansvarlighed, og

Or. en

Begrundelse

Der blev rejst bekymringer i Den Europæiske Ombudsmands strategiske undersøgelse 
OI/3/2020/TE over åbenheden og ansvarligheden af centrets samarbejde med dets kinesiske 
modparter under covid-19-pandemien.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 – litra d
Forordning (EF) nr. 851/2004
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I nødsituationer, hvor der er tale om 
en alvorlig eller ny alvorlig 
grænseoverskridende sundhedstrussel, eller 
hvor den pågældende trussel spredes 
hurtigt blandt medlemsstaterne, stiller 
centret epidemiologiske prognoser, jf. 
artikel 5, stk. 4, litra g), til rådighed efter 
anmodning fra Det Europæiske 
Lægemiddelagentur på en objektiv, 
pålidelig og lettilgængelig måde og på 
grundlag af de bedste tilgængelige 
oplysninger.

4. I nødsituationer, hvor der er tale om 
en alvorlig eller ny alvorlig 
grænseoverskridende sundhedstrussel, eller 
hvor den pågældende trussel spredes 
hurtigt blandt medlemsstaterne, stiller 
centret epidemiologiske prognoser, jf. 
artikel 5, stk. 4, litra g), til rådighed efter 
anmodning fra en medlemsstat, 
Kommissionen eller Det Europæiske 
Lægemiddelagentur på en objektiv, 
pålidelig og lettilgængelig måde og på 
grundlag af de bedste tilgængelige 
oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra a
Forordning (EF) nr. 851/2004
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Centret kan selv tage initiativ til 
kommunikation inden for sit 
kommissorium efter forudgående 
underretning af Kommissionen og 
medlemsstaterne.

Centret kan selv med forbehold af artikel 
3, stk. 2, litra j), tage initiativ til 
kommunikation inden for sit 
kommissorium efter forudgående 
underretning af Kommissionen og 
medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse

Artikel 3, stk. 2, litra j), giver ikke centret ret til at kommunikere på eget initiativ, da disse 
tiltag bør koordineres med Kommissionen og HSC for at sikre sammenhæng. Dette bør 
afspejles i denne artikel.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra b
Forordning (EF) nr. 851/2004
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Stk. 2 udgår udgår

Or. en

Begrundelse

Ordføreren er ikke enig med Kommissionens afgørelse om at slette artikel 12, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 851/2004. Med denne ændring genindføres den oprindelige tekst derfor. 
"Centret handler i tæt samarbejde med medlemsstaterne og Kommissionen for at fremme den 
nødvendige sammenhæng i risikokommunikationsprocessen vedrørende sundhedstrusler."

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra c
Forordning (EF) nr. 851/2004
Artikel 12 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Stk. 3 affattes således: udgår
"3. Centret samarbejder i givet fald 
med de kompetente organer i 
medlemsstaterne og med andre berørte 
parter i forbindelse med offentlige 
informationskampagner."

Or. en

Begrundelse

Denne ændring i Kommissionens forslag gentager forordning (EF) nr. 851/2004, og det er 
derfor ikke nødvendigt at indføre denne ændring.

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra a
Forordning (EF) nr. 851/2004
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Stk. 2, tredje afsnit, affattes 
således:

udgår

"Medlemmerne udpeges for en treårig 
periode og kan genudpeges."

Or. en

Begrundelse

I betragtning af centrets forskellige operationelle udfordringer i lyset af den nuværende 
covid-19-pandemi er der behov for større institutionel stabilitet. Mandatperioden for 
medlemmerne af bestyrelsen bør derfor fortsat være fire år.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra b
Forordning (EF) nr. 851/2004
Artikel 14 – stk. 5 – afsnit 1 – litra i
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) fastlægger bestemmelserne om, 
hvilke sprog centret skal anvende, herunder 
muligheden for en sondring mellem 
centrets interne arbejde og dets eksterne 
kommunikation, under hensyntagen til 
behovet for at sikre, at alle berørte parter i 
begge tilfælde har adgang til og kan 
deltage i centrets arbejde.

i) fastlægger bestemmelserne om, 
hvilke sprog centret skal anvende, herunder 
muligheden for en sondring mellem 
centrets almindelige interne arbejde og 
dets eksterne kommunikation, under 
hensyntagen til behovet for at sikre, at alle 
berørte parter har adgang til centrets 
arbejde på så mange officielle EU-sprog 
som muligt.

Or. en

Begrundelse

Selv om interne arbejdsmetoder bør udformes, så det sikres, at de er brugervenlige (f.eks. ved 
at inkludere sprog, der gør det muligt for alle medlemmer af bestyrelsen og det rådgivende 
forum at deltage aktivt), bør den eksterne kommunikation oversættes til så mange officielle 
EU-sprog som muligt i overensstemmelse med Den Europæiske Ombudsmands anbefalinger i 
den strategiske undersøgelse OI/3/2020/TE.

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18
Forordning (EF) nr. 851/2004
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Artikel 17 affattes således: udgår
"1. Uden at artikel 3, stk. 2, derved 
tilsidesættes, udnævnes direktøren af 
bestyrelsen for en femårig periode, der 
kan forlænges én gang med yderligere en 
periode på op til fem år, på grundlag af en 
liste over kandidater, som Kommissionen 
foreslår efter en almindelig 
udvælgelsesprøve efter offentliggørelse af 
interessetilkendegivelser både i Den 
Europæiske Unions Tidende og andre 
steder. "

Or. en
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Begrundelse

Tilføjelsen af ordene "Uden at artikel 3, stk. 2, derved tilsidesættes" giver ingen mening i 
denne sammenhæng. Den oprindelige ordlyd af forordning (EF) nr. 851/2004 bør derfor 
genoprettes.

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19 – litra a
Forordning (EF) nr. 851/2004
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemmer af det rådgivende 
forum kan ikke være medlemmer af 
bestyrelsen. Medlemmerne udpeges for en 
treårig periode og kan genudpeges.

2. Medlemmer af det rådgivende 
forum kan ikke være medlemmer af 
bestyrelsen. Medlemmerne udpeges for en 
fireårig periode og kan genudpeges.

Or. en

Begrundelse

Mandatperioden for medlemmerne af bestyrelsen og det rådgivende forum bør ensrettes.

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 851/2004
Artikel 19 – stk. 2

Gældende ordlyd Ændringsforslag

19a) Artikel 19, stk. 2, affattes således:
2. Medlemmerne af bestyrelsen, direktøren, 
medlemmerne af det rådgivende forum 
samt eksterne eksperter, der deltager i 
ekspertpaneler, udfærdiger i det øjemed en 
loyalitetserklæring og en 
interesseerklæring, hvori de enten anfører, 
at de ikke har nogen interesser, der berører 
deres uafhængighed, eller at de har visse 
direkte eller indirekte interesser, der kan 

"2. Medlemmerne af bestyrelsen, 
direktøren, medlemmerne af det 
rådgivende forum samt eksterne eksperter, 
der deltager i ekspertpaneler, udfærdiger i 
det øjemed en loyalitetserklæring og en 
interesseerklæring, hvori de enten anfører, 
at de ikke har nogen interesser, der berører 
deres uafhængighed, eller at de har visse 
direkte eller indirekte interesser, der kan 
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anses at berøre deres uafhængighed. Disse 
erklæringer, der skal være skriftlige, 
afgives hvert år.

anses at berøre deres uafhængighed. Disse 
erklæringer, der skal være skriftlige, 
afgives hvert år og skal være offentligt 
tilgængelige".

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0851&qid=1613474789335).

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 851/2004
Artikel 20 – stk. 4

Gældende ordlyd Ændringsforslag

20a) Artikel 20, stk. 4, affattes således:
4. Personoplysninger behandles eller 
videregives ikke med undtagelse af 
tilfælde, hvor gennemførelsen af centrets 
kommissorium gør det strengt nødvendigt. 
I sådanne tilfælde finder Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 45/2001 af 18. december 2000 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger i 
fællesskabsinstitutionerne og -organerne 
og om fri udveksling af sådanne 
oplysninger bør finde anvendelse.

"4. Personoplysninger behandles eller 
videregives ikke med undtagelse af 
tilfælde, hvor gennemførelsen af centrets 
kommissorium gør det strengt nødvendigt. 
I sådanne tilfælde finder forordning (EU) 
2018/1725 anvendelse."

________
1 EUT L 145 af 31.5.2001, s. 43.

Or. en

Begrundelse

Forordning (EU) 2018/1725 har ophævet forordning (EU) nr. 45/2001.
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Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 851/2004
Artikel 24

Gældende ordlyd Ændringsforslag

23a) Artikel 24 affattes således:
Artikel 24 "Artikel 24

Finansforordningens anvendelse Finansforordningens anvendelse

Finansforordningens artikel 185 finder 
anvendelse på decharge for centrets 
budget, dets revision og regnskabsregler.

Artikel 70 i forordning (EU, Euratom) 
2018/1046 finder anvendelse på decharge 
for centrets budget, dets revision og 
regnskabsregler."

Or. en

Begrundelse

Finansforordningen (Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1606/2002) beskrevet i 
betragtning 12 i forordning (EF) nr. 851/2004, blev ophævet ved forordning (EU, Euratom) 
nr. 966/2012, som igen siden er blevet ophævet ved forordning (EU, Euratom) 2018/1046.

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 28
Forordning (EF) nr. 851/2004
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den [indsæt tre år efter 
ikrafttrædelsesdatoen] 2023 forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet 
og bestyrelsen en rapport om centrets 
aktiviteter, herunder en vurdering af:

Senest den … [indsæt tre år efter 
ikrafttrædelsesdatoen for denne ændring 
af forordningen] forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet 
og bestyrelsen en rapport om centrets 
aktiviteter, herunder en vurdering af:

Or. en

Begrundelse

Henvisningen til 2023 synes at være en redaktionel fejl, da rapporten skal offentliggøres tre 
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år efter ikrafttrædelsen af denne ændring af forordningen.

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 28
Forordning (EF) nr. 851/2004
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) virkningen af det netværk, der 
henvises til i artikel 5, stk. 8, for 
sikkerheden og tilstrækkeligheden af 
udbuddet af stoffer af menneskelig 
oprindelse i forbindelse med udbrud af 
overførbare sygdomme.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er i overensstemmelse med de ændringer, der er indført i artikel 5, stk. 
8, første og andet afsnit.

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 28
Forordning (EF) nr. 851/2004
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest den [indsæt tre år efter 
ikrafttrædelsesdatoen] 2028 og derefter 
hvert 5. år vurderer Kommissionen centrets 
resultater i forhold til dets mål, mandat, 
opgaver, procedure og beliggenhed. Der 
skal ved evalueringen navnlig ses på et 
eventuelt behov for at ændre centrets 
mandat og de finansielle konsekvenser af 
en sådan ændring.

2. Senest den ...[indsæt fem år efter 
ikrafttrædelsesdatoen for denne ændring 
af forordningen] og derefter hvert 5. år 
vurderer Kommissionen centrets resultater 
i forhold til dets mål, mandat, opgaver, 
procedure og beliggenhed. Der skal ved 
evalueringen navnlig ses på et eventuelt 
behov for at ændre centrets mandat og de 
finansielle konsekvenser af en sådan 
ændring.



PE681.065 40/42 PR\1224828DA.docx

DA

Or. en

Begrundelse

Henvisningen til 2028 synes at være en redaktionel fejl, da revisionen af centrets præstationer 
i forhold til dets mål, mandat, opgaver, procedure og placering efter al sandsynlighed vil ske 
senere end tre år efter ikrafttrædelsen af denne ændring af forordningen. Endvidere bør 
Kommissionen have mere tid i betragtning af, at revisionsprocessen kan resultere i 
lovændringer.

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 28
Forordning (EF) nr. 851/2004
Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis Kommissionen finder, at der 
ikke længere er grund til at videreføre 
centret med de målsætninger, det mandat 
og de opgaver, der er tillagt centret, kan 
den foreslå, at de relevante bestemmelser i 
denne forordning ændres eller ophæves.

3. Baseret på vurderingen i stk. 2 
sender Kommissionen, hvor det er 
relevant, et lovgivningsforslag om 
ændring af denne forordning. Hvis 
Kommissionen finder, at der ikke længere 
er grund til at videreføre centret med de 
målsætninger, det mandat og de opgaver, 
der er tillagt centret, kan den foreslå, at de 
relevante bestemmelser i denne forordning 
ændres eller ophæves.

Or. en

Begrundelse

I Kommissionens forslag formuleres Kommissionens ret til at foreslå ændringer til centrets 
mandat ikke klart.
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BEGRUNDELSE

Som en del af Unionens bestræbelser på at forbedre sin kriseberedskabs- og indsatsmekanisme 
på sundhedsområdet skal forordningen om oprettelsen af Det Europæiske Center for 
Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC), som blev vedtaget i 2004, revideres for 
første gang. Covid-19-pandemien, som er forårsaget af severe acute respiratory syndrome 
coronavirus-2 (SARS-CoV-2), har afsløret store huller i Unionens beredskab og indsats. 
Unionen har aldrig stået over for en mere alvorlig trussel mod folkesundheden. Den nuværende 
pandemi er langtfra overstået, og fremtidige udbrud forventes at opstå oftere. 

Unionen skal være i stand til bedre at foregribe, forberede sig på og håndtere fremtidige 
epidemier. Der er tre vigtige elementer, som der skal tages højde for i ændringen af 
forordningen om oprettelse af ECDC ("forordningen om ændring af ECDC-forordningen"). 

For det første er Kommissionens forslag en del af en konsolideret og indbyrdes forbundet pakke 
af lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger, som har til formål at 
opbygge en europæisk sundhedsunion, som også vil styrke Det Europæiske 
Lægemiddelagenturs mandat, og som skal indeholde de centrale elementer i en fremtidig 
sundhedsberedskabsmyndighed (HERA) med henblik på at håndtere grænseoverskridende 
trusler mere effektivt. Men da lovgivningsforslaget om HERA er planlagt til fjerde kvartal 2021 
vil dets konsekvenser for ECDC imidlertid ikke være fastlagt i nogen tid. Selv om denne 
betænkning bør forstås inden for rammerne af EU-pakken om sundhed skal den derfor navnlig 
læses sammen med forslaget til forordning om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler 
og om ophævelse af beslutning nr. 1082/2013/EU, som indeholder en række metoder og 
kriterier, som gælder for forordningen om ændring af ECDC-forordningen. 

For det andet er ECDC begrænset af sine finansielle ressourcer. ECDC har årligt budget på ca. 
60 mio. EUR med omkring 300 stillinger under den flerårige finansielle ramme for 2021-2027. 
Dette er betydeligt mindre, end hvad der kræves, hvis Unionen skal være bedre forberedt og 
mere modstandsdygtig på folkesundhedsområdet. Det er vigtigt at erkende, at næsten alt 
personale i ECDC i dag arbejder på SARS-CoV-2-pandemien, mens andre kritiske områder i 
arbejdet med smitsomme sygdomme bliver forsømt. Disse ressourcemæssige begrænsninger 
har ført til kontrasterende sammenligninger med USA's Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC), som er vokset og har udviklet sig over syv årtier og i dag har et budget på 
over 10 mia. USD og råder over mere end 10 000 stillinger.

For det tredje hedder det tydeligt i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF), at "Unionens indsats respekterer medlemsstaternes ansvar for udformningen af deres 
sundhedspolitik samt for organisation og levering af sundhedstjenesteydelser og behandling på 
sundhedsområdet" (artikel 168, stk. 7). Retsgrundlaget for Kommissionens forslag er artikel 
168, stk. 5, i TEUF, som indeholder EU-foranstaltninger til "bekæmpelse af større 
grænseoverskridende trusler mod sundheden, foranstaltninger, der vedrører overvågning af 
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alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler (...) uden at der er tale om nogen form for 
harmonisering af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser."

Jeg mener derfor, at forordningen om ændring af ECDC-forordningen bør prioritere brugbare 
og pragmatiske løsninger, der skal forbedre samarbejdet, udvekslingen af oplysninger, 
ekspertise og bedste praksis mellem medlemsstaternes myndigheder og Kommissionen, 
Udvalget for Sundhedssikkerhed og ECDC selv samt andre organisationer, hvor det er relevant 
(f.eks. Det Europæiske Lægemiddelagentur). Dette forbedrede samarbejde skal muliggøre en 
bedre koordinering af beredskab og indsats. 

For at være effektiv kræver et sådant forbedret samarbejde gensidig åbenhed og ansvarlighed 
mellem medlemsstaterne og Unionens institutioner og organer – kun sammen kan de opnå 
resultater, der kan sammenlignes med det amerikanske CDC's resultater. Ikke desto mindre bør 
en bestemmelse i forordningen om ændring af ECDC-forordningen ikke give anledning til 
bekymring for, at Unionen griber ind i medlemsstaternes enekompetencer. Jeg har derfor 
nedtonet sproget omkring vurdering og revisionen af kapaciteten i medlemsstaternes 
sundhedssystemer for at dæmpe enhver potentiel kritik fra de nationale hovedstæder. 

Kommissionens forslag indeholder også nogle nye opgaver for ECDC såsom påvisning, 
monitorering og rapportering om trusler mod stoffer af menneskelig oprindelse såsom blod, 
organer, væv og celler. Jeg forstår betydningen af denne nye rolle, men jeg mener, at 
medlemsstaternes deltagelse i dette netværk i første fase bør være frivillig. Hvis dette nye 
element af ECDC's epidemiologiske overvågning viser sig at være en succes, kan det derefter 
gøres obligatorisk efter en revision. Indtil videre bør ECDC dog primært fokusere på sine 
kerneopgaver, nemlig at afdække, vurdere og formidle oplysninger om eksisterende og nye 
trusler fra overførbare sygdomme. 

Denne betænkning indeholder også en række tekniske tilpasninger, da der har været mange 
ændringer både af traktaterne og anden EU-ret såsom f.eks. finansforordningen, som også skal 
afspejles i forordningen om ændring af ECDC-forordningen for at sikre klarhed og konsekvens. 


