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1. ------IND- 2009 0350 D-- EL- ------ 20090715 --- --- PROJET  

 

 

Υπουργείου Υγείας και Πρόληψης  
Ημερομηνία: 30 Ιουνίου 2009 
Αριθμός υπόθεσης:  0900446. 
Υπεύθυνος υπόθεσης: SUMTK/Health Policy kt. 
Αριθ. εγγράφου:  69710 

Αριθμός εκτελεστικού διατάγματος για την ασφάλεια συγκεκριμένων 
βιολογικών ουσιών, συστημάτων χρήσης και σχετικών υλικών1 

Σύμφωνα με το άρθρο 1, άρθρο 2, παράγραφο 2, άρθρο 4, παράγραφο 1 και άρθρο 6 
παράγραφο 2 και 3 και τον νόμο 474 της 17ης Ιουνίου 2008 για την ασφαλή διαχείριση 
συγκεκριμένων βιολογικών ουσιών, συστημάτων χρήσης και σχετικών υλικών, έχουν οριστεί 
τα παρακάτω. 

Εφαρμογή 

Άρθρο 1. Οι όροι του εν λόγω εκτελεστικού διατάγματος αφορούν μόνο τις βιολογικές 
ουσίες, τα συστήματα χρήσης και τα σχετικά υλικά που προσδιορίζονται στο παράρτημα 1, τα 
οποία περιλαμβάνονται στα συστήματα ελέγχου εξαγωγών που προσδιορίζονται στον 
κανονισμό του συστήματος ελέγχου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τα στοιχεία διπλής 
χρήσης (προϊόντα και τεχνολογία) τα οποία χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τις επιθέσεις 
κατά ατόμων και συνεπώς αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια. 
Παράγραφος 2. Η δανική υπηρεσία διαχείρισης βιολογικών έκτακτων αναγκών μπορεί να 
εξαιρέσει μερικώς ή πλήρως συγκεκριμένες βιολογικές ουσίες, συστήματα χρήσης και 
σχετικά υλικά από την συμπερίληψή τους στις διατάξεις  του εκτελεστικού διατάγματος. 

Άρθρο 2. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόληψης μπορεί να συμπεριλάβει διατάξεις που 
προσδιορίζουν ότι οι διατάξεις που έχουν οριστεί στο εν λόγω εκτελεστικό διάταγμα θα 
περιλαμβάνουν επίσης βιολογικές ουσίες, συστήματα χρήσης και σχετικά υλικά και δεν θα 
περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 εάν η βιολογική ουσία, το σύστημα παράδοσης και τα σχετικά 
υλικά θεωρείται ότι είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν σε βιολογικές επιθέσεις κατά ατόμων 
και συνεπώς να αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια. 
Παράγραφος 2. Τα ψηφίσματα για την συμπερίληψη άλλων βιολογικών ουσιών, συστημάτων 
χρήσης και σχετικών υλικών, πρβ. παράγραφος 1, εισάγονται με βάση τις επαγγελματικές 
οδηγίες της δανικής υπηρεσίας διαχείρισης βιολογικών έκτακτων αναγκών. 

Ορισμοί 

Άρθρο 3. Οι παρακάτω ορισμοί ισχύουν για το παρόν εκτελεστικό διάταγμα: 

1) Βιολογικές ουσίες: Οι βιολογικές ουσίες περιλαμβάνουν ανθρώπινα παθογόνα, 
ζωονόσους και τοξίνες με τη μορφή ιών, ρικέτσιας, βακτηρίων, τοξινών και 
υπομονάδων τοξινών, ορισμένων μυκήτων και συγκεκριμένων γενετικών υλικών και 
γενετικά τροποποιημένων οργανισμών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σχέση 
με βιολογικές επιθέσεις κατά ατόμων και συνεπώς αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια 
ασφάλεια. 

2) Κατοχή Η κυριότητα ή κατοχή βιολογικών ουσιών, συστημάτων χρήσης ή σχετικών 
υλικών που συμπεριλαμβάνονται στο εκτελεστικό διάταγμα. 

3) Διπλή χρήση: Βιολογικές ουσίες, συστήματα χρήσης ή σχετικά υλικά που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν τόσο για νόμιμους σκοπούς όσο και για σκοπούς επίθεσης. 

                                                 
1 Η εκτελεστική διάταξη κοινοποιοίθηκε με τη μορφή σχεδίου, σύμφωνα με την οδηγία 98/34/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/a48/ΕΚ. 
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4) Συστήματα χρήσης: Εξοπλισμός ψεκασμού και άλλα μη επανδρωμένα συστήματα 
που έχουν τη δυνατότητα διασποράς συγκεκριμένων βιολογικών ουσιών. 

5) Μονάδα αποθήκευσης: Μία μονάδα για την αποθήκευση συγκεκριμένων βιολογικών 
ουσιών, ήτοι. ένας κλειστός δοκιμαστικός σωλήνας που περιλαμβάνει καλλιέργεια 
βακτηριδίων. 

6) Επαγγελματικός σκοπός: Σκοποί έρευνας, διάγνωσης ή εμπορικοί σκοποί που μπορεί 
να περιλαμβάνουν πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, ήτοι τμήματα 
πανεπιστημίων, εργαστήρια νοσοκομείων, εταιρείες βιοτεχνολογίας, φαρμακευτικά 
νομικά πρόσωπα κ.λπ. 

7) Σχετικά υλικά: Υλικά, εξοπλισμός και τεχνολογία που καλύπτεται από τις σχετικές 
διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες ή συμπεριλαμβάνεται σε εθνικές λίστες ελέγχου 
και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, παραγωγή ή χρήση 
βιολογικών όπλων και στα συστήματα χρήσης τους. 

8) Σχέδιο ασφάλειας: Σχέδιο των μέτρων ή προφυλάξεων που πρόκειται να 
εφαρμοστούν για την πρόληψη, εντοπισμό και απόκριση στην κλοπή ή κακή χρήση 
συγκεκριμένων βιολογικών ουσιών, συστημάτων χρήσης και σχετικών υλικών. 

9) Αξιολόγηση τρωτότητας: Εντοπισμός των κινδύνων και των αδυναμιών ασφάλειας 
που σχετίζονται με την κατοχή, παραγωγή, χρήση, αποθήκευση, αγορά, πώληση, 
μεταφορά, μετακίνηση και διάθεση συγκεκριμένων βιολογικών ουσιών, συστημάτων 
χρήσης και σχετικών υλικών. 

10) Οντότητα: Φυσική ή νομική οντότητα που ως κάτοχος και/ή ανεξάρτητο άτομο έχει 
την ευθύνη για συγκεκριμένες βιολογικές ουσίες, συστήματα χρήσης και σχετικά 
υλικά, συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων, ιδρυμάτων, προσώπων παραγωγής ή 
τμημάτων αυτών. 

Γενικοί κανονισμοί  

Άρθρο 4. Όσον αφορά τις βιολογικές ουσίες, τα συστήματα χρήσης και τα σχετικά υλικά που 
περιλαμβάνονται στο εκτελεστικό διάταγμα θα επιτρέπεται να γίνεται επεξεργασία, 
παραγωγή, χρήση και αποθήκευσή τους μόνο όπου έχει εξασφαλιστεί άδεια για τον εν λόγω 
σκοπό.  

Άδεια για την επεξεργασία, παραγωγή, χρήση και αποθήκευση κ.λπ συγκεκριμένων βιολογικών 
ουσιών, συστημάτων χρήσης και σχετικών υλικών  

Άρθρο 5. Άδειες σύμφωνα με το άρθρο 4 παρέχονται από τη δανική υπηρεσία διαχείρισης 
βιολογικών έκτακτων αναγκών. 
Παράγραφος 2. Θα πρέπει να γίνεται αίτηση για τις άδειες με χρήση των σχετικών εντύπων 
από τη δανική υπηρεσία διαχείρισης βιολογικών έκτακτων αναγκών. Τα έντυπα είναι 
διαθέσιμα από τη δανική υπηρεσία διαχείρισης βιολογικών έκτακτων αναγκών ή από τη 
διεύθυνση www.biosikring.dk. 
Παράγραφος 3. Οι αιτήσεις αδειών θα πρέπει να φέρουν την υπογραφή του υπεύθυνου 
διαχειριστή, πρβ. άρθρο 6. Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα 
στοιχεία: 

1) Όνομα και διεύθυνση του ατόμου, νομικής οντότητας, ιδρύματος ή αντίστοιχου. 
2) Τμήμα όπου είναι παρούσα η βιολογική ουσία, το σύστημα χρήσης ή τα σχετικά 

υλικά. 
3) Όνομα και εκπαίδευση του ατόμου που είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια, πρβ. άρθρα 

11 και 12 
4) Σκοπός και απαιτούμενο πεδίο εφαρμογής της άδειας, πρβ. άρθρα 6 και 7. 
5) Πληροφορίες για τις συνθήκες ασφαλείας, πρβ. άρθρο 17. 
6) Πληροφορίες για τις συνθήκες αποθήκευσης, πρβ. άρθρο 15. 

Άρθρο 6. Είναι δυνατή η έκδοση αδειών μόνο σε πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων νομικών 
οντοτήτων, που έχουν επαγγελματικούς και νόμιμους λόγους για την απόκτηση άδειας για τις 
ουσίες κ.λπ. που συμπεριλαμβάνονται στα άρθρα 1 και 2.  
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Παράγραφος 2. Οι νομικές οντότητες οφείλουν να διορίσουν ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο, 
παράλληλα με τη νομική οντότητα θα ευθύνεται για να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις 
διατάξεις για τις βιολογικές ουσίες, τα συστήματα χρήσης και τα σχετικά υλικά που 
περιλαμβάνονται στα άρθρα 1 και 2, πρβ. άρθρο 11. 

Άρθρο 7. Είναι δυνατή η έκδοση αδειών για μία βιολογική ουσία, ένα σύστημα χρήσης ή ένα 
σχετικό υλικό ή για ομάδες βιολογικών ουσιών, συστημάτων παράδοσης ή σχετικών υλικών. 
Παράγραφος 2. Είναι δυνατή η έκδοση αδειών για περιορισμένο χρονικό διάστημα ή για όσο 
καιρό συνεχίζεται ή δραστηριότητα για την οποία έχει εκδοθεί η άδεια, πρβ. ωστόσο το 
άρθρο 9. 
Παράγραφος 3. Επιπλέον, είναι δυνατή η έκδοση αδειών για διαγνωστικές έρευνες που 
περιλαμβάνουν τις βιολογικές ουσίες που περιλαμβάνονται στο εκτελεστικό διάταγμα, πρβ. 
παράρτημα 1. Θα πρέπει να γίνεται απόρριψη των εν λόγω βιολογικών ουσιών το αργότερο 
εντός 14 ημερών από την ολοκλήρωση της έρευνας εκτός εάν έχει υπάρχει άδεια για τις 
συγκεκριμένες βιολογικές ουσίες. 

Άρθρο 8. Η δανική υπηρεσία διαχείρισης βιολογικών έκτακτων αναγκών μπορεί, σε 
συνδυασμό με την έκδοση αδειών, να ορίσει ειδικές απαιτήσεις που σχετίζονται με την 
αποθήκευση, διάθεση, αποθήκευση, συνθήκες ασφάλειας και εκπαίδευση του προσωπικού, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που ευθύνονται για την ασφάλεια, επιπρόσθετα με τις 
απαιτήσεις που προσδιορίζονται στο εκτελεστικό διάταγμα. 

Άρθρο 9. Οι αλλαγές στις δραστηριότητες μιας οντότητας που μπορεί να έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο στην έκδοση άδειας, θα πρέπει να ανακοινώνονται στη δανική υπηρεσία 
διαχείρισης βιολογικών έκτακτων αναγκών.  
Παράγραφος 2. Η δανική υπηρεσία διαχείρισης βιολογικών έκτακτων αναγκών μπορεί να 
αναστείλει πλήρως ή μερικώς τις άδειες που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 4, εάν δεν 
υπάρξει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο ή εάν 
καθοριστεί ότι η οντότητα δεν πληροί πλέον τους όρους δυνατότητας έκδοσης άδειας. 
Παράγραφος 3. Η δανική υπηρεσία διαχείρισης βιολογικών έκτακτων αναγκών μπορεί να 
αναστείλει ή να αλλάξει πλήρως ή μερικώς άδειες που έχουν εκδοθεί πριν εάν υπάρχουν 
σημαντικές ανησυχίες για τη δημόσια ασφάλεια που απαιτούν την αναστολή της άδειας. 
Παράγραφος 4. Οι προθεσμίες για την απόρριψη ουσιών κ.λπ. μετά τη λήξη των αδειών θα 
ορίζονται από τη δανική υπηρεσία διαχείρισης βιολογικών έκτακτων αναγκών, πρβ. άρθρο 8. 

Υπευθυνότητα και εκπαίδευση  

Άρθρο 10. Οι οντότητες θα ευθύνονται για τη συμμόρφωσή τους με τους κανονισμούς που 
προσδιορίζονται στο εκτελεστικό διάταγμα και για τη συμμόρφωσή τους με οποιεσδήποτε 
συνθήκες ή απαιτήσεις ορίζονται στις άδειες που εκδίδονται. 

Άρθρο 11. Οι οντότητες θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι ένας ή περισσότεροι από τους 
υπαλλήλους της οντότητας έχει διοριστεί ως υπεύθυνος ασφαλείας. Αυτοί οι υπάλληλοι θα 
πρέπει επιπρόσθετα να έχουν λάβει την έγκριση της δανικής υπηρεσίας διαχείρισης 
βιολογικών έκτακτων αναγκών. Θα πρέπει να υποβληθεί τεκμηρίωση που να επιβεβαιώνει ότι 
οι υπάλληλοι που έχουν διοριστεί ως υπεύθυνοι για την ασφάλεια, έχουν δώσει την έγκρισή 
τους για την παροχή πληροφοριών για οποιοδήποτε ποινικό μητρώο. 
Παράγραφος 2. Η οντότητα θα ευθύνεται για να διασφαλίζει ότι θα διορίζεται ένα νέο άτομο 
ως υπεύθυνο για την ασφάλεια πριν να φύγει από τη θέση του το προηγούμενο άτομο που 
ήταν υπεύθυνο για την ασφάλεια και ότι αυτό το άτομο θα έχει την έγκριση της δανικής 
υπηρεσίας διαχείρισης βιολογικών έκτακτων αναγκών. 

Άρθρο 12. Το άτομο που έχει διοριστεί από την οντότητα ως υπεύθυνο ασφαλείας θα πρέπει 
να παρακολουθήσει έναν από τους κύκλους μαθημάτων εκπαίδευσης της δανικής υπηρεσίας 
διαχείρισης βιολογικών έκτακτων αναγκών. Τα μαθήματα παρέχονται δωρεάν. 
Παράγραφος 2. Το άτομο που θα διοριστεί από την οντότητα ως υπεύθυνος ασφαλείας θα 
πρέπει να εξασφαλίζει ότι όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση σε βιολογικές ουσίες, 
συστήματα χρήσης και σχετικό υλικό που περιλαμβάνεται στο εκτελεστικό διάταγμα, 
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γνωρίζουν τους κανονισμούς της περιοχής και γνωρίζουν τις οδηγίες που έχει εκδόσει η 
δανική υπηρεσία διαχείρισης βιολογικών έκτακτων αναγκών. Οι οδηγίες είναι διαθέσιμες από 
τη δανική υπηρεσία διαχείρισης βιολογικών έκτακτων αναγκών ή στη διεύθυνση 
www.biosikring.dk. 
 

Παράγραφος 3. Το άτομο που θα διοριστεί από την οντότητα ως υπεύθυνο για την ασφάλεια 
θα πρέπει να δηλώσει σε ποιον θα επιτρέπεται η πρόσβαση στις βιολογικές ουσίες που 
περιλαμβάνονται στο εκτελεστικό διάταγμα. Η λίστα θα πρέπει να είναι δυνατό να 
παρουσιαστεί ανά πάσα στιγμή στη δανική υπηρεσία διαχείρισης βιολογικών έκτακτων 
αναγκών κατόπιν αίτησης. 

Άρθρο 13. Στα μη δηλωμένα άτομα θα επιτρέπεται πρόσβαση μόνο στις βιολογικές ουσίες 
που συμπεριλαμβάνονται στο εκτελεστικό διάταγμα, εφόσον συνοδεύονται από ένα 
δηλωμένο άτομο, πρβ. άρθρο 12, παράγραφος 3, και την ευθύνη θα φέρει το δηλωμένο 
άτομο. 

Άρθρο 14. Η δανική υπηρεσία διαχείρισης βιολογικών έκτακτων αναγκών μπορεί να 
απαιτήσει αξιολόγηση ασφαλείας για τα άτομα που σχετίζονται με εργασία σε συγκεκριμένες 
βιολογικές ουσίες, συστήματα χρήσης ή σχετικά υλικά για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια 
σύμφωνα με το άρθρο 4, όπου η δουλειά σχετίζεται άμεσα με την παραγωγή ή δοκιμή όπλων. 

Αποθήκευση και μεταφορά  

Άρθρο 15. Οι βιολογικές ουσίες, τα συστήματα χρήσης και τα σχετικά υλικά που 
περιλαμβάνονται στο εκτελεστικό διάταγμα θα πρέπει να αποθηκευτούν κατά τρόπο ώστε να 
προλαμβάνεται η κλοπή και η κατάχρηση. 

Άρθρο 16. Η μεταφορά βιολογικών ουσιών που περιλαμβάνονται στο εκτελεστικό διάταγμα, 
πρβ. άρθρο 1, θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους τρέχοντες κανονισμούς για τη μεταφορά 
επικίνδυνων εμπορευμάτων. Για την οδική μεταφορά, ισχύουν οι κανονισμοί της ADR 
(Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη διεθνή οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων) για την 
τάξη 6.1 και 6.2 (αριθμός ΟΗΕ 2814, 3373, 3172 και 3462), για τη σιδηροδρομική μεταφορά, 
ισχύουν οι κανονισμοί RID (Κανονισμοί σχετικά με τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές 
επικίνδυνων εμπορευμάτων) για την τάξη 6.1 και 6.2 (αριθμός ΟΗΕ 2814, 3373, 3172 και 
3462), για τη θαλάσσια μεταφορά, ισχύουν οι κανονισμοί του κώδικα IMDG (διεθνής 
ναυτιλιακός κώδικας επικίνδυνων αγαθών) για την τάξη 6.1 και 6.2 (αριθμός ΟΗΕ 2814, 
3373, 3172 και 3462) και για τις αερομεταφορές, ισχύουν οι κανονισμοί του ICAO-TI 
(τεχνικές οδηγίες για την ασφαλή αερομεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων) για την τάξη 
6.1 και 6.2 (αριθμός 2814, 3373, 3172 και 3462). 
Παράγραφος 2. Η οντότητα οφείλει να εξασφαλίζει ότι οι μεταφορείς, πράκτορες 
διαμετακόμισης κ.λπ. που χρησιμοποιεί η οντότητα, γνωρίζουν την ευθύνη τους να διατηρούν 
ασφαλή τα αγαθά που είναι στη φύλαξή τους. 
Παράγραφος 3. Οι μεταφορείς, πράκτορες διαμετακόμισης κ.λπ., θα πρέπει να εξασφαλίζουν 
ότι τα φορτία βιολογικών ουσιών, τα συστήματα μεταφορών και τα σχετικά υλικά που 
περιλαμβάνονται στο παρόν εκτελεστικό διάταγμα, μεταφέρονται, φυλάσσονται κατά τη 
μεταφορά και μεταφέρονται στον παραλήπτη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέπεται η 
κλοπή, κατάχρησή και απώλεια προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα μη εξουσιοδοτημένα 
άτομα δεν θα έρχονται σε επαφή με τις εν λόγω βιολογικές ουσίες, συστήματα χρήσης και τα 
σχετικά υλικά. 

Ασφάλεια  

Άρθρο 17. Οι οντότητες που υποβάλλουν αίτηση για άδεια θα πρέπει να προετοιμάσουν μια 
αξιολόγηση τρωτότητας και ένα σχέδιο ασφάλειας το οποίο θα περιλαμβάνεται στην 
αξιολόγηση της αίτησης άδειας. Η αξιολόγηση τρωτότητας και το σχέδιο ασφαλείας 
προετοιμάζονται σε ένα ειδικό έντυπο το οποίο μπορεί να λάβει κανείς από τη δανική 
υπηρεσία διαχείρισης βιολογικών έκτακτων αναγκών ή από τη διεύθυνση www.biosikring.dk. 



5 

Παράγραφος 2. Το σχέδιο ασφάλειας θα πρέπει να περιλαμβάνει: 
1) Διαδικασίες δήλωσης σε σχέση με αποθέματα. 
2) Διαδικασίες σε σχέση με την απόρριψη. 
3) Διαδικασίες σε σχέση με ατυχήματα. 
4) Συστήματα ελέγχου πρόσβασης. 
5) Τεχνικοί περιορισμοί ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων 

συναγερμών, τεχνικών επιθεωρήσεων συναγερμών, κ.λπ. 
6) Αξιολόγηση ασφαλείας των επιλεγμένων ατόμων όταν απαιτείται, πρβ. 

άρθρο 14. 
7) Εξασφάλιση ευαίσθητων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της 

αποθήκευσης πληροφοριών που σχετίζεται με τεχνολογία, αποθήκευση 
ουσιών κ.λπ. και προσωπικό και πληροφορίες επισκέψεων (ασφάλεια 
ΙΤ/εγγράφων). 

8) Ασκήσεις/εκπαίδευση. 
Παράγραφος 3. Το σχέδιο ασφαλείας θα πρέπει να συντηρείται συνεχώς και θα πρέπει να 
μπορεί να παρουσιαστεί κατόπιν αίτησης στη δανική υπηρεσία διαχείρισης βιολογικών 
έκτακτων αναγκών. 

Δήλωση και απόρριψη βιολογικών ουσιών, συστημάτων χρήσης και σχετικών υλικών  

Άρθρο 18. Η οντότητα οφείλει να διατηρεί αρχεία/απογραφές των βιολογικών ουσιών, των 
συστημάτων χρήσης και των σχετικών υλικών που περιλαμβάνονται σε αυτό το εκτελεστικό 
διάταγμα για τα οποία ευθύνεται το πρόσωπο. Το αρχείο/απογραφή θα πρέπει να διατηρείται 
συνεχώς ενημερωμένο και να ενημερώνεται τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο. Τα αρχεία και 
άλλα έγγραφα που σχετίζονται με τις άδειες θα πρέπει να αποθηκεύονται τουλάχιστον για 
πέντε έτη. 
Παράγραφος 2. Η εταιρεία θα πρέπει να αναφέρει τα επίπεδα αποθεμάτων που διαθέτει στην 
δανική υπηρεσία διαχείρισης βιολογικών έκτακτων αναγκών τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. 
Η κίνηση των αποθεμάτων θα πρέπει να καταγράφεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχουν 
οριστεί από τη δανική υπηρεσία διαχείρισης βιολογικών έκτακτων αναγκών. 
Παράγραφος 3. Η οντότητα θα πρέπει να μπορεί να παρουσιάσει τα αρχεία/απογραφές στη 
δανική υπηρεσία διαχείρισης βιολογικών έκτακτων αναγκών κατόπιν αίτησης. 

Άρθρο 19. Η αγορά, πώληση, μεταφορά ή απόρριψη βιολογικών ουσιών, συστημάτων 
χρήσης και σχετικών υλικών που περιλαμβάνονται στο παρόν εκτελεστικό διάταγμα θα 
πρέπει να αναφέρονται στη δανική υπηρεσία διαχείρισης βιολογικών έκτακτων αναγκών 
εντός 14 εργάσιμων ημερών από την αγορά, πώληση, μεταφορά ή απόρριψη, που καθορίζει 
τον τύπο, όγκο και μεταφορέα/παραλήπτη. Παράγραφος 2. Tο πρόσωπο οφείλει να 
διασφαλίζει ότι η απόρριψη θα γίνεται κατά τρόπο ώστε οι βιολογικές ουσίες, τα συστήματα 
χρήσης και τα σχετικά υλικά να μην αποτελούν κίνδυνο για την ανθρώπινη ασφάλεια. 
Παράγραφος 3. Η οντότητα θα πρέπει να έχει ορίσει διαδικασίες για την απόρριψη των 
βιολογικών ουσιών, συστημάτων χρήσης και σχετικών υλικών που περιλαμβάνονται στο 
εκτελεστικό διάταγμα, πρβ. άρθρο 17, παράγραφος 2.. 

Ατυχήματα και απώλεια  

Άρθρο 20. Η δανική υπηρεσία διαχείρισης βιολογικών έκτακτων αναγκών θα πρέπει να 
ενημερώνεται αμέσως σε περίπτωση που προκύψουν τα παρακάτω: 

1) Κλοπή, κατάχρηση ή άλλη απώλεια των βιολογικών ουσιών, συστημάτων χρήσης 
και των σχετικών υλικών που περιλαμβάνονται στο εκτελεστικό διάταγμα. 

2) Υποψία έκλυσης των βιολογικών ουσιών που περιλαμβάνονται στο εκτελεστικό 
διάταγμα. 
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3) Ανακάλυψη ή υποψία της παρουσίας των βιολογικών ουσιών, συστημάτων 
χρήσης και των σχετικών υλικών που περιλαμβάνονται στο εκτελεστικό 
διάταγμα. 
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Παράγραφος 2. Τα μη εξουσιοδοτημένα άτομα θα πρέπει να κρατούνται μακριά από όλες τις 
περιοχές όπου υπάρχουν μη ελεγχόμενες εκδηλώσεις των βιολογικών ουσιών που 
περιλαμβάνονται στο εκτελεστικό διάταγμα, έως ότου η δανική υπηρεσία διαχείρισης 
βιολογικών έκτακτων αναγκών διασφαλίσει ότι έχουν εφαρμοστεί όλα τα μέτρα για να 
αντιμετωπιστεί ο πιθανός κίνδυνος. 

Έλεγχος 

Άρθρο 21. Η δανική υπηρεσία διαχείρισης βιολογικών έκτακτων αναγκών παρακολουθεί και 
εκτελεί επιθεωρήσεις για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με τους όρους αυτού του 
εκτελεστικού διατάγματος. 

Άρθρο 22. Η δανική υπηρεσία διαχείρισης βιολογικών έκτακτων αναγκών μπορεί να 
απαγορεύσει την κατοχή, παραγωγή, χρήση και αποθήκευση βιολογικών ουσιών, 
συστημάτων χρήσης και των σχετικών υλικών που περιλαμβάνονται στο εκτελεστικό 
διάταγμα, μέχρι να υπάρξει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που έχουν οριστεί από τη δανική 
υπηρεσία διαχείρισης βιολογικών έκτακτων αναγκών. 

Ενστάσεις, ποινές, έναρξη ισχύος και διατάξεις μετάβασης  

Άρθρο 23 Για τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τη δανική υπηρεσία διαχείρισης 
βιολογικών έκτακτων αναγκών σύμφωνα με το παρόν εκτελεστικό διάταγμα είναι δυνατόν να 
υποβληθούν ενστάσεις εντός τεσσάρων εβδομάδων στο Υπουργείο Υγείας και Πρόληψης. 

Άρθρο 24. Όσοι παραβιάζουν το άρθρο 4, το άρθρο 8, το άρθρο 9, την παράγραφο 1 και 4, τα 
άρθρα 10 - 16, το άρθρο 17, παράγραφος 3, τα άρθρα 18-20 και το άρθρο 22 θα λαμβάνουν 
πρόστιμα εκτός εάν υπάρχει άλλη νομοθεσία που κρίνει ότι ισχύουν άλλες ποινές για την 
παραβίαση. 
Παράγραφος 2. Η ποινή για την παραβίαση του άρθρου 4, άρθρου 8, άρθρου 9, παράγραφος 1 
και 4, άρθρων 15 - 16 και άρθρου 19, παραγράφους 1 - 2 μπορεί, όταν ισχύουν επιβαρυντικές 
περιστάσεις, να φτάσει έως φυλάκιση έως 2 ετών, εάν η παραβίαση έγινε εκούσια ή μέσω της 
άσκηση βαρείας αμέλειας, όπου η παραβίαση έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική σωματική 
βλάβη ατόμων, τη σημαντική ζημία σε περιουσία ή τη σημαντική βλάβη για το περιβάλλον ή 
έχει ως αποτέλεσμα σε κίνδυνο να συμβούν αυτά ή οικονομικό όφελος για τα άτομα που 
σχετίζονται ή άλλους, συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης χρημάτων επιτυγχάνεται ή 
αποσκοπείται στο να επιτευχθεί. 
Παράγραφος 3. Μπορεί να κριιθεί ότι οι οντότητες κ.λπ. (νομικές οντότητες) φέρουν ποινική 
εύθύνη σύμφωνα με τους κανονισμούς του κεφαλαίου 5 του Ποινικού Κώδικα. 

Άρθρο 25. Το εκτελεστικό διάταγμα θα τεθεί σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2009. 
Παράγραφος 2. Οι οντότητες που έχουν στην κατοχή τους βιολογικές ουσίες, συστήματα 
χρήσης και σχετικά υλικά που περιλαμβάνονται στο εκτελεστικό διάταγμα όταν αυτό το 
εκτελεστικό διάταγμα αρχίσει να ισχύει, θα πρέπει να υποβάλουν μια αίτηση αδείας 
τουλάχιστον εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του εκτελεστικού διατάγματος, εάν η 
οντότητα επιθυμεί να παραμείνουν τα εν λόγω στην κατοχή του. Ειδάλλως, οι βιολογικές 
ουσίες, τα συστήματα χρήσης ή τα σχετικά υλικά θα πρέπει να καταστραφούν με ασφαλή 
τρόπο, πρβ. άρθρο 19. 
Παράγραφος 3. Στις οντότητες που έχουν υποβάλει αίτηση εντός της περιόδου που ορίζεται 
στην παράγραφο 2, ορίζεται μια προσωρινή άδεια, η οποία ισχύει έως ότου η δανική 
υπηρεσία διαχείρισης βιολογικών έκτακτων αναγκών καταλήξει σε κάποια απόφαση σχετικά 
με την αίτηση. 

Υπουργείο Υγείας και Πρόληψης,  
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Jakob Axel Nielsen 

/ John Erik Pedersen 


