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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om det internationale sundhedsregulativ
(2007/0000 (INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til EF-traktatens artikel 3, i henhold til hvilken det indre marked skal oprettes 
ved at fjerne hindringerne for den frie bevægelighed for personer,

– der henviser til sin beslutning af 15. marts 2007 om Fællesskabets indsats vedrørende 
grænseoverskridende sundhedsydelser1,

– der henviser til Verdenssundhedsforsamlingens rapport (WHA 58.) om det internationale 
sundhedsregulativ (IHR) og WHA's resolution af 26. maj 2006 med en opfordring til at 
fremskynde gennemførelsen af visse dele af sundhedsregulativet, som vedrører pandemisk 
influenza (WHA 59.2),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 851/2004 af 21. april 
2004 om oprettelse af et europæisk center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme2, 
Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2119/98/EF af 24. september 1998 om 
oprettelse af et net til epidemiologisk overvågning af og kontrol med overførbare 
sygdomme i Fællesskabet3 og Kommissionens beslutning 2000/57/EF af 22. december 
1999 om systemet for tidlig varsling og reaktion i henhold til Europa-Parlamentets og 
Rådets beslutning nr. 2119/98/EF med henblik på epidemiologisk overvågning af og 
kontrol med overførbare sygdomme4,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
(A6-0000/2007),

A. der henviser til, at der i de seneste år er dukket nye sygdomme op, som truer 
folkesundheden såvel nationalt som internationalt; der henviser til, at det er nødvendigt at 
bekæmpe spredning af sygdomme på europæisk niveau,

B. der henviser til, at der i en meget mobil og stadig mere globaliseret verden er et stigende 
behov for at beskytte folkesundheden i europæisk og international sammenhæng,

C. der henviser til, at der bør lægges særlig vægt på at sikre den bedst mulige beskyttelse 
mod global spredning af smitsomme sygdomme og folkesundhedsmæssige risici af 
international betydning til mindst mulig ulempe for den internationale trafik,

D. der henviser til, at subsidiaritetsprincippet i henhold til EF-traktatens artikel 5 skal 

  
1 Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0073.
2 EUT L 142 af 30.4.2004, s. 1.
3 EFT L 268 af 3.10.1998, s. 1.
4 EFT L 21 af 26.1.2000, s. 32.
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overholdes, da organisering af sundhedsvæsenet hører ind under de enkelte 
medlemsstaters kompetence,

1. anerkender vigtigheden af en klar og forståelig international mekanisme, som har til 
formål at forebygge, beskytte imod og bekæmpe sygdomsspredning og sørge for en 
folkesundhedsmæssig reaktion på en måde, som står i rimeligt forhold til risiciene;

2. bifalder WHA's ovennævnte resolution med en opfordring til førtidigt at gennemføre 
visse dele af sundhedsregulativet, som vedrører pandemisk fugleinfluenza og human 
influenza;

3. deler det syn på gennemførelsen af det reviderede internationale sundhedsregulativ, som 
Kommissionen har givet udtryk for i sin meddelelse (KOM(2006)0552), der har til formål 
at fremme en struktureret debat med Rådet og Parlamentet;

4. fremhæver det presserende behov for at gennemføre det internationale sundhedsregulativ 
hurtigst muligt og samtidig styrke eksisterende systemer og eksisterende kapacitet;

5. understreger nødvendigheden af at gennemføre det internationale sundhedsregulativ på en 
koordineret måde i hele Fællesskabet;

6. pointerer dog også, at det alene tilkommer medlemsstaterne at organisere deres 
sundhedsvæsen på grundlag af deres beføjelser og subsidiaritetsprincippet;

7. bemærker, at denne internationale mekanisme "hverken [må] være mere [restriktiv] i 
relation til international trafik eller mere [invasiv] eller påtrængende i relation til personer 
end andre inden for rimelighedens grænser til rådighed værende alternativer, som kunne 
sikre det fornødne niveau af sundhedsmæssig beskyttelse" (artikel 43 i det internationale 
sundhedsregulativ);

8. mener, at det for at kunne håndtere risikoen bedre er nødvendigt at støtte udviklingen af 
informationssystemer til såvel udveksling af oplysninger mellem leverandører af 
sundhedsydelser som levering af oplysninger til patienter; understreger, at det er 
nødvendigt at forbedre sikkerheden ved ovennævnte informationssystemer;

9. er overbevist om, at det er tvingende nødvendigt at støtte og samarbejde med nabo- og 
tredjelande for at opnå en høj beskyttelse og et højt beredskab i en stadig mere 
globaliseret og meget mobil verden;

10. understreger, at der for at optimere regulativets gennemførelse og forbedre beskyttelsen 
af EU-borgerne mod folkesundhedsmæssige risici af international betydning (PHEIC) 
kræves et nært samarbejde mellem de nationale myndigheder samt mellem de nationale 
og europæiske myndigheder i forbindelse med udveksling af oplysninger til sikring af 
folkesundheden;

11. minder om den rolle, som Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med 
Sygdomme (ECDC) og EU's system for tidlig varsling og reaktion (EWRS) vedrørende 
trusler mod folkesundheden spiller for gennemførelsen af det internationale 
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sundhedsregulativ og i tilfælde af kriser;

12. støtter idéen om at fjerne alle hindringer for levering af sundhedsydelser på tværs af 
grænserne og alle barrierer for fri udveksling af sundhedsydelser;

13. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at opfylde de forpligtelser, de pålægges i det 
internationale sundhedsregulativ;

14. opfordrer Kommissionen til at udarbejde retningslinjer for detektion og vurdering af 
trusler;

15. anmoder samtidig Kommissionen om at formalisere ECDC's rolle i forbindelse med 
gennemførelsen af det internationale sundhedsregulativ, især hvad angår indsamling af 
oplysninger om spørgsmål, der hører ind under centrets mandat;

16. opfordrer Kommissionen til at finde metoder og midler til at støtte etableringen af 
hensigtsmæssige systemer i nabo- og tredjelande ved hjælp af finansiering og 
regionaludviklingsordninger;

17. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen, til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt til WHO's Regionale Kontor for 
Europa.
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BEGRUNDELSE

Denne initiativbetænkning beskriver udvalgets holdninger til gennemførelsen af det 
internationale sundhedsregulativ - IHR - som Verdenssundhedsforsamlingen reviderede i 
2005. 

Det internationale sundhedsregulativ er et internationalt juridisk instrument, som har til 
formål at forebygge, beskytte imod og bekæmpe sygdomsspredning og sørge for en 
folkesundhedsmæssig reaktion på en måde, som står i rimeligt forhold til risiciene.

Hvis det skal lykkes at få det internationale sundhedsregulativ til at fungere i praksis, er det 
påkrævet med et nært samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaterne. Ved at 
samarbejde kan EU og medlemsstaterne optimere regulativets gennemførelse og forbedre 
beskyttelsen af EU-borgerne mod folkesundhedsmæssige risici af international betydning 
(PHEIC).

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) og EU's 
system for tidlig varsling og reaktion (EWRS) vedrørende trusler mod folkesundheden spiller 
en vigtig rolle for gennemførelsen af det internationale sundhedsregulativ.

Denne initiativbetænkning fokuserer kort fortalt på følgende punkter:

- gennemførelse af det internationale sundhedsregulativ på en koordineret måde i hele EU 
under overholdelse af subsidiaritetsprincippet

- præcisering af ECDC's og EWRS' rolle

- undgåelse af restriktioner for den internationale trafik og for borgernes frie bevægelighed i 
forbindelse med gennemførelsen af det internationale sundhedsregulativ

- behovet for et nært samarbejde mellem de nationale myndigheder samt mellem de nationale 
og europæiske myndigheder

- etablering af hensigtsmæssige systemer for varsling af folkesundhedsmæssige risici af 
international betydning i nabo- og tredjelande.


