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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus.

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli. 
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tautien ehkäisyn ja 
valvonnan eurooppalaisen keskuksen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 
851/2004 muuttamisesta
(COM(2020)0726 – C9-0366/2020 – 2020/0320(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2020)0726),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan ja 168 artiklan 5 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 
Euroopan parlamentille (C9-0366/2020),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean xxx antaman lausunnon1,

– ottaa huomioon alueiden komitean xxx antaman lausunnon2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

– ottaa huomioon budjettivaliokunnan lausunnon,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön (A9‑0000/2021),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
korvaa ehdotuksensa, tekee siihen huomattavia muutoksia tai aikoo tehdä siihen 
huomattavia muutoksia;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
2 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Unioni on sitoutunut suojelemaan 
ja parantamaan ihmisten terveyttä ja 
torjumaan laajalle levinneitä vaarallisia 
sairauksia toteuttamalla rajat ylittävien 
vakavien terveysuhkien seurantaan, 
varhaisvaroitukseen ja torjuntaan liittyviä 
toimenpiteitä.

(1) Unioni on sitoutunut ensisijaisesti 
suojelemaan ja parantamaan ihmisten 
terveyttä ehkäisemällä sairauksia ja 
torjumalla vaarallisia sairauksia 
toimenpiteillä, jotka koskevat vakavien 
rajatylittävien terveysuhkien seurantaa, 
niistä hälyttämistä ja niiden torjuntaa.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Maailman terveysjärjestö, 
jäljempänä ’WHO’, julisti 11 päivänä 
maaliskuuta 2020 uuden koronaviruksen 
aiheuttaman covid-19-epidemian 
pandemiaksi. Pandemian torjumisessa 
kohdatut haasteet ovat osoittaneet, että 
keskuksen roolia terveyskriiseihin 
valmistautumista ja reagointia koskevissa 
EU:n puitteissa olisi vahvistettava.

(3) Maailman terveysjärjestö, 
jäljempänä ’WHO’, julisti 11 päivänä 
maaliskuuta 2020 uuden koronaviruksen 
aiheuttaman covid-19-epidemian 
pandemiaksi. Kun otetaan huomioon 
pandemian torjumisessa kohdatut 
ennennäkemättömät haasteet ja keskuksen 
toiminnassa tältä osin havaitut 
tehokkuuspuutteet, on käynyt ilmeiseksi, 
että keskuksen roolia terveyskriiseihin 
valmistautumista ja reagointia koskevissa 
EU:n puitteissa olisi vahvistettava, jotta 
voidaan paremmin hyödyntää unionin ja 
jäsenvaltioiden valmiuksien tarjoamaa 
potentiaalia tuleviin pandemioihin 
reagoimiseksi.

Or. en
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Euroopan oikeusasiamiehen 5 
päivänä helmikuuta 2021 strategisessa 
tutkimuksessa OI/3/2020/TE antamassa 
päätöksessä todettiin joitakin merkittäviä 
puutteita keskuksen covid-19-pandemian 
johdosta toteuttamien toimien 
tehokkuudessa siltä osin kuin on kyse 
siitä, miten keskus kerää tietoja, miten 
tiedot ovat avoimia ja miten se viestii 
yleisön kanssa, ja nämä puutteet olisi 
korjattava tässä asetuksessa.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Keskukselle olisi annettava 
tehtäväksi epidemiologisen tiedon 
hankkiminen ja analysointi, 
epidemiologinen mallinnus, ennakointi ja 
ennustaminen sekä riskinarvioinnit ja 
suositukset, joissa esitetään vaihtoehtoja 
tartuntatautien ehkäisemistä ja valvontaa 
varten. Sen toimien olisi oltava yhteinen 
terveys -lähestymistavan mukaisia, ja 
niissä olisi otettava huomioon ihmisten ja 
eläinten terveyden ja ympäristön välinen 
vuorovaikutus. Keskuksen olisi seurattava 
kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien 
kapasiteettia reagoida tartuntatautien 
uhkiin, koska tällä tiedolla on tärkeä 
merkitys kansallisten valmius- ja 
reagointisuunnitelmien laatimisessa. 
Keskuksen olisi tuettava asiaankuuluvista 
unionin rahoitusohjelmista ja -välineistä 

(6) Keskukselle olisi annettava 
tehtäväksi epidemiologisen tiedon 
hankkiminen ja analysointi, 
epidemiologinen mallinnus, ennakointi ja 
ennustaminen sekä riskinarvioinnit ja 
suositukset, joissa esitetään vaihtoehtoja 
tartuntatautien ehkäisemistä ja valvontaa 
varten. Sen toimien olisi oltava yhteinen 
terveys -lähestymistavan mukaisia, ja 
niissä olisi otettava huomioon ihmisten ja 
eläinten terveyden ja ympäristön välinen 
vuorovaikutus. Keskuksen olisi seurattava 
kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien 
kapasiteettia reagoida tartuntatautien 
uhkiin, koska tällä tiedolla on tärkeä 
merkitys kansallisten valmius- ja 
reagointisuunnitelmien laatimisessa, jotta 
jäsenvaltiot voivat paremmin arvioida 
terveydenhuoltojärjestelmiensä 
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rahoitettavien tartuntatauteihin liittyvien 
toimien täytäntöönpanoa, laadittava 
hoitoon ja hallintaan liittyviä ohjeita 
viimeisimmän näytön perusteellisen 
arvioinnin pohjalta, tuettava epidemioihin 
ja taudinpurkauksiin reagointia 
jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa, 
mukaan lukien kenttätoimet, sekä 
toimitettava yleisölle nopeasti objektiivista, 
luotettavaa ja helposti saatavilla olevaa 
tietoa tartuntataudeista. Keskuksen olisi 
myös otettava käyttöön selkeät menettelyt 
kolmansien maiden kansanterveysalan 
toimijoiden ja kansanterveysalalla 
toimivaltaisten kansainvälisten järjestöjen 
kanssa tehtävää yhteistyötä varten ja siten 
edistettävä EU:n sitoutumista 
kumppaneiden valmius- ja 
reagointikapasiteetin vahvistamiseen.

valmiuksia. Keskuksen olisi tuettava 
asiaankuuluvista unionin 
rahoitusohjelmista ja -välineistä 
rahoitettavien tartuntatauteihin liittyvien 
toimien täytäntöönpanoa, laadittava 
hoitoon ja hallintaan liittyviä ohjeita 
viimeisimmän näytön perusteellisen 
arvioinnin pohjalta, tuettava epidemioihin 
ja taudinpurkauksiin reagointia 
jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa, 
mukaan lukien kenttätoimet, sekä 
toimitettava yleisölle nopeasti objektiivista, 
luotettavaa ja helposti saatavilla olevaa 
tietoa tartuntataudeista. Keskuksen olisi 
myös otettava käyttöön selkeät menettelyt 
kolmansien maiden kansanterveysalan 
toimijoiden ja kansanterveysalalla 
toimivaltaisten kansainvälisten järjestöjen 
kanssa tehtävää yhteistyötä varten ja siten 
edistettävä EU:n sitoutumista 
kumppaneiden valmius- ja 
reagointikapasiteetin vahvistamiseen.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta jäsenvaltiot voivat tukea 
tehokkaasti keskuksen työtä ja varmistaa 
sen toimeksiannon toteutumisen, niille olisi 
annettava tehtäväksi toimittaa keskukselle 
tietoa tartuntatautien ja muiden erityisten 
terveysnäkökohtien, kuten 
mikrobilääkeresistenssin ja 
terveydenhoitoon liittyvien infektioiden, 
jotka liittyvät tartuntatauteihin, seurannasta 
sekä keskuksen toimeksiantoon liittyviä 
tieteellisiä ja teknisiä tietoja ja dataa, 
ilmoittaa keskukselle kaikista rajat 
ylittävistä vakavista terveysuhkista, 
tiedottaa valmius- ja 
reagointisuunnitelmista ja 

(7) Jotta jäsenvaltiot voivat tukea 
tehokkaasti keskuksen työtä ja varmistaa 
sen toimeksiannon toteutumisen, niille olisi 
annettava tehtäväksi toimittaa keskukselle 
tietoa tartuntatautien ja muiden erityisten 
terveysnäkökohtien, kuten 
mikrobilääkeresistenssin ja 
terveydenhoitoon liittyvien infektioiden, 
jotka liittyvät tartuntatauteihin, seurannasta 
sekä keskuksen toimeksiantoon liittyviä 
tieteellisiä ja teknisiä tietoja ja dataa, 
ilmoittaa keskukselle kaikista rajat 
ylittävistä vakavista terveysuhkista, 
tiedottaa valmius- ja 
reagointisuunnitelmista ja 
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terveydenhuoltojärjestelmän kapasiteetista, 
antaa asiaankuuluvaa tietoa, josta voi olla 
hyötyä toimien koordinoinnissa, sekä 
yksilöidä toimivaltaiset elimet ja 
kansanterveysalan asiantuntijat, jotka ovat 
käytettävissä avustamaan unionia 
terveysuhkiin liittyvissä toimissa.

terveydenhuoltojärjestelmän kapasiteetista, 
antaa asiaankuuluvaa tietoa, josta voi olla 
hyötyä toimien koordinoinnissa, sekä 
yksilöidä toimivaltaiset elimet ja 
kansanterveysalan asiantuntijat, jotka ovat 
käytettävissä avustamaan unionia 
terveysuhkiin liittyvissä toimissa. Kaikista 
keskuksen hyväksymistä määräajoista, 
tapausmäärittelyistä, indikaattoreista, 
standardeista, käytännöistä ja 
viestintämenettelyistä olisi sovittava 
jäsenvaltioiden kanssa.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Unionin valmius- ja 
reagointisuunnittelutoimien parantamiseksi 
keskuksen erikoistuneiden verkostojen 
toimintaa ja verkostoitumistoimia olisi 
laajennettava vastaamaan asetuksen (EU) 
…/…. soveltamisalaa [julkaisutoimisto: 
lisätään viite asetukseen SCBTH 
[ISC/2020/12524]]. Tältä osin keskuksen 
olisi koordinoitava ja tarjottava teknistä ja 
tieteellistä asiantuntemusta komissiolle ja 
jäsenvaltioille toimivaltaisten 
koordinointielinten kanssa erikoistuneiden 
verkostojen kautta, mukaan lukien 
äskettäin perustetut laboratorioiden 
verkosto ja verensiirtojen, elinsiirtojen ja 
hedelmöityshoitojen alan verkosto.

(8) Unionin valmius- ja 
reagointisuunnittelutoimien parantamiseksi 
keskuksen erikoistuneiden verkostojen 
toimintaa ja verkostoitumistoimia olisi 
laajennettava vastaamaan asetuksen (EU) 
…/…. soveltamisalaa [julkaisutoimisto: 
lisätään viite asetukseen SCBTH 
[ISC/2020/12524]]. Tältä osin keskuksen 
olisi koordinoitava ja tarjottava teknistä ja 
tieteellistä asiantuntemusta komissiolle ja 
jäsenvaltioille toimivaltaisten 
koordinointielinten kanssa erikoistuneiden 
verkostojen kautta myös kannustamalla 
yhteistyötä äskettäin perustettujen 
laboratorioiden verkoston ja verensiirtojen, 
elinsiirtojen ja hedelmöityshoitojen alan 
verkoston puitteissa.

Or. en
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jotta voidaan vahvistaa unionin ja 
jäsenvaltioiden kapasiteettia arvioida 
epidemiologista tilannetta ja tehdä tarkka 
arvio riskeistä ja toimista, keskuksen olisi 
seurattava tartuntatautien suuntauksia ja 
raportoitava niistä, tuettava ja helpotettava 
näyttöön perustuvia vastatoimia, laadittava 
suosituksia tartuntatautien ehkäisy- ja 
valvontaohjelmien parantamiseksi 
kansallisella ja unionin tasolla, seurattava 
ja arvioitava kansallisten 
terveydenhuoltojärjestelmien kapasiteettia 
tartuntatautien diagnosoinnissa, 
ehkäisemisessä ja hoidossa, ottaen 
huomioon sukupuolten tasa-arvo, 
määritettävä erityistoimia tarvitsevat 
riskiryhmät, analysoitava taudin 
ilmaantuvuuden ja yhteiskunnallisten ja 
ympäristötekijöiden suhdetta. tunnistettava 
tartuntatautien tarttumisen ja taudin 
vaikeuden riskitekijät sekä määriteltävä 
tutkimustarpeet ja -painopisteet. 
Keskuksen olisi työskenneltävä seurantaa 
varten nimettyjen kansallisten 
yhteyspisteiden kanssa ja muodostettava 
verkosto, joka antaa keskukselle strategista 
neuvontaa näissä kysymyksissä ja edistää 
mahdollistavien sektoreiden 
hyödyntämistä, kuten EU:n data-avaruuden 
ja -palvelujen käyttöä.

(10) Jotta voidaan vahvistaa unionin ja 
jäsenvaltioiden kapasiteettia arvioida 
epidemiologista tilannetta ja tehdä tarkka 
arvio riskeistä ja toimista, keskuksen olisi 
seurattava tartuntatautien suuntauksia ja 
raportoitava niistä, tuettava ja helpotettava 
näyttöön perustuvia vastatoimia, laadittava 
suosituksia tartuntatautien ehkäisy- ja 
valvontaohjelmien parantamiseksi 
kansallisella ja unionin tasolla, seurattava 
ja tuettava jäsenvaltioita, kun ne arvioivat 
kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien 
kapasiteettia tartuntatautien 
diagnosoinnissa, ehkäisemisessä ja 
hoidossa, ottaen huomioon sukupuolten 
tasa-arvo, määritettävä erityistoimia 
tarvitsevat riskiryhmät, analysoitava taudin 
ilmaantuvuuden ja yhteiskunnallisten ja 
ympäristötekijöiden suhdetta. tunnistettava 
tartuntatautien tarttumisen ja taudin 
vaikeuden riskitekijät sekä määriteltävä 
tutkimustarpeet ja -painopisteet. 
Keskuksen olisi työskenneltävä seurantaa 
varten nimettyjen kansallisten 
yhteyspisteiden kanssa ja muodostettava 
verkosto, joka antaa keskukselle strategista 
neuvontaa näissä kysymyksissä ja edistää 
mahdollistavien sektoreiden 
hyödyntämistä, kuten EU:n data-avaruuden 
ja -palvelujen käyttöä.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(12) Tartuntatautien aiheuttamien rajat 
ylittävien terveysuhkien tapauksessa 
jäsenvaltioiden veri- ja elinsiirtopalvelut 
voivat tarjota keinon luovuttajaväestön 
nopeaan testaamiseen ja koko väestön 
altistumisen ja immuniteetin arvioimiseen. 
Jotta näillä palveluilla voidaan varmistaa, 
että ihmisestä peräisin olevalla aineella 
hoidettavat potilaat eivät sairastu 
tartuntatautiin tällaisen aineen kautta, 
keskuksen on tehtävä nopeita 
riskinarviointeja. Tällaiset riskinarvioinnit 
muodostavat perustan toimenpiteiden 
asianmukaiselle mukauttamiselle ja 
ihmisestä peräisin olevien aineiden 
laatuvaatimuksille ja turvallisuudelle. Sen 
vuoksi keskuksen olisi perustettava 
kansallisten veri- ja elinsiirtopalvelujen ja 
niistä vastaavien viranomaisten verkosto ja 
ylläpidettävä sen toimintaa.

(12) Tartuntatautien aiheuttamien rajat 
ylittävien terveysuhkien tapauksessa 
jäsenvaltioiden veri- ja elinsiirtopalvelut 
voivat tarjota keinon luovuttajaväestön 
nopeaan testaamiseen ja koko väestön 
altistumisen ja immuniteetin arvioimiseen. 
Nämä palvelut voisivat hyödyntää 
keskuksen riskinarviointeja 
varmistaakseen, että ihmisestä peräisin 
olevalla aineella hoidettavat potilaat eivät 
sairastu tartuntatautiin tällaisen aineen 
kautta. Tällaiset riskinarvioinnit 
muodostavat perustan toimenpiteiden 
asianmukaiselle mukauttamiselle ja 
ihmisestä peräisin olevien aineiden 
laatuvaatimuksille ja turvallisuudelle. Sen 
vuoksi keskuksen olisi perustettava 
kansallisten veri- ja elinsiirtopalvelujen ja 
niistä vastaavien viranomaisten verkosto ja 
ylläpidettävä sen toimintaa. Koska 
verkostolla laajennetaan huomattavasti 
keskuksen toiminta-alaa, sen olisi 
kuitenkin aluksi oltava vapaaehtoinen, ja 
jos komissio pitää verkostoa myönteisenä, 
se voitaisiin tehdä pakolliseksi 
myöhemmässä vaiheessa.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jotta voitaisiin vähentää 
epidemioiden esiintymistä ja lisätä 
tartuntatautien ehkäisykapasiteettia 
unionissa, keskuksen olisi luotava 
tartuntatautien ennaltaehkäisyä koskevat 
puitteet, joissa käsitellään esimerkiksi 
rokotuksella estettäviä tauteja, 
mikrobilääkeresistenssiä, 

(13) Jotta voitaisiin vähentää 
epidemioiden esiintymistä ja lisätä 
tartuntatautien ehkäisykapasiteettia 
unionissa, keskuksen olisi yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa niiden kokemusten 
ja kulloisenkin tilanteen huomioon 
ottamiseksi luotava tartuntatautien 
ennaltaehkäisyä koskevat puitteet, joissa 
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terveyskasvatusta, terveysosaamista ja 
käyttäytymisen muutoksia.

käsitellään esimerkiksi rokotuksella 
estettäviä tauteja, mikrobilääkeresistenssiä, 
terveyskasvatusta, terveysosaamista ja 
käyttäytymisen muutoksia.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EY) N:o 851/2004
2 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a) ’ihmisillä esiintyvien tautien 
ehkäisyllä ja valvonnalla’ kaikkia niitä 
erityyppisiä toimenpiteitä, joita 
jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
kansanterveysviranomaiset toteuttavat 
tautien leviämisen ehkäisemiseksi ja 
pysäyttämiseksi;

Or. en

(Lisätään asetuksen (EY) N:o 851/2004 2 artiklan b alakohta pienin mukautuksin.)

Perustelu

Lisätään asetuksen (EY) N:o 851/2004 2 artiklan b alakohta pienin mukautuksin.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EY) N:o 851/2004
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3) ’erikoistuneella verkostolla’ mitä 
tahansa tauteja, terveysnäkökohtia tai 
kansanterveystehtäviä koskevaa verkostoa, 
jolla varmistetaan jäsenvaltioiden 

3) ’erikoistuneella verkostolla’ mitä 
tahansa tauteja, terveysnäkökohtia tai 
kansanterveystehtäviä koskevaa verkostoa, 
jota keskus tukee ja joka on tarkoitettu 
varmistamaan jäsenvaltioiden 
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koordinoivien toimivaltaisten elinten 
yhteistyö;

koordinoivien toimivaltaisten elinten 
yhteistyö;

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 851/2004
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta voidaan parantaa unionin ja 
jäsenvaltioiden valmiuksia suojella 
ihmisten terveyttä ehkäisemällä ja 
torjumalla asetuksen (EU) …/… 
[julkaisutoimisto: lisätään asetuksen 
SCBTH numero [ISC/2020/12524]] 2 
artiklassa tarkoitettuja ihmisillä esiintyviä 
tartuntatauteja ja niihin liittyviä erityisiä 
terveysnäkökohtia, keskuksen tehtävänä on 
todeta ja arvioida tunnettuja ja uusia 
ihmisten terveyttä uhkaavia tartuntatauteja 
sekä raportoida niistä ja antaa suosituksia 
niihin reagoimiseksi unionin ja 
kansallisella tasolla sekä tarvittaessa 
alueellisella tasolla.

Jotta voidaan parantaa unionin ja 
jäsenvaltioiden valmiuksia suojella 
ihmisten terveyttä ehkäisemällä ja 
torjumalla asetuksen (EU) …/… 
[julkaisutoimisto: lisätään asetuksen 
SCBTH numero [ISC/2020/12524]] 2 
artiklassa tarkoitettuja ihmisillä esiintyviä 
tartuntatauteja ja niihin liittyviä erityisiä 
terveysnäkökohtia, keskuksen tehtävänä on 
todeta ja arvioida tunnettuja ja uusia 
ihmisten terveyttä uhkaavia tartuntatauteja 
sekä raportoida niistä ja aiheellisissa 
tapauksissa varmistaa, että tiedot 
annetaan helposti ymmärrettävällä 
tavalla, sekä antaa suosituksia niihin 
reagoimiseksi unionin ja kansallisella 
tasolla sekä aiheellisissa tapauksissa 
alueellisella tasolla. Tällaisia suosituksia 
antaessaan keskuksen on otettava 
huomioon olemassa olevat kansalliset 
kriisinhallintasuunnitelmat ja kunkin 
jäsenvaltion olosuhteet.

Or. en

Perustelu

Keskuksen viestinnässä olisi otettava huomioon muiden elinten, kuten terveysturvakomitean, 
rooli. Tästä ei säädetty asetuksessa (EY) N:o 851/2004, koska terveysturvakomiteaa ei 
tuolloin ollut olemassa. Alueellisessa ulottuvuudessa olisi otettava huomioon myös se, että 
jäsenvaltioilla voi olla merkittäviä eroja vastuunjaossa keskushallinnon ja valtiotasoa 
alempien hallintotasojen välillä.
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 851/2004
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos puhkeaa tuntematonta alkuperää olevia 
muita vakavia tauteja, jotka saattavat levitä 
unionissa tai unioniin, keskus toimii oma-
aloitteisesti kunnes tartunnan lähde on 
selvinnyt. Jos kyseessä on selkeästi muun 
kuin tartuntataudin puhkeaminen, keskus 
toimii yhteistyössä toimivaltaisten elinten 
kanssa ainoastaan niiden pyynnöstä.

Jos puhkeaa tuntematonta alkuperää olevia 
muita vakavia tauteja, jotka saattavat levitä 
unionissa tai unioniin, keskus toimii oma-
aloitteisesti kunnes tartunnan lähde on 
selvinnyt. Jos kyseessä on selkeästi muun 
kuin tartuntataudin puhkeaminen, keskus 
toimii yhteistyössä toimivaltaisen elimen 
kanssa ainoastaan tämän pyynnöstä.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 851/2004
3 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimeksiantoaan täyttäessään keskus ottaa 
täysin huomioon jäsenvaltioille, 
komissiolle ja muille unionin elimille tai 
virastoille osoitetut vastuualueet ja 
kansanterveysalalla toimivien 
kansainvälisten järjestöjen vastuualueet, 
jotta varmistetaan toimien kattavuus, 
johdonmukaisuus ja täydentävyys.

Toimeksiantoaan täyttäessään keskus ottaa 
täysin huomioon jäsenvaltioille, 
komissiolle ja muille unionin elimille tai 
virastoille osoitetut vastuualueet ja 
toimivallan ja kansanterveysalalla 
toimivien kansainvälisten järjestöjen 
vastuualueet, jotta varmistetaan toimien 
kattavuus, johdonmukaisuus ja 
täydentävyys ja varmistetaan myös 
toissijaisuusperiaatteen noudattaminen.

Or. en
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Perustelu

Vaikka covid-19-pandemia on osoittanut, että yhteistyötä kansanterveysasioissa on 
parannettava unionin tasolla, on pidettävä mielessä, että ensisijainen vastuu terveyden 
suojelusta ja erityisesti terveydenhuoltojärjestelmistä kuuluu edelleen jäsenvaltioille.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 851/2004
3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hakee, kerää, kokoaa, arvioi ja 
levittää asiaankuuluvia tieteellisiä ja 
teknisiä tietoja ja dataa ottaen huomioon 
uusimmat teknologiat;

a) hakee, kerää, kokoaa, arvioi ja 
levittää asiaankuuluvia tieteellisiä ja 
teknisiä tietoja ja dataa uusinta saatavilla 
olevaa teknologiaa käyttäen;

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 851/2004
3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tekee analyysejä, antaa tieteellistä 
neuvontaa, lausuntoja ja apua rajat ylittäviä 
terveysuhkia koskeville unionin ja 
jäsenvaltioiden toimille, mukaan lukien 
riskinarviointi, epidemiologisen tiedon 
analysointi, epidemiologinen 
mallintaminen, ennakointi ja 
ennustaminen, suositukset toimiksi 
tartuntatautien uhkien ja muiden erityisten 
terveysnäkökohtien ehkäisemiseksi ja 
torjumiseksi, tutkimuksen painopisteiden 
määrittelyyn osallistuminen ja tieteellinen 
ja tekninen apu, mukaan lukien koulutus 

b) tekee analyysejä, antaa tieteellistä 
neuvontaa, lausuntoja ja apua rajat ylittäviä 
terveysuhkia koskeville unionin ja 
jäsenvaltioiden toimille, mukaan lukien 
riskinarviointi, epidemiologisen tiedon 
analysointi, epidemiologinen 
mallintaminen, ennakointi ja 
ennustaminen, suositukset toimiksi 
tartuntatautien uhkien ja muiden erityisten 
terveysnäkökohtien ehkäisemiseksi ja 
torjumiseksi sekä tutkimuksen 
painopisteiden määrittelyyn 
osallistuminen;
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ja muu keskuksen toimeksiantoon 
kuuluva toiminta;

Or. en

Perustelu

Poistettu teksti on parempi sijoittaa 3 artiklan 2 kohdan d alakohtaan.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 851/2004
3 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) vaihtaa tietoja, asiantuntemusta ja 
parhaita käytäntöjä;

d) vaihtaa tietoja, asiantuntemusta ja 
parhaita käytäntöjä sekä tarjota tieteellistä 
ja teknistä apua, mukaan lukien koulutus;

Or. en

Perustelu

Edellä 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa oleva maininta tieteellisestä ja teknisestä avusta on 
paras sijoittaa kyseisen kohdan d alakohtaan.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 851/2004
3 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) seuraa terveydenhuoltojärjestelmien 
kapasiteettia hallita tartuntatauteja ja muita 
erityisiä terveysnäkökohtia;

e) seuraa terveydenhuoltojärjestelmien 
kapasiteettia hallita tartuntatauteja ja muita 
erityisiä terveysnäkökohtia asetuksen (EU) 
.../... [asetus SCBTH] 7 artiklan 1 
kohdassa vahvistettujen elementtien 
pohjalta;
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Or. en

Perustelu

On tarpeen varmistaa, että seurantamenetelmä on virtaviivaistettu ja johdonmukainen ja että 
keskus pystyy vastaamaan selkeästi määriteltyihin haasteisiin.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 851/2004
3 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) laatii komission tai 
terveysturvakomitean pyynnöstä tai omasta 
aloitteestaan tartuntatautien ja muiden 
kansanterveyteen liittyvien 
terveysnäkökohtien hoitoon ja hallintaan 
liittyviä ohjeita yhteistyössä asianomaisten 
yhteisöjen kanssa;

g) laatii komission tai asetuksen (EU) 
.../... [asetus SCBTH] 4 artiklan 
mukaisesti perustetun 
terveysturvakomitean pyynnöstä tai omasta 
aloitteestaan tartuntatautien ja muiden 
kansanterveyteen liittyvien 
terveysnäkökohtien hoitoon ja hallintaan 
liittyviä ohjeita yhteistyössä sellaisten 
asianomaisten järjestöjen kanssa, joilla on 
kokemusta ja asiantuntemusta kyseisten 
tautien ja terveyskysymysten hoidosta ja 
tapauskohtaisesta hallinnasta, välttäen 
kuitenkin päällekkäisyyksiä olemassa 
olevien ohjeiden kanssa, lukuun ottamatta 
tapauksia, joissa tällaiset ohjeet on 
tarpeen saattaa ajan tasalle;

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa mainituilla ”asianomaisilla yhteisöillä” ei ole selkeää merkitystä, ja 
ne olisi korvattava täsmällisemmällä kuvauksella.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 851/2004
3 artikla – 2 kohta – j alakohta
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Komission teksti Tarkistus

j) laatii yleisölle komission tai 
terveysturvakomitean pyynnöstä näyttöön 
perustuvia tiedotteita tartuntataudeista sekä 
niiden aiheuttamista terveysuhkista ja 
ehkäisy- ja valvontatoimenpiteistä.

j) laatii yleisölle komission tai 
terveysturvakomitean pyynnöstä helposti 
saatavilla olevia ja näyttöön perustuvia 
tiedotteita tartuntataudeista sekä niiden 
aiheuttamista terveysuhkista ja ehkäisy- ja 
valvontatoimenpiteistä.

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 851/2004
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) toimitettava keskukselle oikea-
aikaisesti ja sovittujen tapausmääritelmien, 
indikaattoreiden, standardien, protokollien 
ja menettelyjen mukaisesti tartuntatautien 
ja muiden erityisten terveysnäkökohtien 
seurantaa koskevat tiedot asetuksen (EU) 
…/… [julkaisutoimisto: lisätään asetuksen 
SCBTH numero [ISC/2020/12524]] 13 
artiklan mukaisesti sekä keskuksen 
tehtävän kannalta merkitykselliset 
saatavilla olevat tieteelliset ja tekniset 
tiedot ja data, mukaan lukien tiedot 
valmiuksista ja 
terveydenhuoltojärjestelmien kapasiteetista 
todeta ja ehkäistä tartuntatautiepidemioita, 
vastata niihin ja toipua niistä;

a) toimitettava keskukselle sovittujen 
määräaikojen, tapausmääritelmien, 
indikaattoreiden, standardien, protokollien 
ja menettelyjen mukaisesti tartuntatautien 
ja muiden erityisten terveysnäkökohtien 
seurantaa koskevat tiedot asetuksen (EU) 
…/… [julkaisutoimisto: lisätään asetuksen 
SCBTH numero [ISC/2020/12524]] 13 
artiklan mukaisesti sekä keskuksen 
tehtävän kannalta merkitykselliset 
saatavilla olevat tieteelliset ja tekniset 
tiedot ja data, mukaan lukien tiedot 
valmiuksista ja 
terveydenhuoltojärjestelmien kapasiteetista 
todeta ja ehkäistä tartuntatautiepidemioita, 
vastata niihin ja toipua niistä;

Or. en

Perustelu

Asetuksen SCBTH 13 artiklan 9 kohdassa säädetään tapausmääritelmien ja indikaattorien 
vahvistamismenettelystä, jonka mukaan jäsenvaltioiden on toimitettava tietonsa keskukselle. 
Tämän prosessin helpottamiseksi myös määräajat olisi määriteltävä selkeästi.
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Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 851/2004
4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) nimettävä keskuksen 
toimeksiantoon kuuluvalla alalla 
tunnustetut toimivaltaiset elimet ja 
kansanterveysasiantuntijat, jotka voisivat 
auttaa unionia terveysuhkiin reagoinnissa 
esimerkiksi tarjoamalla asiantuntemusta ja 
tekemällä kenttätutkimuksia jäsenvaltioissa 
paikan päällä tautiklustereiden tai tautien 
puhkeamisen yhteydessä.”;

c) nimettävä keskuksen 
toimeksiantoon kuuluvalla alalla 
tunnustetut toimivaltaiset elimet ja 
kansanterveysasiantuntijat, jotka voisivat 
auttaa unionia terveysuhkiin reagoinnissa 
esimerkiksi tarjoamalla asiantuntemusta ja 
tekemällä kenttätutkimuksia jäsenvaltioissa 
tai kolmansissa maissa paikan päällä 
tautiklustereiden tai tautien puhkeamisen 
yhteydessä.”;

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella otetaan huomioon komission ehdotuksen uuden 11 a artiklan säännökset.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 851/2004
5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) varmistaa unionin tason 
epidemiologista seurantaa tukevien 
digitaalisten alustojen ja sovellusten 
jatkokehittämisen, antaa jäsenvaltioille 
teknistä ja tieteellistä neuvontaa 
tarvittaessa reaaliaikaisen seurannan 
mahdollistavien integroitujen 
seurantajärjestelmien perustamiseksi EU:n 
datainfrastruktuureja ja -palveluja 
hyödyntäen;

a) varmistaa unionin tason 
epidemiologista seurantaa tukevien 
digitaalisten alustojen ja sovellusten, 
mukaan luettuna asetuksen (EU) .../... 
[asetus SCBTH] 14 artiklan mukaisesti 
perustettu valvonta-alusta, jatkuvan 
kehittämisen, antaa jäsenvaltioille teknistä 
ja tieteellistä neuvontaa tarvittaessa 
reaaliaikaisen seurannan mahdollistavien 
integroitujen seurantajärjestelmien 
perustamiseksi EU:n datainfrastruktuureja 
ja -palveluja hyödyntäen;
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Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 851/2004
5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) varmistaa seurantaan tarkoitettujen 
digitaalisten alustojen yhteentoimivuuden 
sellaisten digitaalisten infrastruktuurien 
kanssa, joiden avulla terveysdataa voidaan 
käyttää terveydenhuollossa, tutkimuksessa, 
toimintatapojen laatimisessa ja sääntelyssä, 
jotta nämä alustat ja infrastruktuurit 
voidaan integroida unionin lainsäädännössä 
säädettyyn eurooppalaiseen terveysdata-
avaruuteen, ja joiden avulla voidaan 
hyödyntää muuta asiaankuuluvaa dataa, 
kuten ympäristötekijöihin liittyvää dataa.

g) varmistaa seurantaan tarkoitettujen 
digitaalisten alustojen yhteentoimivuuden 
sellaisten digitaalisten infrastruktuurien 
kanssa, joiden avulla terveysdataa voidaan 
käyttää terveydenhuollossa, tutkimuksessa, 
toimintatapojen laatimisessa ja sääntelyssä, 
jotta nämä alustat ja infrastruktuurit 
voidaan integroida unionin lainsäädännössä 
säädettyyn eurooppalaiseen terveysdata-
avaruuteen, ja joiden avulla voidaan 
hyödyntää muuta asiaankuuluvaa dataa.

Or. en

Perustelu

On parempi olla tarkentamatta ”muuta asiaankuuluvaa dataa”, jotta vältetään valikoivan ja 
ei-tyhjentävän luettelon muodostuminen.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 851/2004
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Keskus tukee toimeksiantonsa 
puitteissa terveysturvakomitean, neuvoston 
ja muiden sellaisten unionin rakenteiden 
työtä, jotka koordinoivat reagointia rajat 
ylittäviin vakaviin terveysuhkiin.

3. Keskus tukee  toimeksiantonsa 
puitteissa yhdessä terveysturvakomitean 
kanssa neuvoston ja tapauksen mukaan 
muiden sellaisten unionin rakenteiden 
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työtä, jotka koordinoivat reagointia rajat 
ylittäviin vakaviin terveysuhkiin.

Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 851/2004
5 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) seuraa ja arvioi 
terveydenhuoltojärjestelmien kapasiteettia 
tiettyjen tartuntatautien diagnosoinnissa, 
ehkäisemisessä ja hoidossa sekä 
potilasturvallisuuden varmistamisessa;

d) seuraa terveydenhuoltojärjestelmiä 
ja tukee jäsenvaltioita niiden arvioidessa 
terveydenhuoltojärjestelmiensä 
valmiuksia diagnosoida, ehkäistä ja 
hoitaa tiettyjä tartuntatauteja sekä 
varmistaa potilasturvallisuus;

Or. en

Perustelu

Viime kädessä terveyspalvelujen järjestäminen ja tarjoaminen kuuluu jäsenvaltioiden 
toimivaltaan. Näin ollen keskus voi osallistua arviointiin, mutta se ei voi olla lopullinen 
ratkaisija.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 851/2004
5 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kansalliset yhteyspisteet muodostavat 
verkostoja, jotka antavat keskukselle 
strategista neuvontaa.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Koska keskuksen tehtävänä on neuvoa jäsenvaltioita, teksti on harhaanjohtava. 
Asiakysymystä käsitellään seuraavassa alakohdassa.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 851/2004
5 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteydenpitoon keskuksen kanssa tiettyjen 
tautien osalta nimetyt kansalliset 
yhteyspisteet ja operatiiviset yhteyspisteet 
muodostavat tautikohtaisia tai 
tautiryhmäkohtaisia verkostoja, joiden 
tehtäviin kuuluu kansallisten 
seurantatietojen toimittaminen keskukselle.

Yhteydenpitoon keskuksen kanssa tiettyjen 
tautien osalta nimetyt kansalliset 
yhteyspisteet ja operatiiviset yhteyspisteet 
muodostavat tautikohtaisia tai 
tautiryhmäkohtaisia verkostoja, joiden 
tehtäviin kuuluu kansallisten 
seurantatietojen sekä tartuntatautien 
ehkäisemistä ja valvontaa koskevien 
ehdotusten toimittaminen keskukselle.

Or. en

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 851/2004
5 artikla – 8 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Keskus varmistaa jäsenvaltioiden 
verensiirtojen, elinsiirtojen ja 
hedelmöityshoitojen yksiköiden verkoston 
toiminnan, jotta voidaan taata 
seroepidemiologisten tietojen jatkuva ja 
nopea saatavuus väestölle tehtyjen 
seroepidemiologisten tutkimusten avulla, 
mukaan lukien luovuttajaväestön 
altistumisen ja immuniteetin arviointi.

Keskus varmistaa asetuksen (EU) .../... 
[asetus SCBTH] 16 artiklan mukaisesti 
perustetun jäsenvaltioiden verensiirtojen, 
elinsiirtojen ja hedelmöityshoitojen 
yksiköiden verkoston toiminnan, jotta 
voidaan taata seroepidemiologisten tietojen 
jatkuva ja nopea saatavuus väestölle 
tehtyjen seroepidemiologisten tutkimusten 
avulla, mukaan lukien luovuttajaväestön 
altistumisen ja immuniteetin arviointi. 
Jäsenvaltioiden osallistuminen kyseiseen 
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verkostoon on vapaaehtoista. Jos komissio 
antaa tämän asetuksen 31 artiklan 1 
kohdan ensimmäisen alakohdan d a 
alakohdan mukaisessa kertomuksessaan 
myönteisen arvion kyseisestä verkostosta, 
se voi suositella, että kaikkien 
jäsenvaltioiden osallistuminen kyseiseen 
verkostoon tehdään pakolliseksi.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksen 5 artiklan 8 kohta on täysin uusi säännös. Vaikka joissakin keskuksen 
toimissa on jo käsitelty tätä kysymystä, jäsenvaltioita ei pitäisi velvoittaa osallistumaan 
ensimmäiseen vaiheeseen. Ensin tarvitaan pilottivaihe, ja jos se osoittautuu onnistuneeksi, 
tämän asetuksen uudelleentarkastelussa voidaan ehdottaa pakollista osallistumista.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 851/2004
5 artikla – 8 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu 
verkosto tukee keskusta seuraamalla 
ihmisestä peräisin olevien aineiden 
kannalta merkityksellisiä 
taudinpurkauksia ja niiden toimittamista 
potilaille sekä auttamalla laatimaan veren, 
kudosten ja solujen turvallisuutta ja laatua 
koskevat ohjeet.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu 
verkosto tukee keskusta seuraamalla 
ihmisestä peräisin olevien aineiden 
turvallisuuden ja potilastoimitusten 
riittävyyden kannalta merkityksellisiä 
tartuntatautien puhkeamisia sekä 
auttamalla laatimaan veren, kudosten ja 
solujen turvallisuutta ja laatua koskevat 
ohjeet.

Or. en

Perustelu

Koska tällä säännöksellä laajennetaan keskuksen toimeksiantoa, on tärkeää määritellä 
selkeästi uusi soveltamisala.
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Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Asetus (EY) N:o 851/2004
5 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Keskus tukee jäsenvaltioita näiden 
tartuntatautien ehkäisy- ja 
valvontajärjestelmien vahvistamisessa.

1. Keskus tukee jäsenvaltioita näiden 
tartuntatautien ehkäisy- ja 
valvontavalmiuksien vahvistamisessa.

Or. en

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Asetus (EY) N:o 851/2004
5 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Keskus luo tartuntatautien 
ennaltaehkäisyä ja erityiskysymyksiä 
varten puitteet, joissa käsitellään 
esimerkiksi rokotuksella estettäviä tauteja, 
mikrobilääkeresistenssiä, 
terveyskasvatusta, terveysosaamista ja 
käyttäytymisen muuttamista.

2. Keskus luo yhteistyössä 
jäsenvaltioiden, Euroopan lääkeviraston 
ja muiden asiaankuuluvien unionin 
elinten ja virastojen ja kansainvälisten 
järjestöjen kanssa tartuntatautien 
ennaltaehkäisyä ja erityiskysymyksiä 
varten puitteet, joissa käsitellään 
esimerkiksi rokotuksella estettäviä tauteja, 
mikrobilääkeresistenssiä, 
terveyskasvatusta, terveysosaamista ja 
käyttäytymisen muuttamista.

Or. en

Perustelu

Tartuntatautien ehkäisyn puitteet ulottuvat paljon keskuksen vakiintuneita tehtäviä 
laajemmalle, joten siltä saattaa puuttua tässä lueteltujen tehtävien hoitamiseen tarvittava 
asiantuntemus. Tämän tehtävän olisi siksi oltava yhteinen ponnistus, johon osallistuu eri 
elinten, virastojen ja organisaatioiden asiantuntijoita, jotka jakavat alan tietämystään.
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Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Asetus (EY) N:o 851/2004
5 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Keskus arvioi ja seuraa 
tartuntatautien ennaltaehkäisy- ja 
valvontaohjelmia, jotta saadaan näyttöä 
suosituksia varten näiden ohjelmien 
vahvistamiseksi ja parantamiseksi 
kansallisella ja unionin tasolla ja 
tarvittaessa kansainvälisellä tasolla.

3. Keskus arvioi ja auttaa 
kehittämään tartuntatautien 
ennaltaehkäisy- ja valvontaohjelmia, jotta 
saadaan näyttöä suosituksia varten näiden 
ohjelmien vahvistamiseksi ja 
parantamiseksi kansallisella ja unionin 
tasolla ja tarvittaessa kansainvälisellä 
tasolla.

Or. en

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 851/2004
5 b artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) helpottaa jäsenvaltioiden valmius- 
ja reagointisuunnittelun itsearviointia ja 
ulkoista arviointia sekä edistää asetuksen 
(EU) …/… [julkaisutoimisto: lisätään 
asetuksen SCBTH numero 
[ISC/2020/12524]] 7 ja 8 artiklassa 
tarkoitettua valmius- ja 
reagointisuunnittelusta raportointia ja sen 
tarkastamista;

c) helpottaa jäsenvaltioiden valmius- 
ja reagointisuunnittelun itsearviointia ja 
edistää asetuksen (EU) …/… 
[julkaisutoimisto: lisätään asetuksen 
SCBTH numero [ISC/2020/12524]] 7 ja 8 
artiklassa tarkoitettua valmius- ja 
reagointisuunnittelusta raportointia ja sen 
arviointia;

Or. en

Perustelu

Vaikka on kannustettava parantamaan raportointistandardeja ja jäsenvaltioiden välistä 
yhteistyötä, tässä ehdotettu tarkastamisen sisällyttäminen on ristiriidassa Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 168 artiklan kanssa, sillä terveydenhuoltojärjestelmät ovat 
edelleen jäsenvaltioiden vastuulla.
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Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 851/2004
5 b artikla – 1 kohta – 2 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) suunnittelee erityisiä valmiustoimia 
rokotteilla estettäviä tauteja, 
mikrobilääkeresistenssiä, 
laboratoriokapasiteettia ja bioturvallisuutta 
varten komission painopisteiden mukaisesti 
ja havaittujen puutteiden pohjalta;

f) suunnittelee erityisiä valmiustoimia 
muun muassa rokotteilla estettäviä tauteja, 
mikrobilääkeresistenssiä, 
laboratoriokapasiteettia ja bioturvallisuutta 
varten komission painopisteiden mukaisesti 
ja havaittujen puutteiden pohjalta;

Or. en

Perustelu

Valmiustoimien luetteloa ei tulisi pitää tyhjentävänä.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 851/2004
5 b artikla – 1 kohta – 2 alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) arvioi 
terveydenhuoltojärjestelmien kapasiteettia 
havaita ja ehkäistä tartuntatautiepidemioita, 
vastata niihin ja toipua niistä, määrittää 
puutteita ja antaa tarvittaessa unionin tuella 
täytäntöön pantavia suosituksia 
terveydenhuoltojärjestelmien 
lujittamiseksi;

i) tukee jäsenvaltioita niiden 
arvioidessa 
terveydenhuoltojärjestelmiensä 
valmiuksia havaita ja ehkäistä 
tartuntatautiepidemioita, vastata niihin ja 
toipua niistä, määrittää puutteita ja antaa 
tarvittaessa unionin tuella täytäntöön 
pantavia suosituksia 
terveydenhuoltojärjestelmien 
lujittamiseksi;

Or. en
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Perustelu

Viime kädessä terveyspalvelujen järjestäminen ja tarjoaminen kuuluu jäsenvaltioiden 
toimivaltaan. Näin ollen keskus voi osallistua arviointiin, mutta se ei voi olla lopullinen 
ratkaisija.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 851/2004
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

”4. Keskus kuulee komissiota ja muita 
unionin elimiä tai virastoja tutkimus- ja 
kansanterveystoimien suunnittelusta ja 
niiden painopisteiden asettamisesta.”;

”4. Keskus kuulee komissiota, 
terveysturvakomiteaa ja muita 
asiaankuuluvia unionin elimiä tai virastoja 
tutkimus- ja kansanterveystoimien 
suunnittelusta ja niiden painopisteiden 
asettamisesta.”;

Or. en

Perustelu

Koska ”[k]eskus välttää päällekkäisyyksiä komission, jäsenvaltioiden ja unionin tutkimus- ja 
terveysohjelmien kanssa”, jäsenvaltiot on lisättävä tähän. Se tapahtuu helpoiten 
terveysturvakomitean kautta.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta
Asetus (EY) N:o 851/2004
7 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) komission pyynnöstä; ja c) komission tai Euroopan 
lääkeviraston pyynnöstä; ja

Or. en
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Perustelu

Koska keskuksen on määrä tehdä tiivistä yhteistyötä Euroopan lääkeviraston kanssa 
rokotteiden tehokkuuden arvioinnissa, siihen on syytä viitata tässä.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta
Asetus (EY) N:o 851/2004
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa 
tieteellistä lausuntoa koskevissa 
pyynnöissä on ilmoitettava tarkasti 
kohteena oleva tieteellinen aihe ja unionin 
etu, ja siihen on liitettävä riittävät asiaa 
koskevat taustatiedot.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa 
tieteellistä lausuntoa koskevissa 
pyynnöissä on ilmoitettava tarkasti 
kohteena oleva tieteellinen aihe ja unionin 
etu ja toimivalta, ja siihen on liitettävä 
riittävät asiaa koskevat taustatiedot.

Or. en

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta
Asetus (EY) N:o 851/2004
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos keskus on jo antanut tieteellisen 
lausunnon pyynnössä esitetystä aiheesta ja 
katsoo, ettei asian tarkastelemiselle 
uudelleen ole tieteellisiä perusteita, tätä 
johtopäätöstä tukevat tiedot on toimitettava 
pyynnön esittäneelle toimielimelle tai 
jäsenvaltiolle.

5. Jos keskus on jo antanut tieteellisen 
lausunnon pyynnössä esitetystä aiheesta ja 
katsoo, ettei asian tarkastelemiselle 
uudelleen ole tieteellisiä perusteita, tätä 
johtopäätöstä tukevat tiedot on toimitettava 
pyynnön esittäneelle toimielimelle, 
virastolle tai jäsenvaltiolle.

Or. en

Perustelu

Otetaan huomioon 7 artiklan 1 kohdassa mainittu Euroopan lääkevirasto.
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Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Asetus (EY) N:o 851/2004
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Keskus tukee ja avustaa komissiota 
ylläpitämällä varhaisvaroitus- ja 
reagointijärjestelmää ja varmistamalla 
jäsenvaltioiden kanssa valmiudet 
koordinoituihin vastatoimiin.

1. Keskus tukee ja avustaa komissiota 
ylläpitämällä asetuksen (EU) .../... [asetus 
SCBTH] 4 artiklan mukaisesti perustettua 
varhaisvaroitus- ja reagointijärjestelmää ja 
varmistamalla jäsenvaltioiden kanssa 
valmiudet koordinoituihin vastatoimiin.

Or. en

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Asetus (EY) N:o 851/2004
8 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Keskus tarjoaa nopeasti oikea-
aikaisia riskinarviointeja asetuksen (EU) 
…/… [julkaisutoimisto: lisätään asetuksen 
SCBTH numero [ISC/2020/12524]] 20 
artiklan mukaisesti, kun kyseessä on 
kyseisen asetuksen 2 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan i ja ii alakohdassa tarkoitettu 
uhka, mukaan lukien ihmisestä peräisin 
oleviin aineisiin, kuten vereen, elimiin, 
kudoksiin ja soluihin, joihin tartuntataudit 
voivat vaikuttaa, kohdistuva uhka, tai 
kyseisen asetuksen 2 artiklan 1 kohdan d 
alakohdassa tarkoitettu uhka.

1. Keskus tarjoaa nopeita ja 
laadukkaita riskinarviointeja asetuksen 
(EU) …/… [julkaisutoimisto: lisätään 
asetuksen SCBTH numero 
[ISC/2020/12524]] 20 artiklan mukaisesti, 
kun kyseessä on kyseisen asetuksen 2 
artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu 
uhka, mukaan lukien ihmisestä peräisin 
oleviin aineisiin, kuten vereen, elimiin, 
kudoksiin ja soluihin, joihin tartuntataudit 
voivat vaikuttaa, kohdistuva uhka, tai 
kyseisen asetuksen 2 artiklan 1 kohdan d 
alakohdassa tarkoitettu uhka.

Or. en
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Perustelu

Tammikuussa 2020 tehty covid-19-tautia koskeva riskinarviointi osoittaa, että 
riskinarvioinnissa ei saa asettaa nopeutta etusijalle laadun kustannuksella. Keskuksen 
asiantuntemusta voitaisiin käyttää myös muissa tapauksissa, jotka eivät liity tartuntatauteihin, 
kuten esimerkiksi bioturvallisuuden alalla, joten koko a alakohta olisi sisällytettävä tähän.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Asetus (EY) N:o 851/2004
8 a artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 
riskinarvioinnit on tehtävä oikea-
aikaisesti ja mahdollisimman lyhyessä 
ajassa tarvittavien tietojen keräämiseksi.

Or. en

Perustelu

Tammikuussa 2020 tehty covid-19-tautia koskeva riskinarviointi osoittaa, että 
riskinarvioinnissa ei saa asettaa nopeutta etusijalle laadun kustannuksella.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Asetus (EY) N:o 851/2004
8 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Riskinarviointi sisältää yleisiä ja 
kohdennettuja toimenpidesuosituksia 
terveysturvakomitean koordinoinnin 
pohjaksi.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 
riskinarvioinnit sisältävät yleisiä ja 
mahdollisuuksien mukaan kohdennettuja 
toimenpidesuosituksia 
terveysturvakomitean koordinoinnin 
pohjaksi.

Or. en
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Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Asetus (EY) N:o 851/2004
8 b artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Keskus tukee unionin koordinoituja 
reagointitoimia jäsenvaltion, neuvoston, 
komission tai unionin elinten tai 
virastojen pyynnöstä.”;

2. Keskus tukee unionin koordinoituja 
reagointitoimia asetuksen (EU) .../... 
[asetus SCBTH] 21 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Asetuksen SCBTH 21 artiklassa säädetään koordinoidun reagoinnin tukemisprosessista.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 851/2004
11 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) työskentelee tiiviissä yhteistyössä 
tiedonkeruun alalla unionissa ja 
kolmansissa maissa toimivien järjestöjen, 
Maailman terveysjärjestön ja muiden 
kansainvälisten järjestöjen kanssa; ja

c) työskentelee tiiviissä yhteistyössä 
tiedonkeruun alalla unionissa ja 
kolmansissa maissa toimivien järjestöjen ja 
asiaankuuluvien vastapuolten, Maailman 
terveysjärjestön ja muiden kansainvälisten 
järjestöjen kanssa varmistaen samalla 
vankat avoimuutta ja vastuunalaisuutta 
koskevat suojakeinot; ja

Or. en

Perustelu

Euroopan oikeusasiamiehen strategisessa tutkimuksessa OI/3/2020/TE oltiin huolissaan 
keskuksen ja sen kiinalaisten vastapuolten välisen yhteistyön avoimuudesta ja 
vastuuvelvollisuudesta covid-19-pandemian aikana.
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Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta – d alakohta
Asetus (EY) N:o 851/2004
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

”4. Rajat ylittävän vakavan 
terveysuhkan vakavuuteen, uutuuteen tai 
nopeaan leviämiseen jäsenvaltioissa 
liittyvissä hätätilanteissa keskus asettaa 
saataville Euroopan lääkeviraston 
pyynnöstä 5 artiklan 4 kohdan g 
alakohdassa tarkoitetut epidemiologiset 
ennusteet riippumattomalla, luotettavalla ja 
helposti saatavilla olevalla tavalla 
parhaiden käytettävissä olevien tietojen 
pohjalta.

”4. Rajat ylittävän vakavan 
terveysuhkan vakavuuteen, uutuuteen tai 
nopeaan leviämiseen jäsenvaltioissa 
liittyvissä hätätilanteissa keskus asettaa 
saataville jäsenvaltion, komission tai 
Euroopan lääkeviraston pyynnöstä 5 
artiklan 4 kohdan g alakohdassa tarkoitetut 
epidemiologiset ennusteet 
riippumattomalla, luotettavalla ja helposti 
saatavilla olevalla tavalla parhaiden 
käytettävissä olevien tietojen pohjalta.

Or. en

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 851/2004
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Keskus tiedottaa omasta aloitteestaan 
toimeksiantonsa puitteissa ilmoitettuaan 
asiasta ensin jäsenvaltioille ja komissiolle.

Keskus tiedottaa omasta aloitteestaan 
toimeksiantonsa puitteissa ilmoitettuaan 
asiasta ensin jäsenvaltioille ja komissiolle 
sanotun rajoittamatta 3 artiklan 2 kohdan 
j alakohdan soveltamista.

Or. en

Perustelu

Asetuksen 3 artiklan 2 kohdan j alakohdassa ei anneta keskukselle oikeutta viestiä omasta 
aloitteestaan, koska nämä toimet olisi koordinoitava komission ja terveysturvakomitean 
kanssa johdonmukaisuuden varmistamiseksi. Tämä olisi täsmennettävä tässä artiklassa.
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Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 15 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 851/2004
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

b) poistetaan 2 kohta; Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Esittelijä ei ole samaa mieltä komission päätöksestä poistaa asetuksen (EY) N:o 851/2004 12 
artiklan 2 kohta. Tarkistuksella palautetaan siksi alkuperäinen teksti: ”Keskus toimii tiiviissä 
yhteistyössä jäsenvaltioiden ja komission kanssa edistääkseen terveysuhkia koskevien 
riskiviestintämenettelyjen edellyttämää yhdenmukaisuutta.”

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 851/2004
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

c) korvataan 3 kohta seuraavasti: Poistetaan.
”3. Keskus tekee jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten elinten ja muiden 
asianomaisten kanssa 
tarkoituksenmukaista yhteistyötä 
julkisissa tiedotuskampanjoissa.”;

Or. en

Perustelu

Tämä komission ehdotuksen muutettu teksti on päällekkäinen asetuksen (EY) N:o 851/2004 
kanssa, minkä vuoksi tämän muutoksen tekeminen on tarpeetonta.
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Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 851/2004
14 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) korvataan 2 kohdan kolmas 
alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

”Jäsenten toimikauden pituus on kolme 
vuotta, ja sitä voidaan jatkaa.”;

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon keskuksen erilaiset operatiiviset haasteet nykyisen covid-19-
pandemian vuoksi, institutionaalista vakautta on lisättävä. Hallintoneuvoston jäsenten 
toimikauden olisi sen vuoksi edelleen oltava neljä vuotta.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 851/2004
14 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) vahvistaa keskuksen käyttämiä 
kieliä koskevat säännöt, mukaan lukien 
keskuksen sisäisten työkielten ja 
ulkopuoliseen viestintään käytettävien 
kielten mahdollisen erottamisen ja ottaen 
kummankin kohdalla huomioon tarpeen 
varmistaa kaikkien asianomaisten tahojen 
mahdollisuus saada tietoja keskuksen 
työstä ja osallistua siihen.

i) vahvistaa keskuksen käyttämiä 
kieliä koskevat säännöt, mukaan lukien 
mahdollisuus erottaa toisistaan keskuksen 
tavanomainen sisäinen toiminta ja sen 
ulkoinen viestintä siten, että otetaan 
huomioon tarve varmistaa kaikkien 
asianomaisten tahojen mahdollisuus saada 
tietoja keskuksen työstä mahdollisimman 
monella unionin virallisella kielellä.

Or. en

Perustelu

Vaikka sisäiset työmenetelmät olisi suunniteltava siten, että varmistetaan niiden 
suoraviivainen toiminta (esimerkiksi ottamalla mukaan kielet, joiden avulla kaikki 
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hallintoneuvoston ja neuvoa-antavan ryhmän jäsenet voivat osallistua aktiivisesti), sen 
ulkoinen viestintä olisi käännettävä mahdollisimman monelle unionin viralliselle kielelle 
Euroopan oikeusasiamiehen strategisessa tutkimuksessaan OI/3/2020/TE suosittelemalla 
tavalla.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta
Asetus (EY) N:o 851/2004
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

18) Korvataan 17 artikla seuraavasti: Poistetaan.
”1. Hallintoneuvosto nimittää 
johtajan komission ehdottamasta 
hakijoiden luettelosta, joka on laadittu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja 
muualla julkaistun 
kiinnostuksenilmaisupyynnön mukaisen 
avoimen kilpailun perusteella, viiden 
vuoden pituiseksi kaudeksi, jota voidaan 
jatkaa kerran enintään viidellä vuodella, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 
artiklan 2 kohdan soveltamista.”;  

Or. en

Perustelu

Tässä kontekstissa ei ole mielekästä lisätä ilmausta ”sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
3 artiklan 2 kohdan soveltamista”. Näin ollen asetuksen (EY) N:o 851/2004 alkuperäinen 
sanamuoto olisi palautettava.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 851/2004
18 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

”2. Neuvoa-antavan ryhmän jäsenet 
eivät saa olla hallintoneuvoston jäseniä. 
Jäsenten toimikauden pituus on kolme 
vuotta, ja sitä voidaan jatkaa.”;

”2. Neuvoa-antavan ryhmän jäsenet 
eivät saa olla hallintoneuvoston jäseniä. 
Jäsenten toimikauden pituus on neljä 
vuotta, ja sitä voidaan jatkaa.”;

Or. en

Perustelu

Hallintoneuvoston ja neuvoa-antavan ryhmän jäsenten toimikausien olisi vastattava toisiaan.

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 19 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 851/2004
19 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

19 a) korvataan 19 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:

2. Hallintoneuvoston jäsenet, johtaja, 
neuvoa-antavan ryhmän jäsenet sekä 
tiedelautakuntiin osallistuvat ulkopuoliset 
asiantuntijat tekevät sitoumuksistaan ja 
etunäkökohdistaan ilmoituksen, jossa he 
joko ilmoittavat, että heidän 
riippumattomuuttaan mahdollisesti 
heikentäviä etunäkökohtia ei ole, tai 
mainitsevat sellaiset välittömät tai välilliset 
etunäkökohdat, joiden voidaan katsoa 
heikentävän heidän riippumattomuuttaan. 
Nämä ilmoitukset tehdään vuosittain 
kirjallisesti.

”2. Hallintoneuvoston jäsenet, johtaja, 
neuvoa-antavan ryhmän jäsenet sekä 
tiedelautakuntiin osallistuvat ulkopuoliset 
asiantuntijat tekevät sitoumuksistaan ja 
etunäkökohdistaan ilmoituksen, jossa he 
joko ilmoittavat, että heidän 
riippumattomuuttaan mahdollisesti 
heikentäviä etunäkökohtia ei ole, tai 
mainitsevat sellaiset välittömät tai välilliset 
etunäkökohdat, joiden voidaan katsoa 
heikentävän heidän riippumattomuuttaan. 
Nämä ilmoitukset tehdään vuosittain 
kirjallisesti ja ne asetetaan yleisön 
saataville.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0851&qid=1613474789335)
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Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 20 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 851/2004
20 artikla – 4 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

20 a) korvataan 20 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:

4. Henkilötietoja ei käsitellä tai välitetä 
lukuun ottamatta tapauksia, joissa 
keskuksen toimeksiannon hoitaminen tätä 
ehdottomasti edellyttää. Tällaisissa 
tapauksissa sovelletaan yksilöiden 
suojelusta yhteisöjen toimielinten ja 
elinten suorittamassa henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 
2000 annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetusta (EY) N:o 45/20011.

”4. Henkilötietoja ei käsitellä tai välitetä 
lukuun ottamatta tapauksia, joissa 
keskuksen toimeksiannon hoitaminen tätä 
ehdottomasti edellyttää. Tällaisissa 
tapauksissa sovelletaan asetusta (EU) 
2018/1725.”

________
1 EUVL L 145, 31.5.2001, s. 43.

Or. en

Perustelu

Asetuksella (EU) 2018/1725 kumottiin asetus (EU) N:o 45/2001.

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 23 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 851/2004
24 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

23 a) korvataan 24 artikla seuraavasti:
24 artikla ”24 artikla

Varainhoitoasetuksen soveltaminen Varainhoitoasetuksen soveltaminen
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Varainhoitoasetuksen 185 artiklaa 
sovelletaan keskuksen talousarviota 
koskevaan vastuuvapauteen, sen 
tilintarkastuksiin ja kirjanpitosääntöihin.

Asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 70 
artiklaa sovelletaan keskuksen 
talousarviota koskevaan vastuuvapauteen, 
sen tilintarkastuksiin ja 
kirjanpitosääntöihin.”

Or. en

Perustelu

Asetuksen (EY) N:o 851/2004 johdanto-osan 12 kappaleessa tarkoitettu varainhoitoasetus 
(neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1606/2002) kumottiin asetuksella (EU, Euratom) N:o 
966/2012, joka puolestaan on sittemmin kumottu asetuksella (EU, Euratom) 2018/1046.

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 28 alakohta
Asetus (EY) N:o 851/2004
31 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio toimittaa viimeistään [lisätään 
päivämääräksi kolme vuotta 
voimaantulosta] 2023 Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja 
hallintoneuvostolle keskuksen toimintaa 
koskevan kertomuksen, johon sisältyy 
seuraavien seikkojen arviointi:

Komissio toimittaa viimeistään [lisätään 
päivämääräksi kolme vuotta tämän 
muutosasetuksen voimaantulosta] 
Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 
hallintoneuvostolle keskuksen toimintaa 
koskevan kertomuksen, johon sisältyy 
seuraavien seikkojen arviointi:

Or. en

Perustelu

Viittaus vuoteen 2023 lienee kirjoitusvirhe, koska kertomus on määrä julkaista kolmen vuoden 
kuluttua tämän muutosasetuksen voimaantulosta.

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 28 alakohta
Asetus (EY) N:o 851/2004
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

d a) edellä 5 artiklan 8 kohdassa 
tarkoitetun verkoston vaikutus ihmisestä 
peräisin olevien aineiden toimitusten 
turvallisuuteen ja riittävyyteen 
tartuntatautien puhjetessa.

Or. en

Perustelu

Tarkistus vastaa 5 artiklan 8 kohdan ensimmäiseen ja toiseen alakohtaan tehtyjä muutoksia.

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 28 alakohta
Asetus (EY) N:o 851/2004
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio arvioi viimeistään 
[lisätään päivämääräksi kolme vuotta 
voimaantulosta] 2028 ja sen jälkeen viiden 
vuoden välein keskuksen toiminnan 
tuloksellisuutta suhteessa sen tavoitteisiin, 
toimeksiantoon, tehtäviin, menettelyihin ja 
sijaintiin. Arvioinnissa tarkastellaan 
erityisesti tarvetta muuttaa keskuksen 
toimeksiantoa ja mahdollisten muutosten 
taloudellisia vaikutuksia.

2. Komissio arvioi viimeistään 
[lisätään päivämääräksi viisi vuotta tämän 
muutosasetuksen voimaantulosta] 2028 ja 
sen jälkeen viiden vuoden välein 
keskuksen toiminnan tuloksellisuutta 
suhteessa sen tavoitteisiin, toimeksiantoon, 
tehtäviin, menettelyihin ja sijaintiin. 
Arvioinnissa tarkastellaan erityisesti 
tarvetta muuttaa keskuksen toimeksiantoa 
ja mahdollisten muutosten taloudellisia 
vaikutuksia.

Or. en

Perustelu

Viittaus vuoteen 2028 lienee kirjoitusvirhe, sillä keskuksen toiminnan arviointi suhteessa sen 
tavoitteisiin, toimeksiantoon, tehtäviin, menettelyihin ja sijaintipaikkaan tapahtuu mitä 
todennäköisimmin myöhemmin kuin kolme vuotta muutosasetuksen voimaantulon jälkeen. 
Kun lisäksi otetaan huomioon uudelleentarkasteluprosessin sisältö, joka saattaa johtaa 
lainsäädännön muutoksiin, komissiolle olisi annettava lisäaikaa.
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Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 28 alakohta
Asetus (EY) N:o 851/2004
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos komissio katsoo, ettei 
keskuksen toiminnan jatkaminen ole enää 
perusteltua sille asetettuihin tavoitteisiin, 
toimeksiantoon ja tehtäviin nähden, se voi 
ehdottaa, että tämän asetuksen asiaa 
koskevia säännöksiä muutetaan vastaavasti 
tai että ne kumotaan.

3. Komissio antaa 2 kohdassa 
tarkoitetun arvioinnin perusteella 
tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen 
tämän asetuksen muuttamiseksi. Jos 
komissio katsoo, ettei keskuksen toiminnan 
jatkaminen ole enää perusteltua sille 
asetettuihin tavoitteisiin, toimeksiantoon ja 
tehtäviin nähden, se voi ehdottaa, että 
tämän asetuksen asiaa koskevia säännöksiä 
muutetaan vastaavasti tai että ne kumotaan.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa ei selvästi mainita komission oikeutta ehdottaa muutoksia keskuksen 
toimeksiantoon.
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PERUSTELUT

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) perustamisasetusta, joka 
hyväksyttiin vuonna 2004, on määrä tarkistaa ensimmäisen kerran osana unionin pyrkimyksiä 
parantaa terveyskriisivalmius- ja reagointimekanismejaan. Covid-19-pandemia, jonka aiheutti 
vakava akuutti hengitystieoireyhtymä -koronavirus-2 (SARS-CoV-2), on paljastanut 
merkittäviä puutteita unionin valmiudessa ja reagoinnissa. Unioni ei ole koskaan kohdannut 
vakavampaa kansanterveysuhkaa; tämänhetkinen pandemia ei ole vielä läheskään ohi, ja 
uusien epidemioiden odotetaan yleistyvän.

Unionin on kyettävä paremmin ennakoimaan tulevia epidemioita, valmistautumaan niihin ja 
hallitsemaan niitä. ECDC:n perustamisasetusta muutettaessa (ECDC:n muutosasetuksessa) on 
otettava huomioon kolme tärkeää seikkaa.

Ensinnäkin komission ehdotus on osa yhdistettyä ja toisiinsa kytkeytyvien 
lainsäädäntötoimenpiteiden ja muiden toimenpiteiden pakettia, jonka tarkoituksena on luoda 
Euroopan terveysunioni ja jolla myös vahvistetaan Euroopan lääkeviraston toimeksiantoa ja 
vahvistetaan tulevan terveysalan hätätilanteiden valmiusviranomaisen (Health Emergency 
Response Authority, HERA) keskeiset osatekijät, jotta rajat ylittäviä terveysuhkia voidaan 
torjua tehokkaammin. Koska HERAa koskeva lainsäädäntöehdotus on tarkoitus antaa vuoden 
2021 viimeisellä neljänneksellä, sen vaikutuksia ECDC:hen ei kuitenkaan voida todeta vielä 
vähään aikaan. Vaikka tätä mietintöä olisikin käsiteltävä osana Euroopan terveysunionia 
koskevaa pakettia, sitä on tarkasteltava erityisesti samassa yhteydessä kuin valtioiden rajat 
ylittävistä vakavista terveysuhkista ja päätöksen N:o 1082/2013/EU kumoamisesta annettua 
asetusehdotusta, jossa vahvistetaan useita menetelmiä ja kriteerejä, jotka soveltuvat ECDC:n 
muutosasetukseen.

Toiseksi ECDC:n taloudelliset resurssit rajoittavat sen toimintaa. ECDC:n vuotuinen 
talousarvio on noin 60 miljoonaa euroa, ja monivuotisessa rahoituskehyksessä 2021–2027 
sille on varattu noin 300 virkaa/toimea. Tämä on huomattavasti vähemmän kuin mitä 
tarvitaan, jotta unioni olisi paremmin valmistautunut ja selviytymiskykyisempi 
kansanterveyden alalla. On tärkeää huomata, että tällä hetkellä lähes koko ECDC:n henkilöstö 
työskentelee SARS-CoV-2-pandemian parissa, kun taas muut tartuntatauteihin liittyvät 
kriittiset alat jäävät huomiotta. Nämä resurssirajoitukset ovat johtaneet selviin eroihin 
Yhdysvaltain tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen (Center for Disease Control and 
Prevention) kanssa, sillä Yhdysvaltain CDC on kasvanut ja kehittynyt seitsemän 
vuosikymmenen aikana ja sillä on tällä hetkellä yli 10 miljardin Yhdysvaltain dollarin 
vuotuiset määrärahat ja yli 10 000 työntekijää.

Kolmanneksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa määrätään, että ”unionin 
toiminnassa otetaan huomioon jäsenvaltioiden velvollisuudet, jotka liittyvät niiden 
terveyspolitiikan määrittelyyn sekä terveyspalvelujen ja sairaanhoidon järjestämiseen ja 
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tarjoamiseen” (168 artiklan 7 kohta). Komission ehdotuksen oikeusperusta on SEUT-
sopimuksen 168 artiklan 5 kohta, jossa määrätään unionin toimenpiteistä ”jotka koskevat 
vakavien rajatylittävien terveysuhkien seurantaa, niistä hälyttämistä ja niiden torjuntaa [- -] 
nämä toimenpiteet eivät voi käsittää jäsenvaltioiden lakien ja asetusten yhdenmukaistamista”.

Näin ollen katson, että ECDC:n muutosasetuksen olisi asetettava etusijalle toimivat ja 
käytännölliset ratkaisut, joilla pyritään parantamaan yhteistyötä sekä tietojen, 
asiantuntemuksen ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa jäsenvaltioiden viranomaisten, komission, 
terveysturvakomitean ja itse ECDC:n sekä tarvittaessa muiden organisaatioiden (esimerkiksi 
Euroopan lääkeviraston) välillä. Tämän paremman yhteistyön pitäisi mahdollistaa valmius- ja 
reagointitoimien parempi koordinointi.

Jotta tällainen tehostettu yhteistyö olisi tehokasta, se edellyttää jäsenvaltioiden ja unionin 
toimielinten ja elinten keskinäistä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta – vain yhdessä ne voivat 
saavuttaa Yhdysvaltain CDC:n tuloksia vastaavat tulokset. ECDC:n muutosasetuksen 
minkään säännöksen ei kuitenkaan pitäisi aiheuttaa huolta siitä, että unioni puuttuu 
jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan. Siksi olen pehmentänyt jäsenvaltioiden 
terveydenhuoltojärjestelmien valmiuksien arviointia ja tarkastamista koskevia ilmauksia, jotta 
voidaan torjua kansallisten hallitusten mahdollinen arvostelu.

Komission ehdotuksessa esitetään ECDC:lle myös joitakin uusia tehtäviä, kuten ihmisestä 
peräisin oleviin aineisiin, kuten vereen, elimiin, kudoksiin ja soluihin, kohdistuvien uhkien 
havaitseminen, seuranta ja raportointi. Ymmärrän tämän uuden roolin merkityksen, mutta 
uskon, että jäsenvaltioiden osallistumisen tähän verkostoon olisi ensimmäisessä vaiheessa 
oltava vapaaehtoista. Jos tämä ECDC:n epidemiologisen seurannan uusi osa osoittautuu 
onnistuneeksi, siitä voitaisiin tehdä pakollinen uudelleentarkastelun jälkeen. Toistaiseksi 
ECDC:n olisi kuitenkin keskityttävä ensisijaisesti keskeisiin tehtäviinsä eli tartuntatautien 
aiheuttamien nykyisten ja uusien uhkien tunnistamiseen ja arviointiin ja niistä tiedottamiseen.

Mietinnössä on tehty myös useita teknisiä mukautuksia, sillä sekä perussopimuksiin että 
muuhun unionin lainsäädäntöön, kuten varainhoitoasetukseen, on tehty monia muutoksia, 
jotka on otettava huomioon myös ECDC:n muutosasetuksessa selkeyden ja 
johdonmukaisuuden varmistamiseksi.


