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1. ------IND- 2009 0350 DK- ET- ------ 20090715 --- --- PROJET 
Tervishoiu- ja ennetusministeerium 
Kuupäev: 30. juuni 2009 
Menetlusnr:  0900446. 
Menetlusjuht: SUMTK/Tervishoiupoliitika kt. 
Dok. nr:  69710 

Korraldus teatavate bioloogiliste ainete, manustamissüsteemide ja 
seonduvate materjalide turvamise kohta1 

Vastavalt teatavate bioloogiliste ainete, manustamissüsteemide ja seonduvate 
materjalide turvamist käsitleva 17. juuni 2008. aasta seaduse nr 474 artiklile 1, 
artikli 2 lõikele 2, artikli 4 lõikele 1 ning artikli 6 lõigetele 2 ja 3 on vastu võetud 
järgmised sätted. 

Rakendamine 

Artikkel 1. Käesoleva korralduse sätted käsitlevad Euroopa Ühenduse kahesuguse 
kasutusega kaupade ja tehnoloogia ekspordi kontrollimise korra määruses 
sätestatud ekspordikontrolli süsteemi alla kuuluvaid 1. lisas loetletud bioloogilisi 
aineid, manustamissüsteeme ja seonduvaid materjale, mida saab kasutada inimeste 
ründamiseks ning mis seetõttu ohustavad avalikku julgeolekut. 
Lõige 2. Taani Bioloogiliste Eriolukordade Haldusamet võib teatavad bioloogilised 
ained, manustamissüsteemid ja seonduvad materjalid käesoleva korralduse sätete 
kohaldamisest osaliselt või täielikult vabastada. 

Artikkel 2. Tervishoiu- ja ennetusministeerium võib kehtestada sätted, millega 
nähakse ette käesoleva korralduse kohaldamine ka artiklis 1 nimetamata 
bioloogiliste ainete, manustamissüsteemide ja seonduvate materjalide suhtes, kui 
leitakse, et asjaomast bioloogilist ainet, manustamissüsteemi ja seonduvaid 
materjale saab kasutada inimeste ründamiseks ning need ohustavad seetõttu 
avalikku julgeolekut. 
Lõige 2. Otsused lõikes 1 nimetatud bioloogiliste ainete, manustamissüsteemide ja 
seonduvate materjalide kaasamise kohta tehakse Taani Bioloogiliste Eriolukordade 
Haldusameti erialastest suunistest lähtudes. 

Mõisted 

Artikkel 3. Käesolevas korralduses kasutatakse järgmisi mõisteid: 
1) Bioloogilised ained: bioloogilised ained on inimpatogeenid, zoonoosid ja 

toksiinid, täpsemalt sellised viirused, riketsiad, bakterid, toksiinid ja nende 
alarühmad, mõned seened ning teatavad geneetilised elemendid ja 
geneetiliselt muundatud organismid, mida saab kasutada bioloogilisteks 
rünnakuteks inimeste vastu ning mis seetõttu ohustavad avalikku 
julgeolekut. 

2) Valdamine: korraldusega hõlmatud bioloogiliste ainete, 
manustamissüsteemide ja seonduvate materjalide omamine või hoidmine. 

3) Kahesuguse kasutusega: bioloogilised ained, manustamissüsteemid ja 
seonduvad materjalid, mida saab kasutada nii õiguspäraselt kui ka 
rünnakuteks. 

                                                 
1 Käesoleva korralduse eelnõust on teatatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 
98/34/EÜ (teavitamismenetlus), mida on muudetud direktiiviga 98/48/EÜ. 
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4) Manustamissüsteemid: pihustusseadmed ja muud isetoimivad süsteemid, 
millega saab levitada konkreetseid bioloogilisi aineid. 

5) Mahuti: üksikanum konkreetse bioloogilise aine hoidmiseks, nt 
bakterikultuuri sisaldav suletud katseklaas. 

6) Kutsealane kasutus: teadusuuringute, diagnostika või äri eesmärgil 
kasutamine era- või avalik-õiguslike juriidiliste isikute poolt, nagu näiteks 
ülikoolide osakonnad, haiglalaborid, biotehnoloogiafirmad, ravimitootjad 
jne. 

7) Seonduvad materjalid: asjaomaste rahvusvaheliste lepingute ja 
kokkulepetega hõlmatud või riiklikesse kontrollinimekirjadesse kantud 
materjalid, seadmed ja tehnoloogiad, mida saab kasutada bioloogiliste 
relvade ja nende manustamissüsteemide projekteerimiseks, arendamiseks, 
tootmiseks või kasutamiseks. 

8) Turvaplaan: meetmete ja ennetusabinõude kava teatavate bioloogiliste 
ainete, manustamissüsteemide ja seonduvate materjalide varguse või 
väärkasutuse vältimiseks, tuvastamiseks ja sellele reageerimiseks. 

9) Ohuhinnang: teatavate bioloogiliste ainete, manustamissüsteemide ja 
seonduvate materjalide valdamise, tootmise, ladustamise, ostu, müügi, veo, 
üleandmise ja hävitamisega seotud ohtude ja turvaprobleemide 
väljaselgitamine. 

10) Isik: füüsiline või juriidiline isik, nt haigla, tootja vms või selle allüksus, 
kes omaniku või kolmanda isikuna vastutab teatavate bioloogiliste ainete, 
manustamissüsteemide ja seonduvate materjalide eest. 

Üldsätted 

Artikkel 4. Korraldusega hõlmatud bioloogilisi aineid, manustamissüsteeme ja 
seonduvaid materjale tohib vallata, toota, kasutada ja ladustada üksnes vastava loa 
alusel. 

Teatavate bioloogiliste ainete, manustamissüsteemide ja seonduvate materjalide 
valdamise, tootmise, kasutamise, ladustamise jms luba 

Artikkel 5. Artiklis 4 nimetatud lube väljastab Taani Bioloogiliste Eriolukordade 
Haldusamet. 
Lõige 2. Lubade taotlemiseks kasutatakse Taani Bioloogiliste Eriolukordade 
Haldusameti koostatud vorme. Vormid on saadaval Taani Bioloogiliste 
Eriolukordade Haldusametis ning veebilehel www.biosikring.dk. 
Lõige 3. Loataotluse peab allkirjastama artiklis 6 nimetatud vastutav juhataja. 
Taotlus peab sisaldama vähemalt järgmist teavet: 

1) isiku, asutuse vms nimi ja aadress; 
2) allüksus, mille valduses bioloogiline aine, manustamissüsteem või 

seonduvad materjalid on; 
3) artiklites 11 ja 12 nimetatud turvalisuse eest vastutava isiku nimi ja 

väljaõpe; 
4) loa eesmärk ja taotletav ulatus vastavalt artiklitele 6 ja 7; 
5) andmed turvalisusega seotud asjaolude kohta vastavalt artiklile 17; 
6) andmed ladustamisega seotud asjaolude kohta vastavalt artiklile 15. 

Artikkel 6. Lube võib anda üksnes isikutele, sealhulgas juriidilistele isikutele, 
kellel on artiklite 1 ja 2 alla kuuluvate ainete jne loa saamiseks kutsealased ja 
õiguspärased põhjused. 
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Lõige 2. Juriidilised isikud peavad määrama füüsilise isiku, kes vastutab 
solidaarselt juriidilise isikuga artiklite 1 ja 2 alla kuuluvaid bioloogilisi aineid, 
manustamissüsteeme ja seonduvaid materjale käsitlevate artikli 11 sätete täitmise 
eest. 

Artikkel 7. Lube võib anda üksikute bioloogiliste ainete, manustamissüsteemide ja 
seonduvate materjalide või bioloogiliste ainete, manustamissüsteemide ja 
seonduvate materjalide rühmade jaoks. 
Lõige 2. Lube võib anda tähtajaliselt või seniks, kuni loaga hõlmatud tegevus 
vältab, ilma et see piiraks artikli 9 kohaldamist. 
Lõige 3. Lube võib anda ka korralduse 1. lisas nimetatud bioloogiliste ainetega 
seotud diagnostikauuringuteks. Sel otstarbel kasutatavad bioloogilised ained tuleb 
hävitada 14 päeva jooksul alates uuringu lõpuleviimisest, kui ei ole saadud luba 
konkreetse bioloogilise aine jaoks. 

Artikkel 8. Taani Bioloogiliste Eriolukordade Haldusamet võib lube väljastades 
lisada neile käesolevas korralduses nimetamata eritingimusi seoses ladustamise, 
hävitamise, varumise, turvaaspektide ja töötajate väljaõppega, sealhulgas 
turvalisuse eest vastutavate töötajate väljaõppega. 

Artikkel 9. Loa väljastamise seisukohalt olulistest muudatustest isiku tegevuses 
tuleb teatada Taani Bioloogiliste Eriolukordade Haldusametile.  
Lõige 2. Taani Bioloogiliste Eriolukordade Haldusamet võib artikli 4 alusel antud 
loa kehtivuse täielikult või osaliselt peatada, kui ei täideta artikli 8 alusel 
kehtestatud nõudeid või kui ilmneb, et isik ei vasta enam loa saamise tingimustele. 
Lõige 3. Taani Bioloogiliste Eriolukordade Haldusamet võib väljastatud loa 
kehtivuse täielikult või osaliselt peatada või selle kehtivuse ulatust muuta, kui seda 
nõuavad avaliku julgeoleku kaalutlused. 
Lõige 4. Ainete jms hävitamise tähtajad pärast loa kehtivusaja lõppu kehtestab 
Taani Bioloogiliste Eriolukordade Haldusamet vastavalt artiklile 8. 

Vastutus ja väljaõpe 

Artikkel 10. Isikud on kohustatud täitma käesoleva korralduse sätteid ning 
väljastatud lubades sisalduvaid tingimusi ja nõudeid. 

Artikkel 11. Isikud on kohustatud tagama, et üks või mitu töötajat määratakse 
turvalisuse eest vastutama. Nende töötajate määramise peab heaks kiitma Taani 
Bioloogiliste Eriolukordade Haldusamet. Tuleb esitada dokumendid, millega 
turvalisuse eest vastutavaks määratud töötajad annavad nõusoleku neil 
kriminaalkaristuste olemasolu kontrollimiseks. 
Lõige 2. Isik on kohustatud tagama, et turvalisuse eest vastutava töötaja ametist 
lahkumise korral määratakse enne tema lahkumist uus turvalisuse eest vastutav 
töötaja, kelle määramise Taani Bioloogiliste Eriolukordade Haldusamet on heaks 
kiitnud. 

Artikkel 12. Isiku poolt turvalisuse eest vastutama määratud töötaja peab läbima 
Taani Bioloogiliste Eriolukordade Haldusameti koolituskursuse. Kursus viiakse 
läbi tasuta. 
Lõige 2. Isiku poolt turvalisuse eest vastutama määratud töötaja peab tagama, et 
kõik käesoleva korraldusega hõlmatud bioloogilistele ainetele, 
manustamissüsteemidele ja seonduvatele materjalidele juurdepääsu omavad isikud 
on tutvunud valdkonna õigusaktidega ning Taani Bioloogiliste Eriolukordade 
Haldusameti antud suunistega. Suunised on saadaval Taani Bioloogiliste 
Eriolukordade Haldusametis ning veebilehel www.biosikring.dk. 
 
Lõige 3. Isiku poolt turvalisuse eest vastutama määratud töötaja peab registreerima 
isikud, kellel on juurdepääs korraldusega hõlmatud bioloogilistele ainetele. 
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Nimekiri peab olema esitamiseks valmis igal ajal, kui Taani Bioloogiliste 
Eriolukordade Haldusamet seda taotleb. 

Artikkel 13. Registreerimata isikutele võimaldatakse juurdepääsu korraldusega 
hõlmatud bioloogilistele ainetele üksnes artikli 12 lõike 3 kohaselt registreeritud 
isiku juuresolekul ning registreeritud isiku vastutusel. 

Artikkel 14. Taani Bioloogiliste Eriolukordade Haldusamet võib nõuda teatavate 
artikli 4 alusel väljastatud loaga hõlmatud bioloogiliste ainete, 
manustamissüsteemide või seonduvate materjalidega töötavate isikute 
turvakontrolli, kui töö on otseselt seotud relvastuse tootmise või katsetamisega. 

Ladustamine ja vedamine 

Artikkel 15. Korraldusega hõlmatud bioloogilisi aineid, manustamissüsteeme ja 
seonduvaid materjale tuleb ladustada vargust ja väärkasutust vältival viisil. 

Artikkel 16. Korralduse artikli 1 alla kuuluvaid bioloogilisi aineid tuleb vedada 
kehtivate ohtlike kaupade veo eeskirjade kohaselt. Maanteeveo puhul kohaldatakse 
ADR-kokkuleppe (ohtlike kaupade rahvusvaheliste autovedude Euroopa 
kokkuleppe) klasside 6.1 ja 6.2 nõuded (ÜRO numbrid 2814, 3373, 3172 ja 3462), 
raudteeveo puhul RID-eeskirjade (ohtlike kaupade rahvusvaheliste raudteevedude 
eeskirjade) klasside 6.1 ja 6.2 nõudeid (ÜRO numbrid 2814, 3373, 3172 ja 3462), 
mereveo puhul IMDG (rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskirjade) 
klasside 6.1 ja 6.2 nõudeid (ÜRO numbrid 2814, 3373, 3172 ja 3462) ning 
lennutranspordi puhul ICAO tehniliste juhiste (ohtlike kaupade turvalise õhuveo 
tehniliste juhiste) klasside 6.1 ja 6.2 nõudeid (ÜRO numbrid 2814, 3373, 3172 ja 
3462). 
Lõige 2. Isik peab veenduma, et tema kasutatavad vedajad, ekspediitorid jt on 
teadlikud nende valduses olevate kaupade turvamise kohustusest. 
Lõige 3. Vedajad, ekspediitorid jt peavad tagama, et käesoleva korraldusega 
hõlmatud bioloogiliste ainete, manustamissüsteemide ja seonduvate materjalide 
saadetisi veetakse, hoitakse veo ajal ning toimetatakse saajale kätte vargust, 
väärkasutust ja kaotsiminekut vältival viisil ning selliselt, et volitamata isikutel 
puuduks nende bioloogiliste ainete, manustamissüsteemide ja seonduvate 
materjalidega kokkupuute võimalus. 

Turvalisus 

Artikkel 17. Lube taotlevad isikud peavad koostama ohuhinnangu ja turvaplaani, 
mida võetakse arvesse loataotluse menetlemisel. Ohuhinnang ja turvaplaan 
koostatakse selleks ette nähtud vormis, mis on saadaval Taani Bioloogiliste 
Eriolukordade Haldusametis ning veebilehel www.biosikring.dk. 
Lõige 2. Turvaplaan peab sisaldama: 

1) varude registreerimise korda; 
2) hävitamisega seotud menetluskorda; 
3) õnnetuste puhul tegutsemise korda; 
4) juurdepääsukontrolli süsteeme; 
5) tehnilisi turvatõkkeid, sealhulgas häiresüsteeme, nende tehnilise 

kontrolli korda jms; 
6) valitud isikute turvakontrolli korda juhuks, kui see on vajalik 

vastavalt artiklile 14; 
7) tundliku teabe, sealhulgas tehnoloogiaga, ainete ladustamisega jms 

seotud andmete ning töötajate ja töötlemisega seotud andmete 
turvamise korda (IT/dokumentide turvalisus); 

8) õppuste/väljaõppe korda. 
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Lõige 3. Turvaplaan peab olema olemas ja esitamiseks valmis igal ajal, kui Taani 
Bioloogiliste Eriolukordade Haldusamet seda taotleb. 

Bioloogiliste ainete, manustamissüsteemide ja seonduvate materjalide 
registreerimine ja hävitamine 

Artikkel 18. Isik peab pidama tema vastutuse alla kuuluvate käesoleva 
korraldusega hõlmatud bioloogiliste ainete, manustamissüsteemide ja seonduvate 
materjalide registrit/laoarvestust  Registrit/laoarvestust tuleb pidevalt uuendada, 
ajakohastades seda vähemalt üks kord kvartalis. Registrikandeid ja muid lubadega 
seotud dokumente tuleb säilitada vähemalt viis aastat. 
Lõige 2. Äriühingud peavad laovarude suuruse teatama Taani Bioloogiliste 
Eriolukordade Haldusametile vähemalt üks kord aastas. Laovarude muutused tuleb 
registreerida Taani Bioloogiliste Eriolukordade Haldusameti kehtestatud korras. 
Lõige 3. Isik peab suutma esitada registri/laoarvestuse igal ajal, kui Taani 
Bioloogiliste Eriolukordade Haldusamet seda taotleb. 

Artikkel 19. Käesoleva korraldusega hõlmatud bioloogiliste ainete, 
manustamissüsteemide ja seonduvate materjalide ostust, müügist, üleandmisest või 
hävitamisest tuleb teatada Taani Bioloogiliste Eriolukordade Haldusametile 14 
päeva jooksul alates ostu, müügi, üleandmise või hävitamise kuupäevast, näidates 
ära liigi, koguse ning vedaja/saaja. Lõige 2. Isik peab tagama, et bioloogiliste 
ainete, manustamissüsteemide ja seonduvate materjalide hävitamine toimuks 
inimesi mitteohustaval viisil. 
Lõige 3. Isik kehtestab käesoleva korraldusega hõlmatud bioloogiliste ainete, 
manustamissüsteemide ja seonduvate materjalide hävitamise korra vastavalt artikli 
17 lõikele 2. 

Õnnetused ja kaotsiminek 

Artikkel 20. Taani Bioloogiliste Eriolukordade Haldusametit tuleb viivitamata 
teavitada järgmistest juhtumitest: 

1) korraldusega hõlmatud bioloogiliste ainete, manustamissüsteemide ja 
seonduvate materjalide vargus, väärkasutus või kaotsiminek; 

2) korraldusega hõlmatud bioloogiliste ainete keskkonda pääsu kahtlus; 
3) korraldusega hõlmatud bioloogiliste ainete, manustamissüsteemide ja 

seonduvate materjalide avastamine või olemasolu kahtlus. 
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Lõige 2. Kohtadest, kus korraldusega hõlmatud bioloogilisi aineid kontrollimatult 
esineb, tuleb kõrvalised isikud eemal hoida, kuni Taani Bioloogiliste 
Eriolukordade Haldusamet on taganud võimaliku ohu vastaste meetmete 
rakendamise. 

Kontroll 

Artikkel 21. Taani Bioloogiliste Eriolukordade Haldusamet teostab käesoleva 
korralduse sätete täitmise tagamiseks vajalikku seiret ja kontrolli. 

Artikkel 22. Taani Bioloogiliste Eriolukordade Haldusamet võib keelata 
korraldusega hõlmatud bioloogiliste ainete, manustamissüsteemide ja seonduvate 
materjalide valdamise, tootmise, kasutamise ja ladustamise kuni Taani 
Bioloogiliste Eriolukordade Haldusameti kehtestatud tingimuste täitmiseni. 

Vaided, karistused, jõustumine ja üleminekusätted 

Artikkel 23. Käesoleva korralduse alusel tehtud Taani Bioloogiliste Eriolukordade 
Haldusameti otsuste peale võib nelja nädala jooksul esitada vaide tervishoiu- ja 
ennetusministeeriumile. 

Artikkel 24. Artikli 4, artikli 8, artikli 9 lõigete 1 ja 4, artiklite 10–16, artikli 17 
lõike 3, artiklite 18-20 ning artikli 22 rikkujaid karistatakse trahviga, kui antud 
rikkumise eest ei ole õigusaktidega ette nähtud muid karistusi. 
Lõige 2. Artikli 4, artikli 8, artikli 9 lõigete 1 ja 4, artiklite 15–16 ja artikli 19 
lõigete 1–2 rikkumise eest võib raskendavate asjaolude korral karistada kuni 2 
aasta pikkuse vangistusega, kui rikkumine on toime pandud tahtluse või raske 
hooletuse tulemusena, rikkumisega kaasnes märkimisväärne isikukahju, varaline 
kahju või keskkonnakahju või nende oht või kui rikkujad või kolmandad isikud 
said või püüdsid saada rikkumisest rahalist kasu või vältida kulutuste tegemist. 
Lõige 3. Juriidilised isikud saab võtta kriminaalvastutusele Karistusseadustiku 5. 
peatüki sätete kohaselt. 

Artikkel 25. Käesolev korraldus jõustub 1. oktoobril 2009. 
Lõige 2. Isikud, kes käesoleva korralduse jõustumisel valdavad käesoleva 
korraldusega hõlmatud bioloogilisi aineid, manustamissüsteeme ja seonduvaid 
materjale, peavad kuue kuu jooksul alates korralduse jõustumisest esitama 
loataotluse, kui nad soovivad valdamist jätkata. Kui seda ei tehta, tuleb 
bioloogilised ained, manustamissüsteemid ja seonduvad materjalid ohutult 
hävitada vastavalt artiklile 19. 
Lõige 3. Isikutele, kes on lõikes 2 nimetatud tähtaja jooksul loataotluse esitanud, 
antakse ajutine luba, mis kehtib, kuni Taani Bioloogiliste Eriolukordade 
Haldusamet on taotluse suhtes otsuse teinud. 

Tervishoiu- ja ennetusministeerium 

Jakob Axel Nielsen 

/ John Erik Pedersen 


