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Lähettäjä: Pysyvien edustajien komitea
Vastaanottaja: Neuvosto
Ed. asiak. nro: 8109/08 ENFOPOL 69
Asia: EU:n toimintasuunnitelma räjähdeturvallisuuden parantamiseksi

1. Neuvostolle toimitettiin 12.11.2007 komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle räjähdeturvallisuuden parantamisesta (14959/07 CATS 121, ENFOPOL 184, 

TRANS 357, MI 287, EEE 69).

2. Pysyvien edustajien komitea vahvisti 9.4.2008 36 artiklan komitean 2. ja 3.4.2008 

aikaansaaman yhteisymmärryksen ehdotuksesta toimintasuunnitelmaksi räjähdeturvallisuuden 

parantamiseksi ja päätti toimittaa sen neuvostolle.

3. Neuvostoa pyydetään hyväksymään toimintasuunnitelma räjähdeturvallisuuden 

parantamiseksi sellaisena kuin se on liitteessä.

______________________
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LIITE

EU:n toimintasuunnitelma räjähdeturvallisuuden parantamiseksi

Horisontaaliset toimenpiteet

Nro Toimenpide/toimi Toimivaltainen elin Määräaika Tilanne/ huomautuksia

Painopiste 1: Ajantasaisten tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihdon parantaminen

1.1.1 Räjähdevaroitusjärjestelmän perustaminen

Tällaista järjestelmää käytettäisiin seuraavien tietojen vaihtamiseen:

· Välittömät uhat
· Räjähteiden varastaminen (niiden lajista riippumatta)
· Sytyttimien varastaminen
· Lähtöaineiden varastaminen (asiasta on keskusteltava)
· Epäilyttävät liiketoimet
· Uusien toimintatapojen löytäminen.

Järjestelmän olisi oltava erityisesti jäsenvaltioiden yleistä turvallisuutta 
hoitavien viranomaisten (kansallisten yhteyspisteiden), Europolin ja 
kaikkien räjähteiden raivaamiseen osallistuvien operatiivisten (EOD-)
yksiköiden käytettävissä.

Jäsenvaltiot/Europol/
komissio

Vuoden 2008 loppu Työryhmän suositukset nro 39 ja 40
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1.1.2 Euroopan pommitietojärjestelmän perustaminen

Tämän järjestelmän olisi oltava yhteinen EU:n väline, joka antaisi 
toimivaltaisille EU:n ja jäsenvaltioiden elimille pääsyn vuorokauden ympäri 
tietoihin, jotka koskevat räjähteisiin liittyviä tapahtumia. Ainakin kaikilla 
jäsenvaltioiden operatiivisilla EOD-yksiköillä, joilla on tällainen asema 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti, olisi oltava suojattu pääsy 
tietokantaan. Jäsenvaltioiden muiden toimivaltaisten viranomaisten pääsyä 
on harkittava kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Jäsenvaltioiden toimivaltaiset yksiköt tai elimet olisi ehdottomasti 
velvoitettava antamaan tarvittavat tiedot lisättäväksi tietokantaan.

Europol/jäsenvaltiot/
komissio

Vuoden 2008 loppu Työryhmän suositukset nro 35, 36 ja 
37

1.1.3 Kaikista räjähdeturvallisuutta koskevista kysymyksistä pidettävän 
tilaisuuden järjestäminen säännöllisesti (kahden vuoden välein). 

Tällaiseen tilaisuuteen/konferenssiin olisi osallistuttava sekä julkisen että 
yksityisen sektorin edustajia.

Komissio Jatkuvasti kahden 
vuoden välein

Työryhmän suositus nro 50

1.1.4 Vuoropuhelun käyminen ja parhaiden käytänteiden vaihtaminen 
ulkopuolisten kumppanien kanssa.

Turvallisuusvaatimusten parantamista EU:n ulkopuolella ja ennen kaikkea 
Euroopan naapuruuspolitiikkaan kuuluvissa maissa olisi kannustettava. 

Jäsenvaltiot/komissio Käynnissä
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Painopiste 2: Räjähteisiin liittyvän tutkimuksen edistäminen

1.2.1 Tutkimustulosten kokoamisen ja levittämisen parantaminen nimettyjen
toimivaltaisten viranomaisten välillä sekä EU:n tasolla että kansallisella 
tasolla EU:n jäsenvaltioiden välillä sekä erityisten tutkimusalojen 
määrittäminen, kuten

· omatekoisiin räjähteisiin liittyvät lähtöaineet
· räjähteiden havaitsemiseen käytettävä teknologia ja erilaisten 

ongelmien tunnistaminen
· järjestelmien heikkoudet.

Jäsenvaltiot/komissio Käynnissä Työryhmän suositus nro 49

1.2.2 Lisätutkimusten tekeminen omatekoisista räjähteistä ja niiden 
ominaisuuksista

Jäsenvaltiot/komissio Käynnissä Työryhmän suositus nro 47

1.2.3 Lisätutkimusten tekeminen räjähteiden ja lähtöaineiden 
havaitsemisesta esimerkiksi lisäaineiden käytön avulla

Havaittavuuden ja jäljitettävyyden parantamista olisi harkittava.

Jäsenvaltiot/komissio Käynnissä Työryhmän suositus nro 47
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1.2.4 Lisätutkimusten tekeminen liikuteltavista räjähteiden testauslaitteista 
ja havaitsemislaitteista (ainetta rikkomattomat menetelmät).

Jäsenvaltiot/komissio Käynnissä Työryhmän suositus nro 47

1.2.5 Lisätutkimusten tekeminen sellaisten ehkäisimien löytämiseksi, joita 
voitaisiin lisätä lähtöaineisiin lähtöaineiden käytön estämiseksi 
räjähteiden valmistuksessa.

Jäsenvaltiot/komissio Käynnissä Työryhmän suositus nro 48

1.2.6 Lisätutkimusten tekeminen omatekoisten räjähteiden havaitsemisesta 
liikenteen solmukohdissa

Erityishuomiota olisi kiinnitettävä nestemäisten räjähteiden havaitsemista 
koskevaan tutkimukseen.

Jäsenvaltiot/komissio Käynnissä

Etenemistä 
arvioitava vuosittain

Työryhmän suositus nro 31

1.2.7 Lisätutkimusten tukeminen teknisten ratkaisujen löytämiseksi 
jäsenvaltioiden viranomaisia varten langattomien signaalien 
katkaisemiseksi uhanalaisilla alueilla.

Jäsenvaltiot/komissio Käynnissä Työryhmän suositus nro 45
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Ehkäisytoimenpiteet

Nro Toimenpide/toimi Toimivaltainen elin Määräaika Tilanne/ huomautuksia

Painopiste 1: Työntekijöiden valistaminen lähtöaineista

2.1.1 Viranomaisten annettava turvallisuustietoja koko lähtöaineiden 
jakeluketjulle valmistajista vähittäismyyjiin, ensivastetoiminnasta 
vastaaville (poliisi, palolaitokset, pommiyksiköt) ja koulutuslaitoksille, 
jotta huomio kiinnitettäisiin tärkeisiin tuotteisiin.

Jäsenvaltiot Käynnissä Työryhmän suositus nro 1

2.1.2 Lähtöaineiden valmistajille, formuloijille, jakelijoille ja 
vähittäismyyjille olisi järjestettävä kampanjoita työntekijöiden 
valistamiseksi uhista koko jakeluketjussa.

Jäsenvaltiot Käynnissä Työryhmän suositus nro 3

Painopiste 2: Räjähteiden markkinoilla olevien lähtöaineiden sääntelyn parantaminen

2.2.1 Perustetaan pysyvä komitea pohtimaan markkinoilla olevien 
räjähteiden lähtöaineiden sääntelyä koskevia toimenpiteitä ja 
laatimaan niitä koskevia suosituksia ottaen huomioon niiden 
kustannushyötyvaikutukset.

Pysyvän asiantuntijakomitean tehtäviin kuuluu muun muassa tunnistaa 
mahdollisuuksien mukaan ainekohtaisesti riskit, jotka liittyvät eri 
lähtöaineisiin, kuten vetyperoksidiin, nitrometaaniin, kloraatteihin tai 
muihin aineisiin, joita toimivaltaisten yksikköjen havaintojen mukaan 
voidaan käyttää terroristihyökkäyksissä, sekä suosittaa asianmukaisia 
toimia komissiolle. Komitean olisi pohdittava ja/tai seurattava seuraavia 
kysymyksiä:

· tutkimuksen perusteella kehitetään sopivia lisäaineita ja edistetään 
niiden lisäämistä lähtöaineisiin lähtöaineiden räjähteissä käytön 
estämiseksi silloin kun se on teknisesti mahdollista.

· loppukäyttäjille tapahtuvassa myynnissä sovellettavat tiettyjen 
lähtöaineiden pitoisuusrajoitukset määritetään sen perusteella, kuinka 
paljon lähtöainetta tarvitaan räjähteiden tuottamiseksi.

Komissio/jäsenvaltiot Alkaa vuoden 2007 
loppuun mennessä

Käynnissä

Työryhmän suositus nro 4
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· väkevät hapot kielletään kokonaan EU:n kuluttajamarkkinoilla (muut 
kuin ammattimarkkinat), jos käytössä vastaavanlainen korvaava tuote on 
teknisesti mahdollinen: erityisesti tämä koskee rikkihappoa, 
suolahappoa ja typpihappoa

· tutkitaan mahdollisuutta ottaa käyttöön ammoniumnitraattilannoitteiden 
vapaaehtoinen markkinavalvontajärjestelmä ja runsastyppisten 
lannoitteiden myyntiä suurelle yleisölle koskevia mahdollisia 
rajoituksia.

· puhtaan nitrometaanin saatavuutta rajoitetaan suuren yleisön osalta. 
Teollisuusasiakkaiden olisi voitava saada sitä soveltuvan 
asiakashyväksyntäjärjestelyn kautta.

· flegmatoimattoman natriumkloraatin (rikkakasvimyrkky) saatavuuden 
rajoittaminen suuren yleisön osalta

· tarkastellaan mahdollisuutta ottaa käyttöön täydellinen kielto myydä 
eräitä lähtöaineita alaikäisille ja sen tuoma lisäarvo.

Komitean työssä olisi otettava huomioon räjähdeturvallisuutta käsittelevän 
asiantuntijatyöryhmän raportissa ehdotetut yksityiskohtaiset toimenpiteet.

Jotta vältyttäisiin toimenpiteiden päällekkäisyydeltä tai siltä, että 
lainmukaisiin yrityksiin kohdistuva taakka lisääntyy tarpeettomasti, on 
tärkeää ottaa huomioon myös vastaavanlaisille aroille tuotteille nykyisin 
tehtävät tarkastukset. Asetonin, suolahapon ja rikkihapon kaltaisilla 
räjähdystarvikkeilla käytävää kauppaa säännellään jo nyt voimassa olevalla 
huumausaineiden lähtöaineita koskevalla yhteisön lainsäädännöllä. 
Kyseisessä lainsäädännössä edellytetään tehokkaita tarkastuksia, ja se on 
otettava huomioon ennen uusien järjestelmien ehdottamista. Jotta 
tarkastukset olisivat tehokkaita, niitä olisi sovellettava tuontiin, vientiin, 
kauttakuljetukseen ja yhteisön sisäisiin siirtoihin.

2.2.2 Otetaan käyttöön järjestelmä, jossa lähtöaineiden ostajan 
henkilöllisyys tallennetaan, kun tietyt määrät ja/tai pitoisuudet 
ylittyvät. Lainvalvonnasta vastaavien viranomaisten olisi saatava nämä 
tiedot pyynnöstä tai ne olisi annettava kansalliselle yhteyspisteelle 
epäilyttävien liiketapahtumien tapauksessa. Kaikkia asiaankuuluvia 
tietosuojasääntöjä olisi sovellettava.

Asiaankuuluvat määrät ja/tai pitoisuudet vahvistettaisiin pysyvän 
asiantuntijakomitean työn perusteella.

Komissio/jäsenvaltiot Alkaa vuonna 2008

Konkreettisen 
järjestelmän 
perustamisen tarvetta 
arvioidaan vuoden 
2008 loppuun 
mennessä

Työryhmän suositus nro 7
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2.2.3 Voimassa olevat toimenpiteet huomioon ottaen olisi määriteltävä 
räjähteiden lähtöaineiden varastoinnin turvallisuutta koskevat 
eurooppalaiset vähimmäisvaatimukset ja teollinen ohjaus 
asianmukaisen säännöstön avulla.

Säännöstö ei saisi olla ristiriidassa muiden asetusten kanssa.

Komissio/jäsenvaltiot Vuoden 2008 loppu Työryhmän suositus nro 8

Painopiste 3: Lähtöaineita koskevien liiketoimien valvonnan parantaminen

2.3.1 Epäilyttävistä liiketapahtumista ilmoittamiseen tarkoitetun 
järjestelmän luominen

Kaikilla jakeluketjuun kuuluvilla olisi oltava yksinkertainen keino varoittaa 
asianomaisia kansallisia viranomaisia liiketapahtumista tai varkauksista, 
joiden tarkoitukseksi ne epäilevät räjähteiden laitonta valmistusta.

Sellaista sitovaa järjestelmää voitaisiin harkita, jossa asianomaiselle 
kansalliselle viranomaiselle ilmoitetaan kaikista epäilyttävinä pidettävistä 
liiketapahtumista, jotka liittyvät luettelossa mainittuihin tuotteisiin. 
Teollisuutta ja vähittäismyyjiä varten olisi kehitettävä huumeiden 
lähtöaineita koskevia EY:n käytännesääntöjä vastaavat käytännesäännöt, 
joissa määriteltäisiin epäilyttävä toiminta. Olisi myös perustettava 
yhteyspisteverkosto asiaankuuluvien tietojen vaihtoa varten kyseessä 
olevalla alueella.

Jäsenvaltiot/komissio Alkaa vuonna 2008

Konkreettisen 
järjestelmän 
perustamisen tarvetta 
arvioidaan vuoden 
2008 loppuun 
mennessä

Työryhmän suositukset nro 2, 5 ja 6

2.3.2 Voimassa olevat toimenpiteet ja EU:n vähimmäisvaatimukset 
huomioon ottaen olisi arvioitava, millaista hyötyä saataisiin sellaisen 
kutakin vähittäismyyntialalla käsiteltävää lähtöainetta koskevan 
järjestelmän perustamisesta, jossa kaikki pakkaukset merkittäisiin 
koodilla, joka ilmaisee, että kyseisen aineen ostaminen saattaa 
edellyttää rekisteröintiä.

Voitaisiin tarkastella mahdollisuutta suunnitella eurooppalainen symboli, 
joka ilmaisisi, että vähittäismyynnissä oleva tuote edellyttää rekisteröintiä.

Jäsenvaltiot/komissio 2008 Työryhmän suositus nro 9
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Painopiste 4: Markkinoilla olevien räjähteiden ja pyroteknisten tuotteiden valvonnan parantaminen

2.4.1 Varmistetaan, että kussakin jäsenvaltiossa on räjähteiden valmistusta, 
varastointia, myyntiä, käyttöä ja hallussapitoa koskeva virallinen lupa-
, sääntely- ja lisenssijärjestelmä, joka koskee myös yksityishenkilöitä.

Sen on koskettava yrityksiä ja myös ei-kaupallisia toimia.

Jäsenvaltiot 2009 Työryhmän suositus nro 21

2.4.2 Varmistetaan räjähteiden tunnistaminen ja jäljittäminen 
siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähteiden tunnistamista ja 
jäljitettävyyttä koskevassa komission direktiiviluonnoksessa 
(jäljitettävyysdirektiivi) ehdotetun järjestelmän perusteella.

Komissio/jäsenvaltiot Vuoden 2007 loppu Työryhmän suositus nro 22

2.4.3 Pyroteknisten tuotteiden suurten määrien lupia ja käsittelyä koskevien 
EU:n vaatimusten yhdenmukaistaminen.

On tarpeen tehdä tutkimus mahdollisuudesta käyttää pyroteknisiä 
tuotteita terrorismitarkoituksiin. Tämän jälkeen päätettäisiin, 
edellyttäisikö pyroteknisten tuotteiden mahdollinen käyttö räjähteinä 
ei-sitovaa lainsäädäntöä tai täyttä yhdenmukaistamista.

Koska pyroteknisten tuotteiden suurten määrien käsittelyä koskeviin 
lupajärjestelmiin liittyvä lähestymistapa ei ole yhdenmukainen, tällaisia 
tuotteita voidaan käsitellä ilman sääntelyyn perustuvaa valvontaa, kunhan 
varastointia ja kuljetusta koskevat vaatimukset täyttyvät. Tällainen 
turvallisuusvaje olisi poistettava.

Komissio/jäsenvaltiot Vuoden 2009 loppu Työryhmän suositus nro 43

Painopiste 5: Turvallisuuden parantaminen tiloissa, joissa räjähteitä käsitellään

2.5.1 Kaikissa tiloissa, joissa räjähteitä käsitellään (valmistus-, varastointi-, 
jakelu- ja käyttötilat), otetaan käyttöön tehokkaat 
turvallisuussuunnitelmat/turvallisuudenhallintajärjestelmät.

Varmistetaan, että pysyvissä varastointitiloissa tarvittavat pääsyn 
rajoittamista ja havaitsemista koskevat säännökset olisi suhteutettava riskiin 
ja niiden olisi edellytettävä vakioluokitusta.

Jäsenvaltiot Asiasta käynnistetään 
keskustelu vuonna 
2008

Käynnissä

Työryhmän suositukset nro 12 ja 14
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2.5.2 Otetaan käyttöön asianomaisia kansallisia viranomaisia koskeva velvoite 
pitää räjähteiden valmistajat ja jakelijat koko ajan selvillä alueellisista 
uhkista.

Valmiussuunnitelmat olisi kehitettävä uhkatason perusteella.

Jäsenvaltiot Käynnissä Työryhmän suositus nro 13

2.5.3 Irtotavarana toimitettavien räjähteiden ja valmiiden tuotteiden 
valmistuksessa käytettävistä raaka-aineista olisi tehtävä selvitys ja 
sovitettava ne yhteen määräajoin kansallisten viranomaisten 
hyväksymällä tavalla. 

Tämä koskee kaikkia irtotavarana toimitettavia räjähteitä valmistavia tehtaita. 
Asianomaisten määräaikojen ei tulisi olla pitkiä, jotta mahdolliset hukat, 
varkaudet ja epäjohdonmukaisuudet havaitaan mahdollisimman pian.

Jäsenvaltiot 2009 Työryhmän suositus nro 20
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2.5.4 Liikkuvien räjähteidenvalmistusyksikköjen (MEMU) turvallisuuden 
parantaminen. Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista 
tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) muuttaminen vuoden 2009 
loppuun mennessä.

Seuraavat erityistoimet olisi toteutettava:

· MEMU:ssa tuotettujen räjähteiden määrä olisi varmistettava kahdella 
toisistaan riippumattomalla järjestelmällä Ainakin toinen niistä olisi 
asennettava kuorma-autoon 

· Jokaiseen MEMU:un olisi asennettava prosessilukot luvattoman käytön 
estämiseksi

· Lastatut MEMU:t olisi pysäköitävä paikkaan, jota vartioidaan silloin, kun 
niitä ei käytetä

· Olisi vahvistettava määräajat turvallisuustoimenpiteisiin liittyvien tietojen 
säilyttämiselle.

Komissio/jäsenvaltiot Vuoden 2009 loppu Työryhmän suositukset nro 15, 16 ja 17

Painopiste 6: Henkilöstön luotettavuusselvitysten parantaminen

2.6.1 Koko räjähteiden valmistuksessa, varastoinnissa, jakelussa ja käytössä 
työskentelevästä henkilöstöstä ja räjähdealan koulutukseen hakeutuvasta
henkilöstöstä, jolla räjähdealan koulutukseen hakeutuvasta henkilöstöstä, 
jolla on pääsy räjähteisiin, olisi tehtävä luotettavuusselvitys 
(asianomaisten kansallisten viranomaisten sovellettavien kansallisten 
sääntöjen mukaisesti tekemät ulkoiset tarkastukset), ja kyseisillä 
henkilöillä olisi oltava räjähteisiin pääsyä koskeva virallinen lupa.

Jäsenvaltiot Käynnissä Työryhmän suositus nro 11
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Painopiste 7: Räjähdekuljetusten turvallisuuden parantaminen

2.7.1 Kaikki räjähteitä kuljettavat EX/II- ja EX/III-ajoneuvot olisi varustettava 
tietyillä turvallisuutta parantavilla sovelluksilla. Vaarallisten tavaroiden 
kansainvälisistä tiekuljetuksista tehtyä eurooppalaista sopimusta (ADR) 
muutetaan vuoden 2009 loppuun mennessä.

Näissä turvallisuussovelluksissa

1) on oltava 24-tuntinen kaukoseurantajärjestelmä (esim. GPS-pohjaiset 
järjestelmät), jota valvoo sopivalla tavalla varustettu seuranta-asema. 
Tällaisen järjestelmän olisi oltava suojattu, jotta vältettäisiin järjestelmän 
tuhoutuminen ja estettäisiin kuorma-autojen jäljittäminen. Näillä 
seurantajärjestelmillä (mukaan luettuna seuranta-asema) on voitava 
luotettavalla tavalla ja kun se on teknisesti mahdollista
· tunnistaa ajoneuvon sijainti
· aktivoida hälytys, jos ajoneuvo siirretään tietystä paikasta tiettyinä 

aikoina
· aktivoida hälytys, jos tietyt osastot avataan tiettyinä aikoina ja/tai 

luvattomissa paikoissa.
· suorittaa hätähälytys- ja/tai paniikkihälytys

2) on oltava mahdollisuus pysäyttää moottori kauko-ohjauksella, jos tämä on 
turvallista ja Wienin yleissopimuksen mukaista

3) on oltava varkaudenestojärjestelmä
4) on oltava riittävän turvalliset osastot räjähteitä varten

Komissio/jäsenvaltiot 2009 Työryhmän suositus nro 18

5) on oltava viestintäjärjestelmä
6) on oltava ajoneuvon kattoon kiinnitetty tunnusmerkki, jonka koko ja 

kuvaus on vahvistettu etukäteen.

Olisi vahvistettava määräajat turvallisuustoimenpiteisiin liittyvien tietojen 
säilyttämiselle.
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2.7.2 Käynnistetään keskustelu siitä, onko ns. flegmatoitujen räjähteiden 
luokitusta tarpeen tarkastaa.

Tämä olisi tehtävä sen varmistamiseksi, että tulevat kuljetussäännökset (YK:n 
yhdenmukaistettu järjestelmä (GHS-järjestelmä)) kattavat edelleen tällaiset 
aineet. 

Komissio/jäsenvaltiot Välittömästi

Vuoden 2007 loppu

Työryhmän suositus nro 19

2.7.3 Voimassa olevat turvatoimenpiteet olisi analysoitava ennen kuin tehdään 
päätös uusien toimenpiteiden täytäntöönpanosta.

Painopiste 8: Räjähteiden laitonta valmistusta koskevan tiedon saatavuuden ja laadun heikentäminen

2.8.1 Rajoitetaan pomminrakennustietojen laitonta levittämistä internetissä 
kunnioittaen täysin lehdistön, tiedon ja ilmaisun vapautta.

Jäsenvaltiot/komissio Käynnissä Työryhmän suositus nro 41

2.8.2 Harkitaan pomminrakennuskokemusten levittämisestä internetissä 
langetettavien rikosoikeudellisten seuraamusten lähentämistä terrorismin 
torjumisesta tehtyyn neuvoston puitepäätökseen tehtyjen muutosten 
mukaisesti (sellaisina kuin ne ovat terrorismin torjumisesta tehdyn 
puitepäätöksen 2002/475/YOS muuttamisesta tehdyssä neuvoston 
puitepäätöksessä).

Jäsenvaltiot/komissio Vuoden 2008 loppu Työryhmän suositus nro 41
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Havaintotoimenpiteet

Nro Toimenpide/toimi Toimivaltainen elin Määräaika Tilanne/ huomautuksia

Painopiste 1: Skenaarioihin perustuvan lähestymistavan luominen työskentelyn painopisteiden määrittämiseksi räjähteiden havaitsemisessa

3.1.1 Perustetaan työryhmä, jonka tehtäviin kuuluu räjähteiden 
havaitsemiseen liittyvien skenaarioiden kehittäminen ja niistä 
keskusteleminen sekä räjähteiden havaitsemiseen käytettävän 
teknologian asettamien vaatimusten määrittäminen skenaarioita varten 
ottaen huomioon muilla foorumeilla tehtävä työ.

Työryhmään kuuluisi edustajia jäsenvaltioista ja komissiosta.

Komissio/jäsenvaltiot Mahdollisimman pian Työryhmän suositus nro 23

3.1.2 Luodaan matriisi, jossa esitetään kunkin työryhmän laatiman 
skenaarion osalta, mitä räjähteiden havaitsemisen osalta halutaan ja 
mikä on tällä hetkellä mahdollista. 

Lähtöaineita käsittelevä pysyvä asiantuntijakomitea tarkastelee 
mahdollisuutta määrittää lähtöaineet, jotka voitaisiin lisätä edellä 
mainittuun matriisiin.

Komissio/jäsenvaltiot Käynnissä Työryhmän suositus nro 24

Painopiste 2: Räjähteiden havaitsemista koskevien vähimmäisvaatimusten kehittäminen

3.2.1 Tarkastellaan räjähteiden havaitsemista koskevien yhteisten 
vähimmäisvaatimusten kehitystä asiaa koskevien skenaarioiden ja 
uhkien arvioinnin perusteella.

Näitä vaatimuksia olisi päivitettävä sitä mukaa kuin tekniikka kehittyy.

Jäsenvaltiot/komissio Käynnissä Työryhmän suositus nro 25
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Painopiste 3: Tiedonvaihdon parantaminen

3.3.1 Varmistetaan, että turvahenkilöstölle (erityisesti lentoasemilla) 
annetaan säännöllisesti näiden henkilöiden tehtävien hoitamiseksi 
tarvittavaa ajantasaista tietoa terroristitoiminnasta.

Lentoasemien turvallisuuden osalta tämän olisi täydennettävä yhteisistä 
siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä annetun EU:n asetuksen 
2320/2002 liitteen 12.2 kohdassa vahvistettuja turvahenkilöstön 
koulutusvelvoitteita.

Jäsenvaltiot Käynnissä Työryhmän suositus nro 42

3.3.2 Arvioidaan, kuinka hyvin koulutustietoja ja muuta tietoa tai palautetta 
on räjähteiden havaitsemiseen tarkoitettujen sovellusten valmistajien 
saatavilla, ja parannetaan tilannetta tarvittaessa. Olisi perustettava 
mekanismi tällaisten tietojen vaihdolle ottaen huomioon nyt 
käytettävissä olevat tiedonvaihtovälineet. 

Komissio/jäsenvaltiot Vuoden 2009 loppu Työryhmän suositus nro 30

3.3.3 Perustetaan tietokanta, johon sisältyvät tiedot EU:ssa tuotetuista 
räjähteistä.

Tietokanta sisältäisi teknisen rikostutkinnan asiantuntijoiden ja 
havaitsemisasiantuntijoiden tarvitsemat tiedot räjähteistä. Pääsy 
tietokantaan olisi myönnettävä vain tietojensaantitarpeen perusteella.

Komissio/jäsenvaltiot Vuoden 2010 loppu Työryhmän suositus nro 32

3.3.4 Laaditaan käytännön toimijoihin (loppukäyttäjiin) keskittyvä 
räjähteiden havaitsemista koskeva käsikirja.

Käsikirja olisi luokiteltava asianomaiselle tasolle.

Komissio/jäsenvaltiot Vuoden 2009 
loppupuolisko

Työryhmän suositus nro 33

3.3.5 Perustetaan räjähteiden havaitsemista koskeva asiantuntijaverkosto 
ottaen huomioon eri elinten jo tekemä työ.

Komissio/jäsenvaltiot Vuoden 2008 loppu Työryhmän suositus nro 34
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Painopiste 4: Perustetaan EU:n laajuinen räjähteiden havaitsemista koskevat sertifiointi-, testaus- ja kokeilujärjestelmät

3.4.1 Perustetaan EU:n laajuinen räjähteiden havaitsemiseen tarkoitettujen 
sovellusten sertifiointijärjestelmä ja tutkitaan mahdollisuutta ulottaa se 
EU:n ulkopuolelle (esim. yhteistyö ISO:n ja CASCO:n kanssa).

Komissio/jäsenvaltiot Vuoden 2009 loppu Työryhmän suositus nro 26

3.4.2 Perustetaan EU:n laajuinen räjähteiden havaitsemiseen tarkoitettujen 
sovellusten testausjärjestelmä ottaen huomioon eri elinten jo tekemä 
työ.

Komissio/jäsenvaltiot Vuoden 2009 loppu Työryhmän suositus nro 27

Järjestelmässä asianomaiset viranomaiset ja toimielimet voisivat vaihtaa 
testaustuloksia.

Räjähteiden havaitsemista käsittelevä työryhmä tarkastelee mahdollisuutta 
yhdenmukaistaa testaustoimenpitetä.

3.4.3 Perustetaan EU:n laajuinen räjähteiden havaitsemiseen tarkoitettujen 
sovellusten kokeilujärjestelmä.

Tällaisen järjestelmän tukena olisi oltava EU:n ohjelma ja sillä olisi 
pystyttävä tekemään suorituskykykokeita realistisissa olosuhteissa samoissa 
tai samankaltaisissa skenaarioissa.

Räjähteiden havaitsemista käsittelevä työryhmä tarkastelee mahdollisuutta 
yhdenmukaistaa kokeilutoimenpiteitä.

Komissio/jäsenvaltiot Vuoden 2009 loppu Työryhmän suositus nro 28

3.4.4 Arvioidaan, onko tarvetta kehittää sertifiointi-, testaus- ja 
kokeilumenettelyjä koskevia standardoituja menettelyjä ja prosesseja, 
ja tutkitaan mahdollisuutta ulottaa ne EU:n ulkopuolelle (esim. 
yhteistyö ISO:n ja CASCO:n kanssa).

Komissio/jäsenvaltiot Vuoden 2008 loppu Työryhmän suositus nro 29
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Painopiste 5: Räjähteiden havaitsemiseen käytettävän teknologian parempi hyödyntäminen tietyissä tiloissa

3.5.1 Räjähteiden havaitsemiseen käytettävän teknologian käytön 
parantaminen lentoasemilla, muissa liikennemuodoissa ja muissa 
julkisissa tiloissa.

Tämän alan kehitystä olisi tuettava. Tilannetta olisi arvioitava jatkuvasti ja 
tehtävä vaadittavat mukautukset tarvittaessa. 

Komissio/jäsenvaltiot Käynnissä Työryhmän suositus nro 31

Valmistautumis- ja vastatoimenpiteet

Nro Toimenpide/toimi Toimivaltainen elin Määräaika Tilanne/ huomautuksia

Painopiste 1: Tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihdon parantaminen asiaankuuluvien jäsenvaltioiden viranomaisten kesken

4.1.1 Perustetaan eurooppalainen räjähteiden raivaamisverkosto (EOD-
verkosto).

Tällä järjestelmällä olisi helpotettava tietojen jakamista ja lisättävä 
keskinäistä luottamusta. Sen olisi edistettävä parhaiden käytänteiden 
tunnistamista, yhteisten koulutusharjoitusten järjestämistä ja EOD-
yksikköjen pitämistä ajan tasalla alalle tärkeästä viimeisimmästä 
kehityksestä.

Verkoston olisi oltava kaikkien niiden EOD-yksikköjen (poliisi, valtion 
virastot, armeija) käytettävissä, joiden toimialaan räjähteet kuuluvat 
jäsenvaltioissa.

Olisi arvioitava, käytetäänkö verkoston perustamiseen EU:n rahoitusta. 

Jäsenvaltiot/Europol/
komissio

Vuoden 2008 loppu Työryhmän suositus nro 38

4.1.2 Tutkimuspaikalta löydettyjen suurten kemikaalimäärien käsittelyä 
koskevan tiedon ja avun vaihtaminen.

Tällainen EOD-asiantuntijoita hyödyttävä vaihto voisi tapahtua EOD-
verkoston kautta.

Jäsenvaltiot Käynnissä Työryhmän suositus nro 47
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Painopiste 2: Uhka-arviointien kehittäminen

4.2.1 Harkitaan erityisten räjähteitä koskevien uhka-arviointien 
kehittämistä.

Jäsenvaltiot/Europol/
neuvosto

Käynnissä Työryhmän kertomuksen 4.10 jakso

Painopiste 3: Kehitetään valmistautumis- ja vastatoimia räjähteitä käyttävien terroristien muodostamien uhkien varalle

4.3.1 Asianomaisille lainvalvontaviranomaisille luodaan mahdollisuus 
pyytää palvelujen tarjoajia sulkemaan matkapuhelinantennit, kun 
kyseessä on terroristihyökkäyksen uhka.

Jos on syytä epäillä, että matkapuhelimia käytetään laukaisimina, 
asianomaisten lainvalvontaviranomaisten olisi voitava pyytää palvelujen 
tarjoajia sulkemaan asianomaiset antennit.

Jäsenvaltioiden olisi vaihdettava keskenään tärkeitä kokemuksia, taitoja ja 
parhaita käytänteitä EOD-yksikköjen verkoston kautta kyseessä olevalla 
alueella.

Jäsenvaltiot/(komissio) Käynnissä Työryhmän suositukset nro 44 ja 46

____________________


