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Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av artikel 3 i EU-fördraget och artiklarna 2.5, 67, 74, 196 och 222 i 

EUF-fördraget, 

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, 

– med beaktande av rådets och kommissionens program av den 20 december 2002 som 

syftar till att förbättra samarbetet i Europeiska unionen för att förebygga och begränsa 

följderna av kemiska, biologiska, radiologiska eller nukleära terroristhot 

(CBRN-programmet 2002)1, 

– med beaktande av rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 13 juni 2002 om bekämpande 

av terrorism2, ändrat genom rådets rambeslut 2008/919/RIF3, 

– med beaktande av 2003 års EU-strategi mot spridning av massförstörelsevapen och 

bärare till dessa, 

– med beaktande av 2003 års europeiska säkerhetsstrategi ”Ett säkert Europa i en bättre 

värld” som antogs vid Europeiska rådets möte i Bryssel den 12 december 2003, och EU:s 

strategi för den inre säkerheten i praktiken4 och kommissionens meddelande om detta 

(KOM(2010)0673), 

– med beaktande av EU:s solidaritetsprogram från 2004 om följderna av terroristhot och 

terroristattacker5, 

– med beaktande av 2005 års EU-strategi mot terrorism som antogs vid Europeiska rådets 

möte i Bryssel den 1 december 20056 samt handlingsplanen för dess genomförande7, 

– med beaktande av Hyogoramen för åtgärder 2005–20158 som antogs av 

världskonferensen för katastrofbegränsning som hölls den 18–22 januari 2005 i Japan, 
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– med beaktande av det sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling1, i 

synnerhet dess finansiering av projektet CBRN Emap2, 

– med beaktande av rådets beslut 2007/162/EG, Euratom av den 5 mars 2007 om inrättande 

av ett finansiellt instrument för civilskydd3, 

– med beaktande av rådets beslut 2007/779/EG, Euratom av den 8 november 2007 om 

inrättande av gemenskapens civilskyddsmekanism (omarbetning)4, 

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande 

av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering 

av produkter med dubbla användningsområden5, 

– med beaktande av rådets direktiv 2008/114/EG av den 8 december 2008 om identifiering 

av, och klassificering som, europeisk kritisk infrastruktur och bedömning av behovet att 

stärka skyddet av denna6, i synnerhet i fråga om åtgärder med gränsöverskridande 

effekter där man bland annat utformar riktlinjer för en integrerad strategi i syfte att 

förbättra möjligheterna att skydda kritisk infrastruktur på EU-nivå – inbegripet behovet 

av ett nätverk för varningar om hot mot kritisk infrastruktur (Ciwin) – och där 

kommissionen får till uppgift att lägga fram förslag och samordna arbetet för att förbättra 

skyddet av sådan kritisk infrastruktur, 

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet om ökad 

kemisk, biologisk, radiologisk och nukleär säkerhet i Europeiska unionen – en CBRN 

handlingsplan för EU (KOM(2009)0273), 

– med beaktande av rådets slutsatser av den 30 november 2009 om att öka den kemiska, 

biologiska, radiologiska och nukleära (CBRN) säkerheten i Europeiska unionen och 

godkänna en CBRN-handlingsplan för EU7, 

– med beaktande av Stockholmsprogrammet – Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas 

tjänst och för deras skydd8, 

– med beaktande av meddelandet om EU:s strategi för terrorismbekämpning: viktiga 

framsteg och kommande utmaningar (KOM(2010)0386), 

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Att förverkliga ett område med frihet, 

säkerhet och rättvisa för EU-medborgarna – Handlingsplan för att genomföra 

Stockholmsprogrammet” (KOM(2010)0171), 

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om CBRN-frågor och förebyggande av och 
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insatser vid katastrofer, och med beaktande av sin nyligen antagna resolution av den 

10 februari 2010 om jordbävningen i Haiti1, i vilken parlamentet efterlyser inrättandet av 

en europeisk räddningstjänststyrka, 

– med beaktande av sin resolution av den 21 september 2010 om kommissionens 

meddelande: En gemenskapsstrategi för förebyggande av katastrofer2, 

– med beaktande av det ändrade förslaget av den 25 oktober 2010 från rådets 

ordförandeskap om utkast till rådets slutsatser om beredskap och respons i händelse av ett 

kemiskt, biologiskt, radiologiskt och nukleärt anfall, som upprättades på grundval av de 

mål som fastställts i åtgärd H.29 om förbättrad beredskapsplanering i EU:s CBRN-

handlingsplan3 och som antogs av rådet den 8 november 2010, 

– med beaktande av meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om 

förstärkning av den europeiska insatskapaciteten vid katastrofer: civilskyddets och det 

humanitära biståndets roll (KOM(2010)0600), 

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 

rättsliga och inrikes frågor och yttrandena från utskottet för miljö, folkhälsa och 

livsmedelssäkerhet, utskottet för utrikesfrågor, utskottet för industrifrågor, forskning och 

energi och (A7-0349/2010), och av följande skäl: 

A. EU kan peka på att den har medverkat i olika CBRN-program under lång tid, dvs. sedan 

Europeiska rådets fastställde slutsatserna från sina möten i Gent och Laeken den 

19 oktober 2001 respektive den 13–14 december 2001. Ett sådant CBRN-program antogs 

2002. Det ersattes 2004 av EU:s solidaritetsprogram. Den 12 november 2009 antog rådet 

en ny CBRN-handlingsplan för EU. 

B. CBRN-katastrofer, oavsett om de är resultatet av olycka eller terroristattack, utgör ett 

allvarligt säkerhets- och hälsohot för alla de som bor i EU, med konsekvenser för deras 

liv, miljö och tillgångar, och även deras kulturella arv. De kan rubba samhällsfunktionen i 

en eller flera av EU:s medlemsstater genom att kullkasta såväl kritisk infrastruktur som 

myndigheternas förvaltningsförmåga. 

C. Såväl rådet som kommissionen bedömer att antalet incidenter i samband med CBRN-

material, inklusive terroristbrott, hittills varit relativt lågt. Merparten av de katastrofer 

som inträffat där CBRN-material varit inblandat har orsakats av en industriolycka eller 

har med ökningen och den globala spridningen av farliga patogener att göra. 

D. Den befintliga och konstanta risken för både oavsiktliga och avsiktliga CBRN-katastrofer 

på EU:s territorium begränsar kraftigt det fulla utövandet av alla grundläggande 

rättigheter och friheter och strider mot löftet om att skapa och utveckla ett europeiskt 

område med frihet, säkerhet och rättvisa. 

E. En av de största CBRN-riskerna härrör från terroristorganisationernas spridning av 
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relevanta tekniker och material, och en viktig åtgärd för att motverka detta är därför att 

stärka icke-spridningssystemet och nedrustningen genom ett allmänt och fullständigt 

genomförande av alla relevanta fördrag och internationella avtal (dvs. fördraget om icke-

spridning av kärnvapen, konventionen om kemiska vapen och konventionen om 

biologiska vapen) och att uppnå en överenskommelse om ett fördrag med förbud mot 

produktion av klyvbart material avsett att användas för vapen. 

F. Tillverkning, innehav, förvärv, transport, tillhandahållande eller användning av 

skjutvapen, sprängämnen eller kärnvapen, av biologiska eller kemiska vapen, samt, när 

det gäller biologiska och kemiska vapen, forskning och utveckling, liksom 

tillhandahållande av instruktioner för tillverkning eller användning av sprängämnen, 

eldvapen eller andra vapen i olagliga syften, omfattas av EU:s definition av terroristbrott 

och utbildning för terroristsyften såsom den anges i rådets rambeslut 2002/475/RIF och 

2008/919/RIF. 

G. Åtgärder beträffande CBRN-material utgör en av hörnstenarna i EU:s strategi mot 

terrorism, och i enlighet med detta godkände rådet den 30 november 2009 en 

CBRN-handlingsplan för EU. 

H. Problemet med att vissa kemikalier som finns tillgängliga på marknaden för den breda 

allmänheten utnyttjas som prekursorer för egen tillverkning av sprängämnen kan ge 

upphov till en mängd terroristdåd och andra kriminella händelser i EU. Detta kräver en 

sträng övervakning och granskning av genomförandet av förslaget till 

Europaparlamentets och rådets förordning om saluföring och användning av 

sprängämnesprekursorer (KOM(2010)0473). 

I. Sedan ikraftträdandet av Lissabonfördraget håller en ny jämvikt på att skapas vad gäller 

ansvarsfördelningen mellan, å ena sidan, EU:s olika institutioner och, å andra sidan EU 

och dess medlemsstater, och detta gäller även sakkunskapen i försvarsfrågor. Arbetet 

med att åstadkomma en sådan ny ordning är en kontinuerlig process som förutsätter insikt 

om delade värderingar och ett gemensamt mål. 

J. I princip ansvarar medlemsstaterna för politiken på det kemiska, biologiska, radiologiska 

och nukleära området (CBRN), men nära samarbete och samordning på EU-nivå är inte 

desto mindre nödvändigt. 

K. Inrättandet av Europeiska utrikestjänsten skapar möjligheter att allmänt förbättra EU:s 

krishantering genom åtgärder inom ramen för stabilitetsinstrumentet. 

L. En CBRN-handlingsplan för EU skulle möjliggöra en verkningsfull samverkan av 

nationella initiativ och EU-initiativ för att bemöta CBRN-risker och utarbeta nödvändiga 

motåtgärder – och därmed förbättra samordningen, såväl den ”horisontella” mellan 

kommissionen och medlemsstaterna som den ”vertikala” mellan de olika instrumenten på 

EU- respektive medlemsstatsnivå – i syfte att påskynda och effektivisera 

informationsutbytet, utbytet av bästa praxis, den analytiska rapporteringen på alla nivåer, 

den gemensamma planeringen, utvecklingen av operativa förfaranden och övningar samt 

det gemensamma utnyttjandet av befintliga resurser. 

M. Ett flertal av EU:s brottsutredande instanser medverkar i olika CBRN-åtgärder, bland 

dem Europol som i detta syfte har upprättat en europeisk bombdatabas liksom ett 

varningssystem för sprängämnen och CBRN-material. Detta betyder att vederbörliga 



förfaranden måste utarbetas för att säkerställa att denna verksamhet underställs 

Europaparlamentets och de nationella parlamentens kontroll i enlighet med vad som 

anges bl.a. i artikel 88 i EUF-fördraget. 

N. Hälsoriskerna och den därmed sammanhängande förekomsten av farliga patogener ökar i 

EU och över hela världen, vilket visades av det nyligen inträffade utbrottet av A(H1N1). 

O. Frågor om förorening och kontaminering av miljön, även med gränsöverskridande 

miljöpåverkan, kan uppkomma vid CBRN-incidenter, och därför måste strategier för 

återställande och dekontaminering ingå i EU:s CBRN-politik. 

P. Det övergripande målet för EU:s nya CBRN-politik är att ”minska hotet och skadorna 

från CBRN-incidenter för Europeiska unionens invånare”. Detta ska uppnås genom att 

man koncentrerar insatserna och resurserna på att minimera sannolikheten för att 

CBRN-incidenter inträffar och på att begränsa verkningarna av dem om de trots allt 

skulle bli verklighet. 

Q. Kommissionen bekräftar i sitt meddelande om EU:s roll i det globala hälsoarbetet1 att det 

behövs samordnade åtgärder på EU-nivå och internationellt för att snabbt reagera på 

hälsohot och åtar sig att förbättra mekanismerna för beredskap och motåtgärder vid 

epidemier eller utbrott, inbegripet planerade handlingar såsom bioterrorism. 

R. Biologiska material, som mjältbrandsbakterier, är i jämförelse med kärnteknik och dess 

prekursorer billigare och mycket lättare att få tag på och sprida, vilket öppnar möjligheter 

för okonventionella terrorattacker som under lång tid kan utgöra ett allvarligt hot för 

såväl folkhälsan som miljön, och med den även jordbruket och livsmedelsförsörjningen. 

S. Räddningstjänsten, inbegripet polisen, brandkåren och ambulanssjukvården, kan inte 

bistå de drabbade på platsen för en CBRN-incident utan att riskera de anställdas 

personliga säkerhet, om de inte före exponeringen fått skydd i form av medicinska 

motåtgärder och tillräcklig utbildning. 

T. Regionala förråd med medicinska motåtgärder ger invånarna tillräckligt skydd genom en 

avvägning av skyddet för folkhälsan och ekonomiska hänsyn, samtidigt som 

medlemsstaternas ansvarsskyldighet och solidaritet garanteras. 

U. Världshälsoorganisationen strävar, med sitt program för varning för och reaktion på 

infektionssjukdomar i världen2, efter att förstärka biosäkerheten, bioskyddet och 

beredskapen för utbrott av farliga och nya patogener. 

V. EU deltar via sina medlemsstater och kommissionen aktivt i diskussionerna kring 

initiativet för internationell hälsosäkerhet, som syftar till att uppnå samordnade 

internationella åtgärder för att stärka den offentliga hälso- och sjukvårdens 

beredskapskapacitet och reagera på de hot som den internationella biologiska, kemiska 

och nukleära terrorismen utgör. 
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W. Hoten mot den kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära säkerheten kommer inte 

enbart av riskerna förknippade med terroristattacker och oaktsamhet utan även av de 

områden som ännu i dag förorenas av kemiska vapen från andra världskriget som har 

dumpats i haven, liksom de platser som finns runt om i EU för deponering av kärnavfall. 

X. EU:s möjligheter att bibehålla en lämplig nivå av kemisk, biologisk, radiologisk och 

nukleär säkerhet är också avhängiga av den säkerhetsnivå som tredjeländer väljer att 

upprätthålla. 

Y. Användningen av ny teknik vid planeringen av terrordåd utgör en ny hotbild men 

anpassningen av säkerhetsnormerna håller inte jämna steg med den tekniska 

utvecklingen. 

Z. För att fastställa nödvändiga och tillräckliga säkerhetskrav måste en grundlig översyn 

göras av en rad gällande normer. 

AA. CBRN-handlingsplanen för EU är uppdelad i tre huvuddelar – förebyggande, spårning 

samt beredskap och motåtgärder – och innehåller dessutom ett fjärde kapitel med titeln ” 

Åtgärder för prevention, detektion och respons i fråga om CBRN-ämnen”. Det är viktigt 

att slå fast att varje steg är avgörande för att man med vederbörlig omsorg ska kunna 

genomföra riskbedömningsstudier och vidta åtgärder för att bemöta och motverka 

hotbilden, och samtidigt säkerställa att CBRN-material omhändertas på ett övergripande 

och gränsöverskridande sätt. M.a.o. gäller det att i varje steg noga fastställa mätbara mål 

och åtgärder. 

AB. De ändringar som rådet har gjort i den befintliga, av kommissionen framlagda, 

CBRN-handlingsplanen för EU gör handlingsplanen svagare och innebär att 

medlemsstaternas åtaganden inte längre är bindande, medan de åtgärder som förutses 

tunnas ut i och med att många endast får en nationell – i stället för en för hela EU 

övergripande – tillämpning. Vidare innebär de att kommissionens övervakande och 

granskande roll vid genomförandet försvagas till den grad att kommissionen i vissa 

avseenden inte ens tillerkänns status som ”berörd aktör” vid sidan om medlemsstaterna. 

Allmänna riktlinjer 

1. Europaparlamentet noterar att CBRN-handlingsplanen för EU grenslar den nya indelning 

av befogenheter mellan medlemsstaterna och EU som förverkligades med 

Lissabonfördragets ikraftträdande och i enlighet med vad som avses i artikel 5 i EU-

fördraget beträffande principerna om tilldelade befogenheter, subsidiaritet och 

proportionalitet. Parlamentet påpekar att CBRN-handlingsplanen för EU inbegriper 

behörighetsområden med delade inre befogenheter (artikel 4 i EUF-fördraget) vad gäller 

området med frihet, säkerhet och rättvisa, gemensamma angelägenheter i fråga om 

säkerhet samt transporter, liksom åtgärder på civilskyddsområdet (artikel 196 i EUF-

fördraget) och unionens yttre åtgärder (artiklarna 21 och 22 i EU-fördraget). 

2. Europaparlamentet påpekar dock att genomförandet av det allmänna systemet för 

CBRN-säkerhet inte bör inkräkta på medlemsstaternas behörighet på detta område. 

3. Europaparlamentet anser att handlingsplanen är ett viktigt instrument för att garantera 

överensstämmelse mellan de nationella och europeiska initiativen för att hantera 

CBRN-hot. 



4. Europaparlamentet är medvetet om hur viktigt det är att öka den relevanta sakkunskapen 

och förhindra att EU-institutionernas och/eller medlemsstaternas ansträngningar inom 

säkerhets- och försvarsområdet, där den grundläggande rätten till liv är hotad och där 

oaktsamhet och slapphet kan få så oöverskådliga följder, inte behäftas med dubbelarbete 

eller splittrade eller inkonsekventa insatser. 

5. Europaparlamentet anser att EU bör stärka sitt gemensamma förhållningssätt till 

förebyggande, spårning och motåtgärder i fråga om CBRN-material genom att inrätta 

särskilda mekanismer (i form av bestämmelser, lagar eller andra föreskrifter) som gör det 

obligatoriskt för medlemsstaterna att samarbeta och bistå varandra i händelse av en 

CBRN-katastrof till följd av en olycka eller en terroristattack. Parlamentet erinrar om att 

huvudmålet för EU:s institutioner bör vara att se till att nationella och gränsöverskridande 

reaktioner på CBRN-olyckor eller -terroristattacker är effektiva och att de genomförs på 

ett samordnat och för hela Europa betydelsefullt sätt under kommissionens överinseende. 

6. Europaparlamentet erinrar om att CBRN-handlingsplanen för EU erbjuder en möjlighet 

för EU och dess medlemsstater att ta fram de rättsliga medlen för att på ett verkningsfullt 

sätt tillämpa den solidaritetsklausul som ingår i artikel 222 i EUF-fördraget, och att 

medlemsstaterna måste vara informerade om varandras planer och bästa praxis för att 

bemöta och motverka CBRN-katastrofer, oavsett om de är avsiktliga eller inte, och på så 

sätt vara i stånd att bistå varandra på ett samordnat och effektivt sätt. 

7. Europaparlamentet understryker att det är nödvändigt att ge kommissionen större 

utrymme att fastställa normer och vidta regleringsåtgärder eftersom 

CBRN-handlingsplanen för EU, i sin nuvarande form, ger endast en vag antydan om 

kommissionens roll i förhållande till de många angivna målen och åtgärderna. 

Kommissionen bör därför så långt det är möjligt lägga fram lagstiftningsförslag för alla 

områden som omfattas av handlingsplanen. Parlamentet understryker att endast om 

kommissionen tillerkänns en kraftfull föreskrivande roll kan luckor som uppstår i de 

enskilda medlemsstaternas insatser fyllas. 

8. Europaparlamentet är av den bestämda uppfattningen att medlemsstaternas åtagande när 

det gäller kontroll av CBRN-material inte får begränsas till att endast utbyta information 

och bästa praxis utan måste även omfatta en skyldighet att dela teknologier och 

infrastruktur, för att undvika dubbelarbete och resursslöseri och i stället åstadkomma 

värdefulla och kostnadseffektiva synergieffekter på EU-nivå. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att enas om metoderna för att upptäcka och förhindra 

CBRN-katastrofer, överföra CBRN-material inom EU och vidta motåtgärder, inbegripet 

utbyte av CBRN-uppgifter och tillhandahållande av gränsöverskridande bistånd. 

9. Europaparlamentet uppmanar därför de medlemsstater som har gjort störst framsteg på 

området för inre säkerhet att, trots att området är mycket känsligt och av ytterst nationell 

karaktär, dela med sig av sin information, teknologi och infrastruktur och att dra i gång 

gemensamma strategiska projekt av ovan avsett slag. Parlamentet uppmanar 

kommissionen och rådet att upprätta och regelbundet uppdatera en databas över 

medicinska motåtgärder som medlemsstaterna förfogar över för att hantera CBRN-

incidenter samt att främja gemensamt utnyttjande av befintlig kapacitet och samordna en 

kostnadseffektiv inköpspolicy för sådana motåtgärder. 

10. Europaparlamentet efterlyser kvalitets- och säkerhetsnormer för EU och anser att man 

bör utveckla ett EU-system som inbegriper ett nätverk av laboratorier för certifiering av 



CBRN-säkerhetsutrustning och –teknik och understryker att strikta säkerhetsnormer och 

anställningsförfaranden också måste tillämpas på de anställda vid anläggningar med 

tillgång till skadliga ämnen samt vill att bästa kunskap och expertis från både civila och 

militära håll ska delges och användas, återigen under kommissionens ledning. 

Parlamentet understryker att nödvändiga forsknings- och utvecklingsmedel bör ställas till 

förfogande för att säkerställa att tillämpad forskning och breda demonstrationsprogram 

med en europeisk dimension genomförs, samt, med beaktande av hur splittrad denna 

marknad är, att det behövs en europeisk industripolitik på området för civil säkerhet som 

främjar samarbete mellan företag inom EU och som är inriktad på att ge särskilt stöd åt 

små och medelstora företag/industrier, som står för en betydande del av innovationen 

inom det sjunde ramprogrammets säkerhetsdel. Parlamentet anser att man bör öka detta 

stöd och göra insatser för att främja samarbete (i synnerhet gränsöverskridande 

samarbete) mellan europeiska företag. Parlamentet vill se att det växer fram en 

omfattande projekthantering som klarar av att hantera alla aspekter av säkerhetsprojekt 

som rör CBRN och som omfattar CBRN-hotets hela livscykel (förebygga, spåra och vidta 

åtgärder). Parlamentet uppmanar kommissionen att föreslå en utvecklingsstrategi för 

bioförsvarsindustrin i EU. 

11. Europaparlamentet välkomnar att CBRN-frågan tas upp inom ramen för den inrättade 

europeiska samarbetsramen för säkerhets- och försvarsforskning mellan kommissionen, 

Europeiska rymdorganisationen och Europeiska försvarsbyrån. För att kommissionens 

investeringar inom ramen för sjunde ramprogrammet i säkerhetsforskning och -teknik 

och i forskning om civil säkerhet ska leda till komplementaritet, samordning och synergi, 

betonar parlamentet att det krävs verkliga förbättringar av de relevanta rättsliga villkoren 

för upprättande av informationsutbyte både inom den europeiska samarbetsramen och 

med verksamhet på nationell och europeisk nivå, enligt föreskrifterna i rådets 

beslut 2006/971/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Samarbete 

för genomförande av Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom 

området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013)1. Parlamentet 

kräver att man ska utveckla en tillämpad forskning med europeisk dimension när det 

gäller säkerheten på anläggningar, i syfte att skydda de lokala samhällena och miljön och 

för att inleda omfattande demonstrationsprogram. Parlamentet stöder inrättandet av 

kompetenscenter specialiserade på CBRN-hot och rörlighet för forskare. 

12. Europaparlamentet kräver att lämpliga skydds- och säkerhetsrutiner ska tillämpas vid 

hanteringen av medlemsstaternas gemensamma databaser och känsliga forskningsdata, 

eftersom ett sådant fokus på datasäkerhet kommer att bidra till ett mer omfattande 

samarbete och informationsutbyte mellan medlemsstaternas myndigheter och organ. 

13. Europaparlamentet betonar vikten av bättre beredskap och kräver en regelbunden 

kartläggning av nationella möjligheter och tillgångar samt gemensamma övningar 

medlemsstaterna emellan. 

14. Europaparlamentet anser att det är viktigt att så snart som möjligt inrätta en europeisk 

krishanteringsmekanism som bygger på kommissionens tjänsteenheter och som genom 

att samordna civila och militära resurser bör se till att EU har kapacitet att snabbt bemöta 

ett CBRN-katastrof. Parlamentet upprepar att man bör inrätta en europeisk 

räddningstjänststyrka som bygger på EU:s räddningstjänstmekanism och som gör det 

                                                 
1  EUT L 400, 30.12.2006, s. 86. 



möjligt för EU att mobilisera de medel som krävs för att inom eller utanför EU kunna 

tillhandahålla katastrofbistånd, inbegripet humanitärt stöd, inom 24 timmar efter en 

CBRN-katastrof. Parlamentet understryker att lämpliga kontaktytor och partnerskap även 

bör upprättas med organ som Europol och Interpol, och med brottsbekämpande 

myndigheter i medlemsstaterna, i syfte att skapa ett lämpligt och effektivt nätverk för 

såväl proaktiv planering för/övervakning i realtid av nödsituationer som operativ 

insatsberedning/samordning för att kunna bemöta CBRN-relaterade katastrofer samt 

betonar också behovet av att det rapporteras till kommissionen. Parlamentet erinrar om 

Michel Barniers rapport från 2006 med titeln: ”For a European civil protection force: 

Europe aid1”, för vilken parlamentet uttryckte sitt starka stöd, och välkomnar i det 

avseendet kommissionens nya vilja att skapa en europeisk insatskapacitet vid 

nödsituationer, som uttalas i kommissionens meddelande med titeln ”Förstärkning av den 

europeiska insatskapaciteten vid katastrofer: civilskyddets och det humanitära biståndets 

roll”(KOM(2010)0600). 

15. Europaparlamentet anser att teknik med både civila och militära användningsområden bör 

utnyttjas för att skapa synergieffekter. Inom ramen för tydligt definierade strategiska 

samarbetsriktlinjer uppmuntrar parlamentet till samarbete med Europeiska försvarsbyrån, 

Natoländer som Förenta staterna och Kanada samt tredjeländer som är föregångare inom 

CBRN-säkerhet, via utbyte av god praxis, strukturerade dialoger mellan experter och 

gemensam kapacitetsutveckling. Parlamentet betonar vikten av att EU:s medlemsstater 

genomför gemensamma övningar i förebyggande och hantering av säkerhetsrelaterade 

CBRN-incidenter, med deltagande av medlemsstaternas militära styrkor och civilförsvar 

samt EU:s civilskyddsmekanism. 

16. Europaparlamentet konstaterar att i dagsläget är EU:s nu gällande 

räddningstjänstmekanism, såsom den definieras i rådets beslut 2007/779/EG, det 

instrument som ska aktiveras vid CBRN-katastrofer, och understryker att denna 

mekanism bör fungera som det forum där akuta beslut om beredskap för och hantering av 

CBRN-katastrofer fattas. Parlamentet konstaterar dock att för att detta mål ska uppnås, 

och för att se till att åtgärder för att förebygga och upptäcka CBRN-hot vidtas på rätt sätt, 

krävs samarbete mellan olika civilskyddsorgan, polisens underrättelsetjänster och 

brottsbekämpande organ samt säkerhetstjänster och militära underrättelse- och 

larmcentraler som finns att tillgå i medlemsstaterna och på EU-nivå, bland vilka kan 

nämnas den civila planerings- och ledningskapaciteten (CPCC) vid kommittén för 

utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) samt EU:s gemensamma lägescentral. Parlamentet 

erinrar ytterligare om den roll som spelas av den ständiga kommittén för operativt 

samarbete i frågor som rör den inre säkerheten (COSI), vars uppgifter är att underlätta, 

främja och stärka det operativa samarbetet mellan medlemsstaternas relevanta nationella 

myndigheter på området för den inre säkerheten. 

17. Europaparlamentet påminner om att EU:s gemensamma lägescentral har placerats inom 

den nya Europeiska utrikestjänsten och att dess personal i första hand kommer från 

medlemsstaternas underrättelsetjänster och polisväsende. Parlamentet betonar att den har 

en mycket viktig roll att fylla när det gäller att stödja nationella krishanteringscenter. 

18. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att under kommissionens överinseende 

samordna sina insatser för att göra utrustningen, kapaciteten och tekniken mer kompatibel 

                                                 
1  http://ec.europa.eu/archives/commission_2004-2009/president/pdf/rapport_barnier_en.pdf 

http://ec.europa.eu/archives/commission_2004-2009/president/pdf/rapport_barnier_en.pdf


på området för civilskydd så att den nya solidaritetsklausulen ska kunna tillämpas på ett 

effektivt sätt i händelse av en CBRN-katastrof. 

19. Europaparlamentet understryker att förstärkningen av EU:s civilskyddskapacitet måste 

innefatta en utforskning av teknik, infrastruktur och andra tillämpningar som kan ha både 

civila och militära användningsområden, liksom ett strategiskt samarbete med 

Europeiska försvarsbyrån, Europeiska rymdorganisationen (ESA), 

Internationella atomenergiorganet (IAEA), Organisationen för förbud mot kemiska vapen 

(OPCW) och andra ledande internationella center eller program inriktade på 

CBRN-frågor. 

20. Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att utse eller inrätta en nationell 

myndighet som i händelse av ett CBRN- angrepp eller en CBRN-katastrof ska ges i 

uppgift att fungera som den huvudsakliga samordnaren för alla inblandade nationella och 

lokala organ, samt ansvara för alla motåtgärder som vidtas för att hantera en sådan 

händelse. 

21. Europaparlamentet ansluter sig till bedömningen att CBRN-angrepp utgör ett allvarligt 

hot mot säkerheten för EU:s invånare. Därför stöder parlamentet alla åtgärder som ökar 

skyddet mot CBRN-angrepp. 

22. Europaparlamentet framhåller att kampen mot terrorism måste bedrivas med full respekt 

för internationell människorätt och EU:s lagstiftning, principer och värderingar om 

grundläggande rättigheter, inbegripet rättsstatsprincipen. Parlamentet påminner om 

behovet av att respektera principerna i Århuskonventionen om tillgång till information, 

allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i 

miljöfrågor. 

23. Europaparlamentet påminner om att en av de viktigaste prioriteringarna i EU:s såväl 

gällande (från 2005) som kommande strategi mot terrorism, liksom i 2003 års EU-strategi 

mot spridning av massförstörelsevapen och bärare till dessa, är att förhindra att terrorister 

kommer över CBRN-material. Parlamentet kräver därför att EU:s samordnare för kampen 

mot terrorismen regelbundet rapporterar till parlamentet, via lämpliga och relevanta EU-

myndigheter och experter om potentiella CBRN-risker eller -hot som föreligger inom 

unionen eller som är riktade mot EU-medborgarna eller mot unionens intressen på andra 

platser. Parlamentet kräver ytterligare förtydliganden om vilka roller de olika organ inom 

EU och i medlemsstaterna som medverkar i kampen mot terrorismen lämpligen bör inta. 

Parlamentet noterar i detta sammanhang den samordnande roll som den ständiga 

kommittén för operativt samarbete i frågor som rör den inre säkerheten (COSI) och den 

gemensamma lägescentralen intar. Såsom EU:s enda direkt folkvalda instans anser 

parlamentet att det inom ramen för sina rättigheter garanteras rätten att utöva demokratisk 

tillsyn över dessa bägge organ och således att snabbt och fullständigt hållas informerat 

om deras verksamhet, på ett sätt som gör det möjligt för dem att fortsatta fungera under 

säkra förhållanden. 

24. Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna att upprätthålla demokratisk tillsyn och 

insyn i utvecklingen och genomförandet av alla delar av CBRN-handlingsplanen för EU 

och respektera allmänhetens rätt att få tillgång till information och relevant 

dokumentation om allmän säkerhet och de dagliga risker som är förknippade med CBRN-

katastrofer. 



25. Europaparlamentet anser att de åtgärder som förutses i CBRN-handlingsplanen integreras 

i EU:s samtliga utrikespolitiska instrument för ekonomiskt samarbete och politisk dialog 

med tredjeländer (inbegripet EU:s icke-spridningsklausuler). Parlamentet uppmanar 

kommissionen och rådet att i deras politiska och ekonomiska diskussioner med 

tredjeländer utnyttja alla till buds stående medel (inbegripet utrikespolitiska instrument 

förknippade eller inte med den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken) för att 

främja standarder för att upptäcka, förebygga, inbegripet informationsutbyte, och bemöta 

CBRN-incidenter i tredjeländer i enlighet med vad som anges i handlingsplanen. 

26. Europaparlamentet pekar på det nära sambandet och den ömsesidiga påverkan mellan 

säkerheten inom och utanför EU, och välkomnar därför de åtgärder som vidtagits av de 

regionala CBRN-kompetenscentrumen i oroshärdar utanför EU i syfte att främja arbete i 

expertnätverk, förbättra kapaciteten för exportkontroll och förebygga olaglig handel med 

CBRN-ämnen samt stärka regelverket i dessa länder och det regionala samarbetet på 

området. Parlamentet anser att man i EU bör utbilda internationella experter på 

riskländer, i enlighet med gällande säkerhets- och sekretessregler. 

27. Europaparlamentet uppmanar EU:s institutioner och medlemsstater att stå emot 

påtryckningar från industrin och andra intressenter som försöker komma undan den börda 

som följer av ytterligare reglering på detta område. Sådana påtryckningar är att vänta 

(vilket med all önskvärd tydlighet framgår av en jämförelse av kommissionens och rådets 

versioner av CBRN-handlingsplanen för EU). Parlamentet anser att man bör ta hänsyn till 

industrins oro över de föreslagna lagstiftningsåtgärdernas kvalitet och följdverkningar, 

dock utan att glömma vad som står på spel, nämligen rätten till liv, frihet och säkerhet för 

alla europeiska befolkningar och deras samhällen. Parlamentet understryker att vad som 

måste komma i första rummet är att inom hela EU säkerställa såväl övervakningen och 

skyddet av CBRN-material som unionens kapacitet att på ett effektivt sätt bemöta en 

katastrof, oavsett om den är avsiktlig eller inte, samt vikten av att arbeta för att undanröja 

sådana hot. 

28. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att helt och fullt medverka i 

genomförandefaserna för CBRN-handlingsplanen för EU, bland annat genom att 

samarbeta med de EU-organ vars uppgift det är att omvandla handlingsplanens mål och 

program till konkreta åtgärder i syfte att säkerställa CBRN-säkerheten i samtliga 

medlemsstater. 

Förebyggande 

29. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att påta sig huvudansvaret för att främja och 

övervaka inrättandet och den kontinuerliga uppdateringen av EU-förteckningar över 

CBRN-ämnen, varvid det bör vara upp till kommissionen att fastställa en rimlig tidsram. 

Parlamentet insisterar på att man i dessa förteckningar även bör ange möjliga åtgärder för 

att förhindra och bemöta användningen av varje enskilt CBRN-ämne, varvid man bör 

beakta hur farligt det är, i vilken mån det kan användas för illvilliga syften och hur 

sårbart det är. 

30. Europaparlamentet anser att CBRN-handlingsplanen för EU måste fastställa strängare 

riskbaserade kriterier för säkerhetsbedömningen av CBRN-anläggningar med hög risk 

och framhåller de nationella myndigheternas roll och ansvar att genomföra regelbundna 

kontroller av dessa anläggningar  eftersom utvecklingen av ”kriterier” enligt den gällande 

handlingsplanen, såsom den har ändrats och antagits av rådet, är i sig fullständigt 



otillräcklig och håller en förvånansvärt låg standard, till vilket kommer de låga krav på 

ansvarsskyldighet som ställs på organisationer som befattar sig med CBRN-material och 

på berörda EU-organ och myndigheter i medlemsstaterna. Parlamentet konstaterar även 

att alla åtgärder som vidtas bör stå i proportion till de troliga riskerna. 

31. Europaparlamentet understryker att de säkerhetsföranstaltningar och krav som tillämpas 

vid de CBRN-anläggningar med hög risk som finns runt om i EU måste omfattas av EU:s 

lagstiftning och inte bara regleras genom ”dokument om god praxis”. Detta bör ske 

genom en kontinuerlig samrådsprocess som samlar de EU-organ och de myndigheter och 

organisationer i medlemsstaterna som befattar sig med CBRN-ämnen med hög risk. 

Parlamentet anser att till dess att sådan lagstiftning har antagits och trätt i kraft bör 

kommissionen tillerkännas ett större övervaknings- och tillsynsansvar.  

32. Europaparlamentet välkomnar gemensamma forskningscentrets initiativ för att stödja 

Internationella atomenergiorganets (IAEA) program och inspektioner av kärntekniska 

anläggningar. Parlamentet rekommenderar att åtgärder vidtas för att slå ihop dess 

databaser och forskningsrön med medlemsstaternas. 

33. Europaparlamentet stöder utarbetandet av strategier för att öka medvetenheten bland 

företag samt på forskarhåll och inom den akademiska världen samt finansinstitut om 

riskerna för spridning och smuggling av CBRN-material i samband med deras arbete och 

verksamhet. Parlamentet anser mer generellt att konfidentialitet är en viktig del av 

effektiviteten hos vissa säkerhetsåtgärder i handlingsplanen och att det är viktigt att 

skydda sig mot risken att de röjs och blir verkningslösa. 

34. Europaparlamentet anser att kommissionen och myndigheter i medlemsstaterna bör 

övervaka verksamheten hos de organisationer som befattar sig med CBRN-material med 

hög risk samt att de bör se till att dessa organisationer uppfyller riskbaserade standarder 

för säkerhet och civilskydd, vilket innebär att lämpliga och regelbundna inspektioner 

måste göras av platser med hög risk. 

35. Europaparlamentet anser att det är av största vikt att CBRN-handlingsplanens avsnitt om 

”förebyggande” ändras på ett sådant sätt att den kemiska industrin garanterat ersätter de 

högriskkemikalier den använder med lämpliga lågriskalternativ när detta är vetenskapligt, 

tekniskt och ekologiskt möjligt och detta klart bidrar till ökad säkerhet. Parlamentet 

erkänner vilka ekonomiska kostnader detta kan innebära samt hur kostnaderna kommer 

att påverka de berörda näringsgrenarna men uppmanar med kraft EU, medlemsstaterna 

och den privata sektorn att ställa unionsmedborgarnas säkerhet i första rummet. 

Parlamentet rekommenderar i detta sammanhang att en koppling uttryckligen görs till den 

gällande Reach-förordningen1, något som kommissionen rätteligen försökte åstadkomma 

i sin version av handlingsplanen, samt uppmanar kommissionen att lägga fram en 

undersökning om genomförandet av Reach-förordningen i detta hänseende. 

36. Europaparlamentet understryker att de största CBRN-riskerna härrör från terroristers 

spridning av CBRN-material. Parlamentet framhåller därför vikten av att effektivisera 

internationella kontrollsystem och förbättra gräns- och exportkontroller. 

                                                 
1  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om 

registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (EUT L 396, 

30.12.2006, s. 1). 



37. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att med kraft uppmana alla 

medlemsstater att underteckna och infria sina åtaganden enligt konventionen om kemiska 

vapen och konventionen om biologiska vapen (BTV) och att göra sitt yttersta för att 

främja BTV-tilläggsprotokollet om kontroll, som innehåller en förteckning över farliga 

biologiska agenser och patogener samt bestämmelser om särredovisning och 

kontrollinspektioner. Parlamentet uppmanar även med kraft medlemsstaterna, rådet, 

kommissionen och det internationella samfundet att utarbeta en förteckning över 

potentiellt skadliga kemikalier, bland annat vit fosfor, som en del av verifikationsbilagan 

till konventionen om kemiska vapen. 

38. Europaparlamentet uppmanar vidare kommissionen och rådet att fortsätta öka insatserna 

för att stödja fördragssystemet, särskilt konventionerna om kemiska och biologiska 

vapen, och uppmanar därför alla EU-medlemsstater att införa ett strikt förbud mot 

framställning och användning av biologiska och kemiska vapen och att avrusta sina egna 

vapen. 

39. Europaparlamentet inser att spridning ökar risken för att material ska komma i händerna 

på terrorgrupper, och uppmuntrar EU att fortsätta insatserna för att skapa universell 

anslutning till regelverket mot nukleär terrorism och se till att gällande lagstiftning 

efterlevs. Parlamentet stöder samarbetsprojekt med tredjeländer, exempelvis i 

Medelhavsområdet, som syftar till att bekämpa illegal handel med nukleärt och 

radiologiskt material. Parlamentet uppmanar EU att skapa universell anslutning till 

konventionen om förbud mot kemiska vapen och till konventionen om förbud mot 

biologiska vapen inför 2011 års översynskonferens för konventionen om förbud mot 

biologiska vapen och toxinvapen (BTWC). 

40. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att framlägga jämförande uppgifter och en 

övergripande bedömning av det aktuella läget för den europeiska industrin när det gäller 

att hävda och stärka kontrollen över CBRN-material med hög risk. I denna bör ingå en 

översikt över all relevant nationell lagstiftning beträffande genomförandet av 

konventionen om kemiska vapen, konventionen om biologiska vapen och andra 

internationella instrument som rör CBRN-material. Översikten bör även redogöra för i 

vilken omfattning medlemsstaterna och de berörda industrierna uppfyller sina 

internationella skyldigheter. Parlamentet är dock medvetet om att tillämpningsföreskrifter 

som konventionerna om biologiska och kemiska vapen kan vara otillräckliga när det 

gäller att hantera de risker som uppkommer när CBRN används av icke-statliga aktörer, 

dvs. av terroristnätverk. 

41. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att främja det befintliga förslaget 

till konvention om förbud mot utveckling, produktion, lagring, överföring och 

användning av vapen som innehåller uran samt om deras förstöring och att lägga fram 

denna konvention för FN:s medlemsstater att underteckna och ratificera. Parlamentet 

uppmanar alla EU-medlemsstater och FN-medlemsstater att införa ett moratorium för 

användning av vapen som innehåller utarmat uran tills man kommit överens om ett 

globalt förbud mot dessa vapen. 

42. Europaparlamentet uppmuntrar införandet av åtgärder för att bekämpa finansiering av 

spridningsverksamhet enligt samma modell som tillämpas för att bekämpa finansiering av 

terrorism. 

43. Europaparlamentet välkomnar kommissionens åtgärder under stabilitetsinstrumentet för 



att tackla CBRN-verksamheter. Parlamentet ser dessa åtgärder som ett komplement till 

handlingsplanen och uppmanar kommissionen att utöka projekten till andra regioner än 

enbart f.d. Sovjetunionen. Parlamentet uppmanar även kommissionen att på grundval av 

erfarenheterna med stabilitetsinstrumentet inleda en ansökningsomgång i syfte att 

förstärka säkerheten och skyddet vid civila laboratorier för att förebygga framtida 

spridning. 

44. Europaparlamentet anser att CBRN-handlingsplanen för EU på ett otvetydigt sätt bör 

uppmärksamma EU om behovet att utveckla riktlinjer för säkerhetsutbildning och 

standardkrav att tillhandahållas respektive uppfyllas av samtliga 27 medlemsstater. 

Handlingsplanen bör vidare säkerställa att säkerhetspersonal som befattar sig med 

CBRN-material med hög risk, inbegripet anställda vid industrier och forskningscentrum 

där CBRN-material med hög risk förekommer, får ta del av särskilda utbildningsprogram, 

samt att krav fastställs för de personer som ansvarar för hanteringen av CBRN-material 

(beträffande deras skyldigheter, behörighet och utbildning). Parlamentet betonar att 

räddningspersonal som kan komma att vara först på plats också måste få 

säkerhetsutbildning och utbildning som ökar deras kunskap. 

45. Europaparlamentet understryker att en framtida, kortsiktig omarbetning av 

CBRN-handlingsplanen för EU inte enbart bör främja självreglering bland de berörda 

industrierna och uppmuntra dem att införa uppförandekoder, utan verkligen bör ge 

kommissionen i uppdrag att utveckla riktlinjer och förordningar tillämpliga inom hela 

unionen och för samtliga sektorer som befattar sig med CBRN-ämnen med hög risk. 

46. Europaparlamentet ser det som ytterst viktigt att alla transaktioner inom EU med 

CBRN-material med hög risk bevakas, och att i stället för att endast ”uppmana” industrin 

att rapportera om sådana transaktioner, bör kommissionen och medlemsstaterna utarbeta 

en lämplig rättslig ram för att kunna reglera och övervaka dessa transaktioner och 

därigenom skapa ökad säkerhet och se till att alla misstänkta transaktioner med – liksom 

stölder och förluster av – CBRN-material vederbörligen och omgående rapporteras. 

Parlamentet understryker att dessa bestämmelser bör utgöra en lämplig grund för att slå 

fast att full insyn ska råda i alla sektorer som befattar sig med CBRN-ämnen, för att på så 

sätt se till att industrin hålls redovisningsskyldig för sådana transaktioner och anser att det 

bör tas hänsyn till den privata sektorns förmåga att genomdriva efterlevnaden av gällande 

lagar och regler i samband med övervakningen av dess rapporteringsskyldighet, såsom ett 

led i tryggandet av en ordentlig tillsyn. 

47. Europaparlamentet betonar att skyddandet av både transporter och förvaring av CBRN-

material är ett obestridligt och nödvändigt led i processen att göra det så svårt som 

möjligt att komma åt dessa material, vilket därigenom bidrar till att åtgärda problem i 

samband med CBRN-relaterad säkerhet. 

48. Europaparlamentet betonar att riskerna i samband med handel med kemikalier över 

Internet kräver ytterligare undersökningar och särskilda åtgärder. 

49. Beträffande de skärpta import- och exportbestämmelserna efterlyser Europaparlamentet 

ett förtydligande om medlemsstaternas och kommissionens roller. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att genomföra och säkerställa tillämpningen av gällande internationella 

bestämmelser, samt uppmanar kommissionen att påta sig en övervakande roll och att 

bedöma och rapportera om efterlevnaden härvidlag. Parlamentet konstaterar att det med 

hänsyn till den tekniska utvecklingen är viktigt att se över och revidera berörda lagar och 



förordningar om anskaffning, import, försäljning, säker lagring och transport av CBRN-

material. 

50. Europaparlamentet understryker behovet av att stärka befintliga mekanismer för kontroll 

och säkerhet, eller att inrätta sådana där de inte finns, hos alla tillhandahållare av 

posttjänster som sysslar med befordran av försändelser, med tanke på de terroristattacker 

som har utförts i europeiska länder genom placering av sprängämnen i postpaket. 

Spårning 

51. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med myndigheter i 

medlemsstaterna inleda en studie för att bedöma det aktuella läget när det gäller att spåra 

CBRN-material och om säkerheten vid kärnkraftverk i EU och dess grannländer i 

händelse av en olycka eller en avsiktlig terroristattack. Parlamentet uppmuntrar 

kommissionen att bygga vidare på resultaten av denna bedömning och utarbeta 

gemensamma EU-riktlinjer för hur sådana olyckor eller avsiktliga attacker ska bemötas, 

och därvid även att avsätta medel för att se till att medlemsstaterna satsar de personal- 

och materialresurser som detta kräver. 

52. Europaparlamentet efterlyser en förstärkt roll för det informations- och 

övervakningscentrum som redan har inrättats enligt gemenskapens civilskyddsmekanism 

för att därigenom trygga ett lämpligt utbyte av information och bästa praxis som kan 

ligga till grund för utvecklingen av gemensamma Europa-standarder för spårning av 

CBRN-verksamhet. 

53. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att övervaka, bedöma och årligen rapportera 

till parlamentet om medlemsstaternas efterlevnad, och uppmanar de nationella 

myndigheterna att se till att de industrier och organisationer som befattar sig med CBRN-

material med hög risk följer gällande bestämmelser och riktlinjer. 

54. Europaparlamentet ser det som nödvändigt att lämpliga studier genomförs som 

obligatoriskt engagerar alla relevanta organ och intressenter inom EU och i 

medlemsstaterna, och som även omfattar en bedömning av olika sätt att förenkla och 

påskynda utbytet och samarbetet och på så sätt effektivisera bemötandet av hot mot den 

allmänna säkerheten. 

Beredskap och motåtgärder 

55. När det gäller beredskapsplaneringen uppmanar Europaparlamentet rådet att tillerkänna 

kommissionen status som samordnare så att den kan påta sig en övervakande roll för att 

se till att beredskapsplaner finns att tillgå på lokal och nationell nivå. Parlamentet betonar 

att kommissionen bör fungera som depositarie för sådana planer, varvid den skulle ha de 

bästa förutsättningarna för att identifiera potentiella luckor och kunna agera snabbare än 

de berörda myndigheterna. 

56. Europaparlamentet välkomnar avsikten att stärka EU:s civilskyddskapacitet. Parlamentet 

konstaterar emellertid att militära försvarsministerier i många EU-medlemsstater blir 

erfarna genom att praktiskt hantera CBRN-katastrofer. I detta sammanhang uppmanar 

parlamentet medlemsstaterna och kommissionen att utbyta bästa praxis och att göra mer 

för att få till stånd en omfattande samordning mellan civil och militär expertis. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att föreslå att nationella räddningsstyrkor ska 



användas på ömsesidig basis och att inrätta en europeisk räddningstjänststyrka i syfte att 

effektivisera EU:s mekanismer för förebyggande och insatser. 

57. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att fortsätta att kartlägga de behov 

som måste uppfyllas för att civilskyddskapaciteten ska kunna förbättras, med en 

gemensam upphandling som mål. I detta avseende bör särskild vikt fästas vid att fastställa 

EU:s behov när det gäller CBRN-beredskap och insatsförmåga, inbegripet medicinska 

motåtgärder, så att tillgången på medicinska motåtgärder om en CBRN-incident skulle 

inträffa granskas både på EU-nivå och på medlemsstatsnivå. 

58. Europaparlamentet uppmanar EU:s medlemsstater att dels sinsemellan och dels 

tillsammans med tredjeländer ordna gemensamma övningar för att förebygga 

CBRN-incidenter. 

59. Europaparlamentet välkomnar planerna på EU-övningar för att simulera CBRN-olyckor 

eller -attacker, och understryker att en CBRN-handlingsplan för EU bör vara utformad 

således att resultaten och utvärderingen av sådana övningar kan beaktas och ge stoff till 

en kontinuerlig diskussion om utvecklingen av gemensamma Europa-standarder. 

60. Europaparlamentet uppmärksammar att kommissionen bör gå i bräschen för arbetet med 

att fastställa standarder utifrån behoven av att kunna vidta motåtgärder. Parlamentet 

understryker att detta är det enda sättet att uppnå den högsta möjliga standarden inom 

hela EU eftersom det skulle vara det enda sättet att se till att samtliga medlemsstater 

följer samma riktlinjer och tillämpar samma principer då de bygger upp sin kapacitet och 

förbereder lämpliga personal- och materialresurser för att kunna bemöta en oavsiktlig 

eller avsiktlig katastrof. 

61. Europaparlamentet understryker nödvändigheten att bygga upp regionala eller för hela 

EU gemensamma lager av motmedel, i form av material och utrustning av såväl 

medicinskt som annat slag, under överinseende av EU:s räddningstjänstmekanism, med 

EU-finansiering och i överensstämmelse med gemensamt överenskomna EU-riktlinjer, 

samt att lagren så långt som möjligt bör motsvara den nuvarande hotbilden. Parlamentet 

understryker att välskötta lager är en förutsättning för att de resurser som behövs i en 

katastrofsituation i form av medicinsk eller annan utrustning är fullt funktionsdugliga, 

tidsenliga och uppdaterade samt är av den bestämda uppfattningen att till dess att en 

sådan resurssammanslagning kan åstadkommas regionalt eller på EU-nivå bör CBRN-

handlingsplanen för EU ange för medlemsstaterna hur de ska kunna dela motmedel och 

resurser i händelse av en CBRN-olycka eller -attack, och därmed omsätta den nya 

solidaritetsklausulen i praktiken. Parlamentet betonar att alla biståndsinsatser i enskilda 

EU-medlemsstater måste göras på begäran av de behöriga politiska myndigheterna i de 

drabbade länderna och att de inte bör kollidera med en medlemsstats förmåga att skydda 

sina egna medborgare. 

62. Europaparlamentet önskar att reglerna för EU:s solidaritetsfond ses över så att den blir 

mer lättillgänglig vid naturkatastrofer och även kan utnyttjas vid industrikatastrofer och 

katastrofer som orsakas av människan och uppmanar medlemsstaterna att använda de 

tillgängliga strukturfondsmedlen till att förstärka förebyggandet och beredskapen. 

63. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inte stå oförberedd inför risken att 

CBRN-material kommer till användning eller sprids, antingen genom en olycka eller ett 

attentat, utan inrätta en rapporteringsmekanism som kopplar samman det arbete som 



bedrivs genom EU:s räddningstjänstmekanism med andra EU-system för tidig varning 

inom relevanta områden som hälsovård, miljö, livsmedelproduktion och djurskydd. 

Vidare uppmanar parlamentet kommissionen att inrätta mekanismer för informations- 

och analysutbyte med internationella organ som Världshälsoorganisationen, 

Meteorologiska världsorganisationen och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation. 

64. Europaparlamentet anser att man regionalt eller på EU-nivå bör inrätta specialiserade 

insatsgrupper i vilka ingår bl.a. sjukvårdspersonal, brottsbekämpande personal och 

militärer, och konstaterar att om sådana grupper inrättas bör de regelbundet få ta del av 

särskilt utformade utbildnings- och fältövningar. 

65. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillhandahålla tillräcklig finansiering för 

att utveckla förbättrad utrustning för spårning och identifiering av biologiska agens i 

händelse av en attack eller olycka. Parlamentet beklagar djupt att den befintliga 

spårningsutrustningen har begränsad kapacitet och hastighet, vilket leder till att dyrbar tid 

förloras i en nödsituation. Parlamentet framhåller att räddningspersonalen måste ha rätt 

utrustning och vara medicinskt skyddad i förväg för att kunna arbeta med maximal 

personlig säkerhet i ett katastrofområde där det kan finnas skadliga patogener. 

Parlamentet betonar att förbättrad utrustning för identifiering av agens och diagnostik 

även behövs på sjukhus och andra inrättningar som tar emot offer efter en incident. 

66. Europaparlamentet uppmanar de olika EU-organ och nationella organ som medverkar i 

informationsinsamlingen att se över sina organisationsstrukturer och, när sådana saknas, 

utse lämplig personal med erfarenhet av och kunskaper om identifiering och bedömning 

av CBRN-relaterade hot och risker. 

67. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att regelbundet rapportera till parlamentet 

om bedömningar av CBRN-hot och CBRN-risker. 

68. Europaparlamentet efterlyser utbildnings- och forskningsprogram på europeisk nivå, med 

beaktande av de möjligheter som Internet erbjuder som en central informationskanal för 

allmänheten i CBRN-frågor. Parlamentet betonar vikten av att samordna mekanismerna 

för tidig varning och information till EU:s befolkning om CBRN-incidenter och noterar 

med intresse den studie som har gjorts om möjligheten att inrätta ett europeiskt centrum 

för kärnsäkerhet inom ramen för JRC. 

 Miljö- och hälsopåverkan 

69. Europaparlamentet konstaterar att investeringarna i vaccin under A(H1N1)-pandemin 

varit överdrivna och saknat samordning och välkomnar utkastet till rådets slutsatser 

”Lärdomar som kan dras av A/H1N1-pandemin – Hälsosäkerhet i Europeiska unionen” 

(12665/2010), i vilket en mekanism behandlas för gemensam upphandling av vaccin och 

antivirala läkemedel, som ska tillämpas i medlemsstaterna på frivillig grund. Parlamentet 

uppmanar medlemsstaterna att gemensamt utveckla regionala beredskapslösningar, 

inbegripet delning av befintlig kapacitet och samordning av kostnadseffektiv och effektiv 

upphandling av medicinska motåtgärder, samtidigt som en hög CBRN-beredskap 

garanteras i hela EU.  

70. Europaparlamentet konstaterar att det i EU:s lagstiftning (rådets beslut 90/424/EEG, i 

dess lydelse enligt rådets beslut 2006/965/EG) föreskrivs en gemenskapsmetod för 

utrotning, bekämpning och kontroll av djursjukdomar och zoonoser, inbegripet inköp och 



lagring av veterinärmedicinska motåtgärder för att skydda djur mot infektioner. 

Parlamentet beklagar att det inte inrättats någon sådan gemenskapsmetod för att 

samordna inköp och lagring av medicinska motåtgärder för att skydda EU:s befolkning 

mot att infekteras av farliga biologiska patogener. 

71. Europaparlamentet påpekar att en incident eller attack där biologiska patogener är 

inblandade – exempelvis, men inte endast, mjältbrandsbakterier – kommer att 

kontaminera det drabbade området i årtionden och allvarligt skada växters, djurs och 

människors liv och hälsa, och orsaka ekonomiska kostnader över lång tid. Kommissionen 

uppmanas att ta med strategier för återställande och dekontaminering i CBRN-politiken. 

72. Europaparlamentet betonar att en incident som omfattar CBRN-material och som 

påverkar markens tillstånd och/eller dricksvattenförsörjningen potentiellt kan medföra 

förödande och långtgående effekter på hälsan och välfärden hos samtliga människor i det 

drabbade området. Kommissionen uppmanas att beakta detta när den utarbetar 

CBRN-handlingsplanen för EU. 

73. Europaparlamentet betonar att det är viktigt att se till att vattenbaserade 

kontamineringsincidenter, vilka inbegriper förorening av miljön, kontaminering av mark, 

bortskaffande av avfall och/eller utsläpp av radioaktiva ämnen, kontrolleras effektivt. 

74. Europaparlamentet beklagar att man i kommissionens meddelande och rådets slutsatser 

om EU:s CBRN-handlingsplan, vilka huvudsakligen är inriktade på spårning och 

förebyggande, inte tillräckligt uppmärksammar beredskap och motåtgärder. Parlamentet 

uppmanar kommissionen och rådet att prioritera utarbetande av sådana mekanismer för 

beredskap och motåtgärder som behövs för att skydda folkhälsan och miljön om en 

CBRN-incident verkligen skulle inträffa på EU:s territorium. 

75. Europaparlamentet beklagar att CBRN-handlingsplanen inte innehåller åtgärder för att 

säkerställa säkerheten vad gäller radiologiska och kärntekniska anläggningar och material 

eller för att förbättra beredskapsplaner när det gäller olika typer av radiologiska 

nödsituationer och konsekvenserna av dessa för befolkningen och miljön. 

76. Europaparlamentet oroas över att enskilda personer och aktivister har lyckats komma 

över kärnavfall från ett antal europeiska upparbetningsanläggningar, och efterlyser 

skyndsamma och samordnade åtgärder för att förbättra säkerheten vad gäller radiologiska 

och kärntekniska material och anläggningar. 

77. Europaparlamentet beklagar att kommissionens meddelande och rådets slutsatser om 

EU:s CBRN-handlingsplan inte fokuserar tillräckligt på skyddet av kollektivtrafiknäten 

och hälsan hos deras användare, med tanke på de många terroristattackerna mot 

transporter de senaste åren och den allmänt ökade risken för att CBRN-incidenter ska 

inträffa under transporter av CBRN-material. Medlemsstaterna uppmanas att garantera 

räddningstjänsten skydd för exponering mot CBRN-incidenter och behandling av 

drabbade efter exponering, särskilt mot biologiska patogener. 

78. Europaparlamentet påpekar att en CBRN-incident skulle kunna ha långvariga effekter på 

odlingen av livsmedelsgrödor och därför skulle kunna påverka EU:s livsmedelssäkerhet 

och livsmedelstrygghet negativt. Kommissionen uppmanas att beakta detta när den 

utarbetar CBRN-handlingsplanen för EU. 



79. Europaparlamentet uppmanar till samarbete och utbyte av bästa metoder med länder som 

utvecklat sakkunskaper inom riskbedömning, förebyggande, spårning, kommunikation 

och motåtgärder när det gäller CBRN, såsom Förenta staterna, Australien och Indien. 

80. Europaparlamentet uppmanar till utarbetandet av gemensamma handlingsplaner för 

sanering av områden som har utsatts för kemisk, biologisk, radiologisk eller nukleär 

kontaminering, så att marken och området kan återställas och utnyttjas så snart som 

möjligt och så att man därmed kan minska riskerna för folkhälsan och miljön. 

81. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att överväga att utarbeta 

responsmodeller för bästa möjliga insats vid CBRN-incidenter och att därvid särskilt 

uppmärksamma inrättningarna inom utbildningen, hälso- och sjukvården samt 

äldreomsorgen. 

82. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vid utarbetandet av evakueringsplaner 

i händelse av en CBRN-incident särskilt ta hänsyn till behoven hos äldre, barn, patienter, 

funktionshindrade och andra utsatta befolkningsgrupper. 

83. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att lägga särskild vikt vid att bygga 

skyddsutrymmen, såväl i (offentliga och administrativa) institutioner som på lokal och 

regional nivå, där den europeiska allmänheten kan söka skydd i händelse av en katastrof. 

84. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att försöka nå en 

överenskommelse om gemensamma minimisäkerhetsstandarder med angränsande 

tredjeländer som på sitt territorium hyser anläggningar eller material som i händelse av 

olycka kan utgöra hot mot miljön och människors säkerhet i EU. 

85. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i sin handlingsplan se till att 

säkerhetsåtgärderna på ett mer flexibelt sätt kan anpassas till den tekniska utvecklingen. 

86. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att noga utvärdera hur de gällande 

säkerhetsåtgärderna påverkar miljön och folkhälsan, samt se till att nya åtgärder endast 

introduceras på grundval av resultaten av en sådan utvärdering. Utvärderingar av detta 

slag bör genomföras regelbundet. 

o 

o         o 

87. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i samband med att 

CBRN-handlingsplanen för EU ska ses över utarbeta en CBRN-färdplan för EU för 

tidsperioden 2010–2013, i vilken utmaningar och politiska åtgärder beskrivs. 

Kommissionen ska regelbundet återrapportera till parlamentet om den pågående 

utvecklingen och framstegen till dags dato. 

88. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att omgående se över 

och tillämpa CBRN-handlingsplanen för EU i enlighet med dess rekommendationer, 

varvid det förväntar sig att handlingsplanen snabbt genomförs. Parlamentet uppmanar 

vidare kommissionen och rådet att överlämna EU:s nästa CBRN-handlingplan till 

parlamentet minst ett år innan planen går in i genomförandefasen så att parlamentet kan 

yttra sig i god tid. 



89. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 

kommissionen och medlemsstaternas parlament. 

 

 

 


