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strategisten linjausten ja painopisteiden hyväksymisestä

1. Euroopan komissio antoi 6.11.2007 tiedonannon räjähdeturvallisuuden parantamisesta, joka 
sisälsi ehdotuksen asiaa koskevaksi kattavaksi toimintasuunnitelmaksi1. Tämä ehdotus perustuu 
julkisen ja yksityisen sektorin asiantuntijoista muodostetun erityistyöryhmän vuoden 2006 lopussa 
ja vuoden 2007 alussa tekemään työhön sekä sitä seuranneen Bragassa Portugalissa 16. ja 17.7.2007 
pidetyn eurooppalaisen konferenssin tuloksiin.

2. Poliisiyhteistyöryhmä tarkasteli jo 5.9. ja 3.–4.10. pidetyissä kokouksissaan 
yksityiskohtaisesti suosituksia, jotka julkisen ja yksityisen sektorin asiantuntijoista muodostettu 
työryhmä oli toimittanut ja joista oli keskusteltu edellä mainitussa konferenssissa. Se käytti pohjana
komission yksityiskohtaisia selvityksiä käynnissä olevasta työstä. Myös terrorismityöryhmä 
keskusteli 4.7., 10.9. ja 15.10. pidetyissä kokouksissaan suosituksista, jotka liittyvät erityisesti 
räjähteiden käyttöön terrori-iskuissa.

  
1 KOM(2007) 651 lopullinen, 6.11.2007.



15618/07 mlk/PA/or 2
DG H 2A FI

3. Komission ehdottaman toimintasuunnitelman kattavuuden takia tarvitaan yksityiskohtaista 
analyysia ja laajaa horisontaalista koordinointia. 36 artiklan komitean toukokuussa 2007 tekemän 
työn ja lokakuussa 2007 ehdotetun menettelyn huomioon ottaen puheenjohtajavaltio katsoo 
kuitenkin, että yhteisymmärrys räjähdeturvallisuuden alan keskeisistä strategisista tavoitteista ja 
linjauksista riittää "räjähdeturvallisuuden strategisten linjausten" ja "räjähdeturvallisuuden 
ensisijaisten toimenpiteiden" hyväksymiseen.

4. Poliisiyhteistyöryhmä tarkasteli asiakirjassa 15081/07 CATS 125 ENFOPOL 186 olevaa 
puheenjohtajavaltion ehdotusta neuvoston päätelmiksi räjähdeturvallisuuden parantamista 
koskevien strategisten linjausten ja painopisteiden hyväksymisestä ja hyväksyi päätelmät tietyin 
muutoksin ja tarkasteluvaraumin. 

5. 36 artiklan komitea jatkoi 22.11.2007 pidetyssä kokouksessaan neuvoston 
päätelmäehdotuksen tarkastelua ja hyväksyi päätelmät vähäisin muutoksin.

6. Liitteessä on muutettu ehdotus neuvoston päätelmiksi pysyvien edustajien komitealle 
tarkasteltavaksi ja hyväksyttäväksi, jotta päätelmät voitaisiin toimittaa 6. ja 7.12. 2007 
kokoontuvalle neuvostolle.
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LIITE

Ehdotus:
NEUVOSTON PÄÄTELMÄT

Euroopan unionin räjähdeturvallisuuden parantamista koskevien strategisten linjausten ja 
ensisijaisten toimenpiteiden hyväksymisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

on tietoinen siitä, että räjähteiden laiton hankinta ja käyttö on vakava Euroopan unionin kansalaisiin 
kohdistuva uhka ja että terroristit käyttävät hyväkseen räjähteiden tuhoisia vaikutuksia 
toteuttaessaan iskuja, joiden tarkoituksena on tappaa ja vahingoittaa ihmisiä, tuhota omaisuutta ja 
lamaannuttaa yhteiskunnan toiminta,

uskoo olevan tärkeää, että "terroristijärjestöiltä ja -ryhmiltä on vietävä niiden toiminnan
edellytykset" ja että "on parannettava turvallisuutta aseiden, räjähteiden, pommin rakentamiseen 
tarvittavan välineistön sekä terrori-iskujen toteuttamisen mahdollistavan tekniikan osalta", kuten 
Eurooppa-neuvosto korosti 25. maaliskuuta 2004 antamassa julkilausumassaan,

panee merkille, että EU:n ja kansallisella tasolla pyritään jo monin tavoin edelleen rajoittamaan 
terroristien ja muiden rikollisten mahdollisuuksia saada käsiinsä räjähteitä. Tällaisia toimia ovat 
esimerkiksi tavanomaisten oikeudellisten välineiden mukauttaminen, turvatoimet turvallisuutta 
koskeviin huolenaiheisiin vastaamiseksi ja valvonta- turva-, tiedotus- ja seurantamekanismien 
kehittäminen aineille ja tuotteille, joita voidaan käyttää räjähteiden valmistamiseen,
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1. PANEE TYYTYVÄISENÄ MERKILLLE Euroopan komission tiedonannon Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle räjähdeturvallisuuden parantamisesta sekä 
räjähdysaineturvallisuuden asiantuntijoiden työryhmän ja Brysselissä marraskuussa 2006 ja 
Bragassa Portugalissa heinäkuussa 2007 järjestettyjen, räjähdeturvallisuutta käsitelleiden 
eurooppalaisten konferenssien tekemän valmistelutyön.

2. PANEE TYYTYVÄISENÄ MERKILLE taloudellisten toimijoiden ja kansalaisyhteiskunnan 
osoittaman merkittävän sitoutumisen valmistelutyössä ja erityisesti räjähteiden 
valmistuksesta, kuljetuksesta, loppukäytöstä ja kaupasta vastaavien yritysten osoittaman
suuren vastuuntunnon.

3. HYVÄKSYY oheiset strategiset linjaukset ja ensisijaiset toimenpiteet
räjähdeturvallisuuden parantamiseksi Euroopassa.

4. PYYTÄÄ neuvoston valmistelevia elimiä /asiaa käsitteleviä neuvoston työryhmiä saattamaan 
nopeasti loppuun räjähdeturvallisuutta koskevan EU:n toimintasuunnitelman laatimistyön 
edellä mainittujen strategisten linjausten mukaisesti ja panemaan viipymättä täytäntöön 
nämä ensisijaiset toimenpiteet.

5. ILMOITTAA AIKOMUKSESTAAN hyväksyä räjähdeturvallisuuden parantamista koskeva 
EU:n toimintasuunnitelma Slovenian puheenjohtajakaudella.

6. PYYTÄÄ pysyvien edustajien komiteaa toimivaltaisen neuvoston työryhmän/toimivaltaisten 
neuvoston työryhmien tukemana seuraamaan näiden päätelmien täytäntöönpanoa.
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Strategiset linjaukset

räjähdeturvallisuuden parantamiseksi Euroopan unionissa

1. Räjähteet ovat edelleen terroristien tavallisimmin käyttämiä aseita niin Euroopan unionissa 
kuin muualla maailmassa. Myös muunlaisen rikollisuuden yhteydessä, järjestäytynyt 
rikollisuus mukaan lukien, on usein käytetty räjähteitä.

2. Eurooppa-neuvosto asetti 25. maaliskuuta 2004, heti 11. maaliskuuta 2004 tapahtuneiden 
Madridin iskujen jälkeen, terrorismin torjunnasta antamassaan julkilausumassa tavoitteeksi, 
että ”terroristijärjestöiltä ja -ryhmiltä on vietävä niiden toiminnan edellytykset”, todeten, että 
”erityisesti on parannettava turvallisuutta aseiden, räjähteiden, pommin rakentamiseen 
tarvittavan välineistön sekä terrori-iskujen toteuttamisen mahdollistavan tekniikan osalta”.

3. Komissio antoi 6. marraskuuta 2007 tiedonannon räjähdeturvallisuuden parantamisesta, jossa 
esitellään komission näkemykset strategisesta lähestymistavasta Euroopan unionin 
räjähdeturvallisuuteen, esitetään useiden sidosryhmien kanssa käydyn vuoropuhelun avulla 
laadittu toimintasuunnitelma ja kartoitetaan ensisijaisia painopisteitä välitöntä toimintaa 
varten.

4. Neuvosto vahvistaa näin ollen Euroopan unionin keskeiseksi painopisteeksi räjähteitä, 
sytyttimiä, lähdeaineita ja niihin liittyviä teknologioita koskevan turvallisuuden parantamisen.

Haaste

4. Terroristien ja muiden rikollisten käyttämät räjähteet ovat tyypiltään, alkuperältään ja 
valmistusmenetelmiltään hyvin erilaisia:

Ø Niihin kuuluvat niin laillisesti valmistetut räjähteet, jotka on hankittu varastamalla 
tai muuten laittomasti, kuin laittomasti valmistetut räjähteet - niin sanotut 
kotitekoiset räjähteet;

Ø Niihin voi kuulua sekä EU:sta että sen ulkopuolelta peräisin olevia räjähteitä, 
sotilaskäytöstä poistetut räjähteet mukaan lukien;

Ø Näihin kuuluvat sekä hyvin voimakkaat räjähteet, joita käytetään sellaisenaan tai 
primaaripanoksina kotitekoisissa räjähteissä, että vähemmän voimakkaat räjähteet, 
jotka voivat kuitenkin olla hyvin vaarallisia suurina määrinä käytettyinä ja joita 
käytetään usein sekundaaripanoksina.
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Ø Myös räjähteiden kokoamisessa käytetyt menetelmät vaihtelevat, ja niihin voi myös 
kuulua laittomasti hankittuja teollisia järjestelmiä ja kotitekoisia räjähteitä, 
ajoneuvoihin asetetut kotitekoiset räjähteet mukaan lukien.

Ø Terroristien ja muiden rikollisten käyttämiin toimintatapoihin voivat kuulua 
etäsytytyksen tai aikasytytyksen eri tyyppejä sekä suora sytytys itsemurhaiskuissa.
Suoja- ja havaitsemistoimenpiteiden parantuessa rikollisilla on taipumus etsiä uusia 
toimintatapoja, ja he yrittävät esimerkiksi käyttää nestemäisiä tai geelimäisiä 
räjähteitä.

Unionin on pohdittava, miten reagoida kaikkiin edellä mainittuihin seikkoihin ja asettaa ne 
samalla tärkeysjärjestykseen niihin liittyvien riskien perusteella.

5. Tavanomaisia räjähteitä on mahdollista käyttää erityisesti kemiallisten, biologisten ja 
radioaktiivisten aineiden kanssa sellaisten epätavanomaisten iskujen suorittamiseksi, joiden 
vaikutukset voivat olla jopa tavallista tuhoisampia niin ihmishenkien kuin taloudellisen ja 
yhteiskunnan toiminnan häiriytymisen kannalta.

6. Koska teollisten räjähteiden tuntemus ja niiden suojelu on korkealla tasolla, terroristit ovat 
selvästi siirtyneet käyttämään laittomasti valmistettuja räjähdeaineita, myös niitä aineita, 
joiden räjähdysvoimakkuus on suuri. Unionin ja jäsenvaltioiden on tämän vuoksi ehkäisy- ja 
suojatoimenpiteiden syventämistä ja vahvistamista laiminlyömättä tartuttava hyvin 
päättäväisesti niihin merkittäviin haasteisiin, jotka johtuvat markkinoilla saatavilla olevasta 
laajasta valikoimasta aineita, joista osa on hyvin monipuolisessa ja tarpeellisessa käytössä 
päivittäin ja teollisuudessa ja soveltuu lähtöaineiksi räjähteiden valmistukseen. Sen on myös 
puututtava siihen, että räjähteiden laitonta valmistusta koskevia ohjeita on saatavissa yhtä 
laajemmin, erityisesti Internetin kautta.

7. Toimenpiteet edellä mainittuihin haasteisiin vastaamiseksi on toteutettava niin, ettei aseteta 
tarpeettomasti esteitä taloudelliselle toiminnalle tai rasitteita kansalaisille tai yrityksille.
Toimenpiteissä on noudatettava toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatetta, vältettävä 
päällekkäisyyttä ja uusien oikeudellisten välineiden ja rakenteiden luomista niin paljon kuin 
mahdollista.



15618/07 mlk/PA/or 7
LIITE DG H 2A FI

Strateginen tavoite

8. Räjähdeturvallisuuden parantamisessa EU:n strateginen tavoite on estää terroristeja ja muita 
rikollisia hankkimasta, tuottamasta ja käyttämästä räjähteitä EU:ssa ja suojata tällä tavoin 
yhteiskuntaa räjähdeiskujen uhkalta ottaen kuitenkin kaikilta osin huomioon, että räjähteitä ja 
niiden lähtöaineita käytetään monilla talouden aloilla yhteiseksi hyväksi.

Strategiset linjaukset

9. EU aikoo vastata edellä mainittuihin haasteisiin ja päästä strategiseen tavoitteeseen käyttäen 
perustanaan Euroopan toimintasuunnitelmaa räjähdeturvallisuuden parantamiseksi .

10. Toimintasuunnitelmassa käsitellään räjähteiden ja niiden komponenttien saatavuuden 
"ennaltaehkäisemistä", niiden "havaitsemista" ja "valmistautumista ja reagointia" iskuihin, 
joissa käytetään räjähteitä, näistä vastuussa olevien terroristien ja muiden rikollisten takaa-ajo, 
pidättäminen ja syytteeseen asettaminen mukaan lukien. Se sisältää myös moni-alaisia ja 
horisontaalisia toimenpiteitä, jotka koskevat useita näistä ulottuvuuksista.

11. Varmistaakseen tarvittavien toimenpiteiden oikeasuhteisuuden ja kustannustehokkuuden EU 
aikoo kehittää ja mukauttaa räjähdeturvallisuutta koskevaa politiikkaansa laadukkaiden uhka-
ja riskinarviointien pohjalta, jotka koskevat tuotannon ja aseena käytön tyyppejä, alkuperää ja 
muotoja sekä toimintatapoja, sekä pyrkii parantamaan niitä koskevien tietojen vaihtoa ja 
kehittämään analysointivalmiuksia.

12. Tämä toimintasuunnitelma mahdollistaa lisätoimet, joilla tehostetaan rajatylittävää 
poliisiyhteistyötä räjähteisiin liittyvän rikollisuuden torjumiseksi ja sitä koskevien tietojen 
vaihdon helpottamiseksi poliisiviranomaisten välillä. Tarvittaessa sen tavoitteena on 
valmiuksien integrointi ja yhteisten välineiden kehittäminen.

13. Sillä pyritään jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten yhteiseen ja koordinoituun toimintaan, jotta 
kehitettäisiin kaikkialla EU:ssa tasoltaan yhtenäinen räjähdeturvallisuus, helpotettaisiin 
viranomaisten ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä tunnustaen samalla nykyiset erot ja 
joissakin tapauksissa useat hyvät toimintatavat.
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14. Sillä pyritään asianmukaisten ja oikeasuhteisten teknisten ratkaisujen pohjalta kehittämään 
älykkäät ja joustavat valvonta-, tiedotus- ja seurantajärjestelmät sellaisia aineita ja tuotteita 
varten, joita terroristit ja rikolliset voivat käyttää räjähteiden valmistamiseen. Nämä 
järjestelmät voivat olla tehokkaita vain, jos ne pannaan täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa ja 
jos kaikki soveltavat niitä yhdenmukaisesti erityisesti kehittämällä ja käyttämällä yhteisiä 
standardeja ja jos vältetään yrityksille ja kansalaisille aiheutuvien erilaisten kustannusten 
aiheuttama kilpailun vääristyminen.

15. Vastatakseen edellä mainittuihin haasteisiin EU pyrkii hyödyntämään mahdollisimman 
tehokkaasti tiedettä ja teknologiaa pyrkien näin lisäämään turvallisuutta ja alentamaan siihen 
liittyviä kustannuksia. Tätä varten EU ja jäsenvaltiot pyrkivät varmistamaan tutkimus- ja 
kehitysstrategioidensa ja toimiensa toisiaan täydentävyyden ja tarvittaessa koordinoinnin sekä 
tulostensa vaihdon.

16. Koko toimintasuunnitelman viimeistelyn ja täytäntöönpanon ajan jäsenvaltiot ja komissio 
varmistavat jatkuvasti julkisten ja yksityisten sidosryhmien osallistumisen tarvittaessa.

17. EU:n tavoitteena on varmistaa vuoropuhelu ja yhteistyö ulkoisten kumppaneiden kanssa 
pyrkien parantamaan räjähteiden ja niiden komponenttien turvallisuuden tasoa, helpottamaan 
asiaa koskevaa tietojenvaihtoa - erityisesti naapurimaista varastettuja räjähteitä koskevaa 
tietojenvaihtoa - ja kehittämään kansainvälisiä standardeja, joilla vältetään kaupan esteet ja 
taataan samanaikaisesti asianmukainen turvallisuuden taso ja suojellaan EU:n teollisuutta 
epäreilulta kilpailulta.



15618/07 mlk/PA/or 9
LIITE DG H 2A FI

Ensisijaiset toimenpiteet

räjähdeturvallisuuden parantamiseksi Euroopan unionissa

Räjähdeturvallisuuden parantamiseksi Euroopan unionissa neuvosto nimeää kullakin ehdotetun 
toimintasuunnitelman alalla, joita ovat "ennaltaehkäisy", "havaitseminen", "valmistautuminen ja 
reagointi" sekä "horisontaaliset toimenpiteet", seuraavat toimenpiteet ensisijaisiksi:

1) Nykyisiin järjestelmiin perustuvan räjähdevaroitusjärjestelmän perustaminen2

Tällaista järjestelmää käytetään tietojen vaihtamiseen erityisesti välittömistä uhkista, räjähteiden, 
sytyttimien ja lähtöaineiden varastamisista ja epäilyttävistä liiketoimista sekä uusien 
toimintatapojen kartoittamiseen. Erityisesti räjähteiden valmistuksen, tuotannon, kuljetuksen ja 
käytön valvonnasta vastaavilla jäsenvaltioiden turvallisuusviranomaisilla, Europolilla sekä kaikilla 
pomminpurkuryhmillä olisi oltava pääsy tähän järjestelmään. Kehitettäessä tällaista järjestelmää 
olisi otettava asianmukaisesti huomioon nykyiset tietojenvaihtoverkot, ja tarvittaessa olisi 
tutkittava, olisiko samanlainen järjestelmä ulotettava koskemaan muita kysymyksiä, kuten CBRN-
aseita.

2) Siviiliyhteyksissä toimivien pomminpurkuryhmien yhteistyöverkoston perustaminen3

Tämä järjestelmä helpottaa tietojen jakamista ja luottamuksen rakentamista ja edistää parhaiden 
käytäntöjen kartoittamista ja yhteisten koulutusharjoitusten järjestämistä pitäen samalla 
pomminpurkuyksiköt ajan tasalla alan viimeisimpien kehityssuuntausten suhteen. Verkko on 
kaikkien räjähteitä siviiliyhteyksissä jäsenvaltioissa käsittelevien toimivaltaisten
pomminpurkuyksiköiden käytettävissä.

  
2 Horisontaalinen toimenpide 1.1.1 komission ehdotuksessa, työryhmän suositukset 39 ja 40.
3 Valmistautumis- ja reagointitoimenpide 4.1.1. komission ehdotuksessa, työryhmän 

suositus 38.
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3) Koko toimitusketjun (varastointi, kuljetus, jäljitettävyys) turvallisuus 

Räjähteiden valmistus, varastointi, kuljetus ja jäljitettävyys ovat ensiarvoisen tärkeitä, jotta voidaan 

vähentää todennäköisyyttä, että räjähdysaineita ja räjähteitä joutuu vääriin käsiin, käytetään väärin 

tai varastetaan, tai jotta voidaan lieventää seurauksia, jos näin on tapahtunut. Useita toimenpiteitä 

on jo toteutettu tällä alalla.

Hallitusten, tämän toiminnan valvonnasta vastaavien valtion turvallisuus- ja hallintoviranomaisten

sekä yksityissektorin olisi vaihdettava tietoja ja toteuttava ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä useilla 

avainaloilla: lähtöaineita käsittelevien työntekijöiden valistaminen, lähtöaineita koskevien 

liiketoimien valvonta, markkinoilla olevien räjähteiden ja pyroteknisten tuotteiden valvonta, 

räjähdetehtaiden turvallisuus, henkilöstön luotettavuusselvitykset ja räjähdekuljetusten turvallisuus.

4) Lähtöaineita käsittelevä pysyvä asiantuntijakomitea4

Markkinoilla saatavilla olevien räjähteiden lähtöaineiden sääntelyä koskevien toimenpiteiden 
harkitsemista ja suositusten laatimista koskevan järjestelmän kehittämiseksi komissioon perustetaan
pysyvä asiantuntijakomitea, jonka tehtävänä on kartoittaa eri lähtöaineisiin liittyvät riskit ja 
suositella asianmukaisia toimia.

5) Tilapäisen räjähteiden havaitsemistyöryhmän perustaminen5

Tämän tilapäisen työryhmän, joka muodostetaan jäsenvaltioiden, komission ja tarvittaessa 
Europolin ja muiden asiaa käsittelevien EU:n erityisvirastojen edustajista, tehtävänä on kehittää ja 
keskustella suojatuissa olosuhteissa havaitsemista koskevista skenaarioista ja kartoittaa sitten 
havaitsemisteknologiaa koskevat vaatimukset kyseisiä skenaarioita varten.

  
4 Ennaltaehkäisevä toimenpide 2.2.1 komission ehdotuksessa, työryhmän suositus 4.
5 Havaitsemistoimenpide 3.1.1 komission ehdotuksessa, työryhmän suositus 23.
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6) Yhteistyö Internetin kautta tapahtuvan pomminrakennustiedon levittämisen arvioimiseksi 
ja sen torjumiseksi 6

Jäsenvaltioiden viranomaiset tekevät yhteistyötä arvioidakseen ja torjuakseen 

pomminrakennustiedon levittämistä Internetin kautta kunnioittaen kuitenkin kaikilta osin 

lehdistönvapautta, sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta. Toimivaltaiset viranomaiset 

vaihtavat tietoja kansallisista säännöistä ja hyvistä käytännöistä, jotka koskevat tiettyjen www-

sivujen seuraamista (seuraamismahdollisuutta), yhteistyötä Internet-palvelun tarjoajien ja 

kansainvälisten kumppaneiden kanssa, lasten koulutusta ja vanhempien tietoisuuden lisäämistä, 

yhteyspisteistä ilmoittamista jne.

7) Euroopan pommitietojärjestelmän luominen7

Tämän järjestelmän olisi tarjottava yhteinen EU:n väline, joka antaisi toimivaltaisille hallituksen 
elimille EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla mahdollisuuden päästä vuorokauden ympäri tietoihin, jotka 
koskevat räjähteisiin liittyviä tapahtumia. Vähintään jäsenvaltioiden kaikilla operationaalisilla 
pomminpurkuyksiköillä olisi oltava suojattu pääsy tietokantaan, kun taas jäsenvaltioiden muiden 
toimivaltaisten viranomaisten pääsyä on harkittava kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
Jäsenvaltioiden toimivaltaiset yksiköt tai elimet toimittaisivat tiedot, jotka tallennetaan tietokantaan.

Neuvosto panee tyytyväisenä merkille Europolin päätöksen luoda nopeasti sellainen 
keskustietokanta, johon tallennetaan kaikki EU:ssa tehdyt rikokset, joihin liittyy räjähteitä tai 
tuhopoltto. Se toteaa, että ensivaiheessa, joka on määrä saada päätökseen joulukuussa 2007, 
Europol kehittää tietojärjestelmäänsä uusia luokkia, jotka mahdollistavat tietojen tallentamisen 
rikoksista, joihin liittyy räjähteitä tai tuhopoltto, ja joiden tekninen kehittäminen mahdollistaa jo 
sen, että toimivaltaiset viranomaiset voivat vaihtaa viivytyksettä tietoja Europolin kansallisten 
yksiköiden kautta. Se toteaa myös, että toisessa vaiheessa, joka alkaa vuoden 2008 alkupuolella,
Europol arvioi, missä määrin sen tietojärjestelmään tehdyt muutokset vastaavat käyttäjien tarpeita, 
ja harkitsee vaihtoehtoja Euroopan pommitietojärjestelmän loppuun saattamiseksi.

Edistymisen vauhdittamiseksi Europol ja komissio tutkivat mahdollisuuksia saada tähän
toimenpiteeseen rahoitusta rikosten ehkäisemistä ja torjuntaa koskevasta erityisohjelmasta.

________________________

  
6 Ennaltaehkäisevä toimenpide 2.8.1 komission ehdotuksessa, työryhmän suositus 41.
7 Horisontaalinen toimenpide 1.1.2 komission ehdotuksessa, työryhmän suositukset 35, 36 ja 

37.


