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Ministrstvo za zdravje in preventivo  
Datum: 30. junij 2009 
Št. primera:  0900446. 
Vodja primera: SUMTK/Zdravstvena politika kt. 
Št. dokumenta:  69710 

Odredba o varovanju specifičnih bioloških snovi, prenosnih 
sistemov in s tem povezanih materialov1 

V skladu s 1. členom, drugim odstavkom 2. člena, prvim odstavkom 4. člena in 
drugim ter tretjim odstavkom 6. člena Zakona št. 474 z dne 17. junija 2008 o 
varovanju specifičnih bioloških snovi, prenosnih sistemov in s tem povezanih 
materialov, je določeno naslednje. 

Uporaba 

1. člen. Določbe te Odredbe se uporabljajo za biološke snovi, prenosne sisteme in s 
tem povezane materiale, navedene v Prilogi 1, ki so vključeni v sistem nadzora 
izvoza, določen v uredbi o nadzornem sistemu Evropske skupnosti za artikle z 
dvojno uporabo (izdelki in tehnologija), ki se lahko uporabljajo v zvezi z napadi na 
ljudi in torej predstavljajo grožnjo javni varnosti. 
2. odstavek. Danska agencija za upravljanje bioloških izrednih razmer lahko 
določene biološke snovi, prenosne sisteme in s tem povezane materiale popolnoma 
ali delno izvzame iz določb te Odredbe. 

2. člen. Ministrstvo za zdravje in preventivo lahko uvede določbe, ki navajajo, da 
pod določbe, določene v tej Odredbi, spadajo tudi biološke snovi, prenosni sistemi 
in s tem povezani materiali, ki niso vključeni v 1. člen, če se za biološko snov, 
prenosni sistem in s tem povezane materiale šteje, da bi bili lahko uporabljeni v 
zvezi z biološkimi napadi na ljudi in zato predstavljajo nevarnost za javno varnost. 
2. odstavek. Resolucije o vključitvi drugih bioloških snovi, prenosnih sistemov in s 
tem povezanih materialov, primerjaj s 1. odstavkom, se uvedejo na podlagi 
strokovnih smernic Danske agencije za upravljanje bioloških izrednih razmer. 

Opredelitev pojmov 

3. člen. V tej Odredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:  

1) Biološke snovi: biološke snovi zajemajo povzročitelje bolezni ljudi, 
zoonoze in toksine v obliki virusa, rahitizije, bakterij, toksinov ali podenot 
toksinov, nekatere glive in določene genske elemente in gensko 
spremenjene organizme, ki jih je mogoče uporabiti v zvezi z biološkimi 
napadi na ljudi in zato predstavljajo grožnjo za javno varnost. 

2) Posedovanje: imeti v lasti ali v posesti biološke snovi, prenosne sisteme ali 
s tem povezane materiale, vključene v Odredbo. 

3) Dvojna uporaba: biološke snovi, prenosni sistemi in s tem povezani 
materiali, ki jih je mogoče uporabiti za legitimne in napadalne namene. 

                                                 
1 Odredba je bila kot osnutek priglašena v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 
98/34/ES (postopek obveščanja), kot je bila spremenjena z Direktivo 98/48/ES. 
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4) Prenosni sistemi: Razpršilna oprema in drugi sistemi brez človeške 
posadke, ki so sposobni širjenja določenih bioloških snovi. 

5) Enota za shranjevanje: posamezna enota za shranjevanje določenih 
bioloških snovi, npr. zaprta epruveta, ki vsebuje kulturo bakterij. 

6) Strokovni namen: raziskovalni, diagnostični ali komercialni nameni, ki 
lahko zajemajo zasebne in javne subjekte, tj. oddelke univerz, laboratorije 
v bolnišnicah, biotehnološka podjetja, farmacevtske subjekte itd. 

7) S tem povezani materiali: materiali, oprema in tehnologija, zajeta v 
relevantne mednarodne pogodbe in sporazume ali uvrščena na nacionalne 
kontrolne sezname, ki se lahko uporablja za načrtovanje, razvoj, 
proizvodnjo ali uporabo biološkega orožja in prenosnih sistemov. 

8) Varnostni načrt: načrt ukrepov ali previdnostnih ukrepov, ki jih je treba 
izvajati za preprečevanje, zaznavanje in reagiranje na krajo ali zlorabo 
specifičnih bioloških snovi, prenosnih sistemov in s tem povezanih 
materialov. 

9) Ocena ranljivosti: identifikacija groženj in varnostnih pomanjkljivosti, 
povezanih s posedovanjem, proizvodnjo, uporabo, shranjevanjem, 
kupovanjem, prodajo, transportom, prenosom in odlaganjem specifičnih 
bioloških snovi, prenosnih sistemov in s tem povezanih materialov. 

10) Subjekt: fizična ali pravna oseba, ki je kot lastnik in/ali neodvisna oseba 
odgovorna za specifične biološke snovi, prenosne sisteme in s tem 
povezane materiale, vključno z bolnišnicami, ustanovami, proizvodnimi 
subjekti itd. ali oddelki le-teh. 

Splošni predpisi  

4. člen. Biološke snovi, prenosne sisteme in s tem povezane materiale, zajete v 
Odredbo, je dovoljeno posedovati, proizvajati, uporabljati in skladiščiti samo na 
podlagi predhodne pridobitve dovoljenja.  

Dovoljenje za posedovanje, proizvodnjo, uporabo in shranjevanje itd. specifičnih 
bioloških snovi, prenosnih sistemov in s tem povezanih materialov  

5. člen. Dovoljenja v skladu s 4. členom se pridobi od Danske agencije za 
upravljanje bioloških izrednih razmer. 
2. odstavek. Prijave za dovoljenja je treba predložiti na obrazcih, ki jih je pripravila 
Danska agencija za upravljanje bioloških izrednih razmer. Obrazci so na voljo na 
Danski agenciji za upravljanje bioloških izrednih razmer ali na www.biosikring.dk. 
3. odstavek. Prijavo za dovoljenje mora podpisati odgovorni vodja, primerjaj s 6. 
členom. Prijava mora vsebovati najmanj naslednje podatke: 

1) Ime in naslov osebe, subjekta, ustanove ali podobno. 
2) Oddelek, v katerem se nahaja biološka snov, prenosni sistem ali s tem 

povezani materiali. 
3) Ime in usposobljenost osebe, odgovorne za varnost, primerjaj z 11. in 12. 

členom. 
4) Namen in potreben obseg dovoljenja, primerjaj s 6. in 7. členom. 
5) Podatki o varnostnih okoliščinah, primerjaj s 17. členom. 
6) Podatki o okoliščinah skladiščenja, primerjaj s 15. členom. 

6. člen. Dovoljenje je dovoljeno izdati samo osebam, vključno s pravnimi osebami, 
ki imajo strokovne in legitimne razloge za pridobitev dovoljenja za snovi itd., 
vključene v 1. in 2. člen.  
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2. odstavek. Pravne osebe morajo imenovati fizično osebo, ki skupaj s pravno 
osebo odgovarja za zagotavljanje izpolnjevanja določb o bioloških snoveh, 
prenosnih sistemih in s tem povezanih materialih, vključenih v 1. in 2. člen, 
primerjaj z 11. členom. 

7. člen. Dovoljenje se lahko izda za posamezno biološko snov, prenosni sistem ali 
s tem povezan material, ali za skupino bioloških snovi, prenosnih sistemov ali s 
tem povezanih materialov. 
2. odstavek. Dovoljenje se lahko izda za omejeno obdobje ali za tako dolgo, dokler 
traja dejavnost, za katero je izdano dovoljenje, vendar primerjaj z 9. členom. 
3. odstavek. Nadalje se dovoljenja lahko izdajo za diagnostične preiskave, ki 
zajemajo biološke snovi, vključene v Odredbo, primerjaj s Prilogo 1. Te biološke 
snovi je treba zavreči najkasneje 14 dni po zaključku preiskave, razen, če se 
pridobijo dovoljenja za specifične biološke snovi. 

8. člen. Danska agencija za upravljanje bioloških izrednih razmer lahko v povezavi 
z izdajanjem dovoljenj poleg zahtev, določenih v Odredbi, določi posebne zahteve 
v zvezi s shranjevanjem, odlaganjem, skladiščenjem, varnostnimi okoliščinami in 
usposabljanjem osebja, vključno z osebami, odgovornimi za varnost. 

9. člen. Spremembe dejavnosti subjekta, ki pomembno vplivajo na izdajo 
dovoljenja, je treba sporočiti Danski agenciji za upravljanje bioloških izrednih 
razmer.  
2. odstavek. Danska agencija za upravljanje bioloških izrednih razmer lahko v 
celoti ali delno razveljavi dovoljenja, izdana v skladu s 4. členom, če niso več 
izpolnjene zahteve, določene v skladu z 8. členom, ali če se ugotovi, da subjekt ne 
izpolnjuje več pogojev za pridobitev dovoljenja. 
3. odstavek. Danska agencija za upravljanje bioloških izrednih razmer lahko v 
celoti ali delno razveljavi ali spremeni predhodno izdana dovoljenja, če je 
razveljavitev dovoljenj potrebna zaradi pomembnega upoštevanja javne varnosti. 
4. odstavek. Roke za odlaganje snovi itd. po poteku dovoljenj določi Danska 
agencija za upravljanje bioloških izrednih razmer, primerjaj z 8. členom. 

Odgovornost in usposabljanje  

10. člen. Subjekti so odgovorni za izpolnjevanje predpisov, določenih v Odredbi, 
in za izpolnjevanje pogojev ali zahtev, določenih v izdanih dovoljenjih. 

11. člen. Subjekti so odgovorni za zagotovitev, da enega ali več zaposlenih 
subjekta imenujejo kot odgovornega za varnost. Te zaposlene mora nato potrditi 
Danska agencija za upravljanje bioloških izrednih razmer. Predložiti je treba 
dokumentacijo, ki potrjuje, da se zaposleni, imenovani kot odgovorni za varnost, 
strinjajo s tem, da se lahko pridobijo podatki iz kazenske evidence. 
2. odstavek. Subjekt je odgovoren za to, da imenuje novo osebo kot odgovorno za 
varnost, preden oseba, trenutno odgovorna za varnost, zapusti svoj položaj, in da 
Danska agencija za upravljanje bioloških izrednih razmer odobri to osebo. 

12. člen. Oseba, ki jo subjekt imenuje kot odgovorno za varnost, se mora udeležiti 
enega izmed tečajev usposabljanja Danske agencije za upravljanje bioloških 
izrednih razmer. Tečaji so zagotovljeni brezplačno. 
2. odstavek. Oseba, ki jo subjekt imenuje kot odgovorno za varnost, mora 
zagotoviti, da vse osebe, ki imajo dostop do bioloških snovi, prenosnih sistemov in 
s tem povezanih materialov, zajetih v Odredbo, poznajo predpise s tega področja in 
poznajo priporočila, ki jih je izdala Danska agencija za upravljanje bioloških 
izrednih razmer. Priporočila so na voljo na Danski agenciji za upravljanje bioloških 
izrednih razmer ali na www.biosikring.dk. 
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3. odstavek. Oseba, ki jo subjekt imenuje kot odgovorno za varnost, mora 
registrirati, kdo ima dostop do bioloških snovi, zajetih v Odredbo. Seznam mora 
biti na zahtevo vedno na voljo za predložitev Danski agenciji za upravljanje 
bioloških izrednih razmer. 

13. člen. Dostop neregistriranih oseb do bioloških snovi, zajetih v Odredbo, je 
dovoljen samo v spremstvu registrirane osebe, primerjaj s tretjim odstavkom 12. 
člena, pri čemer odgovornost nosi registrirana oseba. 

14. člen. Danska agencija za upravljanje bioloških izrednih razmer lahko zahteva 
varnostno presojo oseb, ki sodelujejo pri delu z navedenimi biološkimi snovmi, 
prenosnimi sistemi ali s tem povezanimi materiali, za katere je bilo izdano 
dovoljenje v skladu s 4. členom, če je delo neposredno povezano s proizvodnjo ali 
preizkušanjem orožja. 

Skladiščenje in prevoz  

15. člen. Biološke snovi, prenosne sisteme in s tem povezane materiale, zajete v 
Odredbo, je treba skladiščiti na način, ki preprečuje krajo in zlorabo. 

16. člen. Prevoz bioloških snovi, zajetih v Odredbo, primerjaj s 1. členom, je treba 
izvajati v skladu z veljavno zakonodajo za prevoz nevarnih snovi. Za prevoz po 
cesti se uporabljajo predpisi za razred 6.1 in 6.2 ADR (Evropski sporazum o 
mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti) (številke UN 2814, 3373, 3172 in 
3462), za prevoz po železnici se uporabljajo predpisi za razred 6.1 in 6.2 RID 
(Predpisi o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po železnici) (številke UN 2814, 
3373, 3172 in 3462), za prevoz po morju se uporabljajo predpisi za razred 6.1 in 
6.2 IMDG (Mednarodni pomorski kodeks o nevarnem blagu) (številke UN 2814, 
3373, 3172 in 3462), za prevoz po zraku pa se uporabljajo predpisi za razred 6.1 in 
6.2 ICAO-TI (Tehnična navodila za varen prevoz nevarnega blaga po zraku) 
(številke UN 2814, 3373, 3172 in 3462). 
2. odstavek. Subjekt mora zagotoviti, da se prevozniki, špediterji itd., ki jih 
uporablja subjekt, zavedajo svoje odgovornosti za zavarovanje blaga, za katerega 
skrbijo. 
3. odstavek. Prevozniki, špediterji itd. morajo zagotoviti, da se pošiljke bioloških 
snovi, prenosnih sistemov in s tem povezanih materialov, zajetih v to Odredbo, 
prevažajo, skladiščijo med tem, ko so v tranzitu, in predajo prejemniku na način, ki 
preprečuje krajo, zlorabo ali izgubo, in zagotoviti, da nepooblaščene osebe ne 
morejo priti v stik s temi biološkimi snovmi, prenosnimi sistemi in s tem 
povezanimi materiali. 

Varnost  

17. člen. Subjekti, ki se prijavljajo za dovoljenje, morajo pripraviti presojo 
ranljivosti in varnostni načrt, ki bosta vključena v oceno prijave za dovoljenje. 
Presojo ranljivosti in varnostni načrt je treba pripraviti na za to namenjenem 
obrazcu, ki je na voljo pri Danski agenciji za upravljanje bioloških izrednih razmer 
ali na www.biosikring.dk. 
2. odstavek. Varnostni načrt mora vsebovati: 

1) Postopke registracije glede zalog. 
2) Postopke glede odlaganja. 
3) Postopke v zvezi z nesrečami. 
4) Sisteme za nadzor dostopa. 
5) Tehnične varnostne ovire, vključno z alarmnimi sistemi, 

tehničnimi pregledi alarmov itd. 
6) Varnostno presojo izbranih oseb, kjer je to potrebno, primerjaj s 

14. členom. 
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7) Varovanje občutljivih informacij, vključno s shranjevanjem 
informacij glede tehnologije, skladiščenjem snovi itd. ter 
informacij o osebju in obiskovalcih (IT varnost/varnost 
dokumentov). 

8) Vaje/usposabljanje. 
3. odstavek. Varnostni načrt je treba stalno vzdrževati in ga na zahtevo predložiti 
Danski agenciji za upravljanje bioloških izrednih razmer. 

Registracija in odlaganje bioloških snovi, prenosnih sistemov in s tem povezanih 
materialov  

18. člen. Subjekt mora voditi registre/popise bioloških snovi, prenosnih sistemov 
in s tem povezanih materialov, zajetih v to Odredbo, za katere je odgovoren 
subjekt. Register/popis mora biti stalno ažuren, posodobljen najmanj enkrat vsako 
četrtletje. Registre in ostale dokumente v zvezi z dovoljenji je treba hraniti najmanj 
pet let. 
2. odstavek. Podjetje mora stanje zalog najmanj enkrat na leto sporočiti Danski 
agenciji za upravljanje bioloških izrednih razmer. Premike zalog je treba 
registrirati v skladu s postopkom, ki ga določi Danska agencija za upravljanje 
bioloških izrednih razmer. 
3. odstavek. Subjekt mora biti na zahtevo sposoben Danski agenciji za upravljanje 
bioloških izrednih razmer predložiti registre/popise. 

19. člen. Nabavo, prodajo, prenos ali odložitev bioloških snovi, prenosnih sistemov 
in s tem povezanih materialov, vključenih v to Odredbo, je treba Danski agenciji za 
upravljanje bioloških izrednih razmer sporočiti v roku 14 delovnih dni od nabave, 
prodaje, prenosa ali odložitve, in navesti vrsto, količino in pošiljatelja/prejemnika. 
2. odstavek. Subjekt je odgovoren za zagotovitev, da je odložitev izvedena na način, 
da biološke snovi, prenosni sistemi in s tem povezani materiali ne predstavljajo 
grožnje za varnost ljudi. 
3. odstavek. Subjekt določi postopke za odlaganje bioloških snovi, prenosnih 
sistemov in s tem povezanih materialov, zajetih v Odredbo, primerjaj z drugim 
odstavkom 17. člena. 

Nesreče in izguba  

20. člen. Dansko agencijo za upravljanje bioloških izrednih razmer je treba 
nemudoma obvestiti, če pride do naslednjih dogodkov: 

1) Kraja, zloraba ali druga izguba bioloških snovi, prenosnih sistemov in 
s tem povezanih materialov, zajetih v Odredbo. 

2) Sum izpusta bioloških snovi, zajetih v Odredbo. 
3) Odkritje ali sum prisotnosti bioloških snovi, prenosnih sistemov in s 

tem povezanih materialov, zajetih v Odredbo. 
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2. odstavek. Nepooblaščene osebe je treba zadrževati izven območij, kjer pride do 
nekontroliranega pojava bioloških snovi, zajetih v Odredbo, dokler Danska 
agencija za upravljanje bioloških izrednih razmer ne zagotovi izvedbe ukrepov za 
preprečitev potencialne nevarnosti. 

Nadzor 

21. člen. Danska agencija za upravljanje bioloških izrednih razmer nadzoruje in 
izvaja inšpekcijske preglede za zagotovitev izpolnjevanja določb te Odredbe. 

22. člen. Danska agencija za upravljanje bioloških izrednih razmer lahko prepove 
posedovanje, proizvodnjo, uporabo in skladiščenje bioloških snovi, prenosnih 
sistemov in s tem povezanih materialov, zajetih v Odredbo, dokler niso izpolnjene 
zahteve, ki jih postavi Danska agencija za upravljanje bioloških izrednih razmer. 

Pritožbe, kazni, začetek veljavnosti in prehodne določbe  

23. člen. Na odločitve, ki jih sprejme Danska agencija za nadzor bioloških izrednih 
razmer v skladu s to Odredbo, se je mogoče v roku štirih tednov pritožiti na 
Ministrstvo za zdravje in preventivo. 

24. člen. Tisti, ki kršijo 4. člen, 8. člen, prvi in četrti odstavek 9. člena, 10.-16. člen, 
tretji odstavek 17. člena, 18.-20. člen in 22. člen, bodo denarno kaznovani, razen, 
če se v skladu z drugo zakonodajo za prekršek uporabljajo drugačne kazni. 
2. odstavek. Kazen za kršitev 4. člena, 8. člena, prvega in četrtega odstavka 9. 
člena, 15.-16. člena in prvega in drugega odstavka 19. člena se lahko v primeru 
obstoja oteževalnih okoliščin poveča na zapor do dveh let, če je bila kršitev 
storjena namerno ali zaradi hude malomarnosti, če so posledica kršitve hude 
poškodbe oseb, hude poškodbe lastnine ali huda škoda za okolje ali če obstaja 
nevarnost za prej navedeno ali če so dosežene oziroma obstaja namen doseganja 
finančne koristi, vključno s prihranki, vpletenih oseb ali drugih. 
3. odstavek. Za subjekte itd. (pravne osebe) se lahko šteje, da nosijo kazensko 
odgovornost v skladu s predpisi v 5. poglavju Kazenskega zakonika. 

25. člen. Odredba stopi v veljavo 1. oktobra 2009. 
2. odstavek. Subjekti, ki v času začetka veljavnosti te Odredbe posedujejo biološke 
snovi, prenosne sisteme in s tem povezane materiale, vključene v Odredbo, in jih 
želijo še naprej posedovati, morajo najkasneje v roku 6 mesecev od začetka 
veljavnosti Odredbe predložiti prijavo. V nasprotnem primeru je treba biološke 
snovi, prenosne sisteme in s tem povezane materiale uničiti na varen način, 
primerjaj z 19. členom. 
3. odstavek. Subjektom, ki oddajo prijavo v obdobju, navedenem v 2. odstavku, se 
izda začasno dovoljenje, ki velja, dokler Danska agencija za upravljanje bioloških 
izrednih razmer ne sprejme odločitve glede prijave. 

Ministrstvo za zdravje in preventivo,  

Jakob Axel Nielsen 

/ John Erik Pedersen 


