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1 Ännu ej offentliggjort i EUT.

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning om inrättande av ett snabbinsats- och 
beredskapsinstrument för allvarliga olyckshändelser
(KOM(2005)0113 – C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2005)0113)1,

– med beaktande av artikel 308 i EG-fördraget och artikel 203 i Euratomfördraget, i enlighet 
med vilka rådet har hört parlamentet (C6-0181/2005),

– med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga 
grunden,

– med beaktande av artiklarna 51 och 35 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från budgetutskottet och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter 
samt rättsliga och inrikes frågor (A6-.../2005).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet poängterar att de belopp som angivits i förslaget till förordning är 
avsedda att tjäna endast som vägledning till dess att en överenskommelse uppnås om 
budgetplanen för perioden från och med 2007 och åren därefter.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, när följande budgetplan antagits, bekräfta 
de belopp som angivits i förslaget till förordning eller, i förekommande fall, hänskjuta de 
anpassade beloppen till Europaparlamentet och rådet för godkännande, för att på det sättet 
tillse att de är förenliga med utgiftstaket.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse 
härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget och i enlighet med artikel 119 
andra stycket i Euratomfördraget.

5. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 
den text som parlamentet har godkänt.

6. Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt 
ändra kommissionens förslag.

6a. Europaparlamentet uppmanar rådet att uppfatta detta yttrande som första behandling i 
enlighet med medbeslutandeförfarandet och den rättsliga grund som har ändrats.
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5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Titel

Förslag till rådets förordning om inrättande 
av ett snabbinsats- och 
beredskapsinstrument för allvarliga 
olyckshändelser

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om inrättande av ett instrument 
för förebyggande, snabbinsatser och 
beredskap vid allvarliga olyckshändelser

(Denna ändring berör hela lagtexten under 
behandling. Om ändringen antas skall hela 
texten anpassas i överensstämmelse 
härmed.)

Motivering

Kommissionens förslag tar inte upp frågan om förebyggande verksamhet. Det är en 
betydelsefull fråga eftersom en integrerad hantering av allvarliga olyckor inbegriper såväl 
förebyggande skydd som beredskap och insatser. Dessutom avser en del av de insatser som 
kan beviljas gemenskapsstöd inte bara beredskap utan även förebyggande skyddsåtgärder.

Ändringsförslag 2
Led 1 i beaktandemeningen

med beaktande av Fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artikel 308 i detta,

med beaktande av Fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artikel 175.1 i detta,

Motivering

Kommissionens förslag syftar fram för allt till att skydda människors hälsa och naturen vilket 
klart framgår av artikel 1 (syfte). Alla åtgärder som kan beviljas gemenskapsstöd i enlighet 
med förslaget har som ultimat syfte att skydda människors hälsa och miljön.

Ändringsförslag 3
Led 2 i beaktandemeningen
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med beaktande av Fördraget om 
upprättandet av Europeiska 
atomenergigemenskapen, särskilt 
artikel 203 i detta,

utgår

Motivering

Olyckor och katastrofer i samband med kärnenergi bör behandlas inom ramen för ett separat 
rättsligt instrument.

Ändringsförslag 4
Skäl 1

(1) Enligt artikel 3.1 u i EG-fördraget 
skall gemenskapens verksamhet innefatta 
åtgärder inom området räddningstjänst.

(1) Allvarliga olyckshändelser kan ha 
avgörande inverkan både på människors 
hälsa och på naturen. I EG-fördraget
finns en rättslig grund som omfattar både 
miljön och skyddet av folkhälsan –
artikel 175.1 – på vilken detta instrument 
följaktligen bör baseras.

Motivering

Kommissionens förslag syftar framför allt till att skydda människors hälsa och naturen vilket 
klart framgår av artikel 1 (syfte). Alla åtgärder som kan beviljas gemenskapsstöd i enlighet 
med förslaget har som ultimat syfte att skydda människors hälsa och miljön.

Ändringsförslag 5
Skäl 2

(2) För detta ändamål har det genom 
rådets beslut 2001/792/EG, Euratom 
inrättats en gemenskapsmekanism för att 
underlätta ett förstärkt samarbete vid 
biståndsinsatser inom räddningstjänsten.

(2) Genom rådets beslut 2001/792/EG, 
Euratom har det inrättats en 
gemenskapsmekanism för att underlätta ett 
förstärkt samarbete vid biståndsinsatser 
inom räddningstjänsten.

Motivering

I överensstämmelse med ändringen i skäl 1.

Ändringsförslag 6
Skäl 2a (nytt)
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(2a) Klimatförändringarna har betydande 
negativa, globala miljömässiga, 
ekonomiska och sociala följder vars 
konsekvenser kan vara katastrofala. 
Ekonomiska förluster till följd av 
väderleksrelaterade naturkatastrofer har 
under det senaste decenniet ökat till en 
nivå som är sex gånger högre än på 1960-
talet.

Motivering

Kommissionens text refererar inte specifikt till klimatförändringar men hänger indirekt 
samman med frågor som rör dessa. I texten refereras till många faror men 
klimatförändringarna omnämns inte specifik. Det är viktigt att ta ställning till flera av de 
frågor som nämns i texten mot bakgrund av scenarier i samband med klimatförändringen. 

Ändringsförslag 7
Skäl 2b (nytt)

(2b) Att reducera risken för katastrofer, 
inbegripet minskningen av sårbarhet 
inför naturkatastrofer, utgör en väsentlig 
del av en hållbar utveckling och är en 
grundläggande förutsättning för att
millennieutvecklingsmålen skall uppnås.

Motivering

Johannesburgplanen för förverkligande av världstoppmötet om hållbar utveckling innehåller 
krav om att risker skall hanteras på ett integrerat, omfattande och inkluderande sätt som 
omfattar riskbedömning och katastrofhantering, inbegripet förebyggande och lindrande 
åtgärder, åtgärder i anslutning till beredskap, hjälpinsatser och återhämtning.

Ändringsförslag 8
Skäl 2c (nytt)
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(2c) Markförvaltning och 
markanvändning är en viktig del av 
politiken och planeringen för att 
förebygga och mildra katastrofer. En 
integrerad miljö- och 
naturresursförvaltning bör därför införas 
som med hjälp av planering och politik 
leder till mindre risk för katastrofer, till 
exempel integrerad flod- och 
skogsförvaltning, adekvat förvaltning av 
våtmarker och andra känsliga ekosystem 
samt riskbedömningar i 
storstadsområden.

Motivering

Betoningen och förstärkningen av miljöproblemens centrala ställning vid katastrofhantering 
är en mycket viktig prioritet som kräver sund förvaltning av naturresurser som ett sätt att 
förhindra katastrofer eller mildra deras inverkan på människor, deras bostäder och 
uppehälle.

Ändringsförslag 9
Skäl 2d (nytt)

(2d) EU:s isolerade regioner och yttersta 
randområden har särskilda egenskaper 
och behov på grund av det geografiska 
läget, terrängen och de sociala och 
ekonomiska förhållandena. Dessa 
faktorer kan inverka negativt på och 
försvåra hjälparbetet och insatserna och 
dessutom leda till särskilda behov vid ett 
allvarligt nödläge.

Motivering

De yttersta randområdena eller isolerade regionerna behöver uppmärksammas mer i 
gemenskapens olika mekanismer och instrument.

Ändringsförslag 10
Skäl 3
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(3) Det bör inrättas ett snabbinsats- och 
beredskapsinstrument som gör det möjligt 
att ge ekonomiskt stöd som bidrar till att 
förbättra effektiviteten hos system för 
beredskap och insats vid allvarliga 
olyckshändelser, särskilt mot bakgrund av 
beslut 2001/792/EG.

(3) Det bör inrättas ett skyddsåtgärds-, 
snabbinsats- och beredskapsinstrument som 
gör det möjligt att ge ekonomiskt stöd som 
bidrar till att förbättra effektiviteten hos 
system för beredskap och insats vid 
allvarliga olyckshändelser, särskilt mot 
bakgrund av det övervaknings- och 
informationscentrum som inrättas genom 
beslut 2001/792/EG.

Motivering

I överensstämmelse med den ändrade rubriken.

Ändringsförslag 11
Skäl 4

(4) Instrumentet kommer att synliggöra 
gemenskapens solidaritet gentemot de 
länder som drabbas av allvarliga 
olyckshändelser genom att mobilisera 
medlemsstaternas insatsresurser och på så
sätt underlätta tillhandahållandet av 
ömsesidigt bistånd.

(4) Instrumentet kommer att synliggöra 
gemenskapens solidaritet gentemot de 
länder, både inom och utanför EU, som 
ställs inför allvarliga olyckshändelser till 
följd av naturkatastrofer, industriella eller 
tekniska katastrofer, inklusive 
havsföroreningar, eller till följd av 
terroristattentat, genom att mobilisera 
medlemsstaternas insatsresurser och på så
sätt underlätta tillhandahållandet av 
ömsesidigt bistånd.

Motivering

Betoningen och förstärkningen av miljöproblemens centrala ställning vid katastrofhantering 
är en mycket viktig prioritet som kräver sund förvaltning av naturresurser som ett led för att 
förhindra katastrofer eller mildra deras inverkan på människor, deras bostäder och 
uppehälle.

Ändringsförslag 12
Skäl 4a (nytt)

(4a) Rådet har antagit slutsatser om 
förbättring av europeisk 
räddningstjänstkapacitet1. 
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__________________
1EUT C 304, 1.12.2005, s. 1.

Motivering

Det är mycket viktigt att det i instrumentet ingår åtgärder för nätverk av tidiga 
varningssystem

Ändringsförslag 13
Skäl 4b (nytt)

(4b) Instrumentet bör kunna användas 
för insatser både inom och utanför 
Europeiska unionens territoriella gränser, 
dels av solidariska skäl, dels för att bistå
nödställda EU-medborgare i tredje land.

Motivering

Många EU-medborgare reser utanför EU:s gränser. De löper därför även risk att drabbas av 
allvarliga olyckshändelser utanför EU:s gränser.

Ändringsförslag 14
Skäl 4c (nytt)

(4c) När instrumentet används för 
insatser utanför Europeiska unionens 
territoriella gränser är det viktigt att 
insatserna samordnas med 
Förenta nationerna.

Motivering

FN har redan ett operativt system för att hjälpa länder som drabbas av katastrofer och 
allvarliga olyckshändelser. För att undvika dubbelarbete och kunna dra fördel av 
samordnade resurser bör EU:s snabbinsats- och beredskapsinstrument för allvarliga 
olyckshändelser samordnas med motsvarande system inom FN. Ändringen av skälet följer 
ändringen av artikel 8.

Ändringsförslag 15
Skäl 4d (nytt)
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(4d) Gemenskapsåtgärder bör inte frånta 
dessa tredje parter deras ansvar när de
enligt principen om att förorenaren 
betalar är primärt ansvariga för skador 
som de vållat.

Motivering

Enligt principen om att förorenaren betalar skall en aktör hållas ansvarig i den mån 
vederbörande vållat de skador som uppstått.

Ändringsförslag 16
Skäl 4e (nytt)

(4e) Det behövs ett ökat samarbete för att 
effektivisera databasen över militära 
tillgångar och resurser med betydelse för 
de civilskyddsinsatser som måste 
genomföras till följd av naturkatastrofer
eller katastrofer orsakade av människor.

Motivering

För att förbättra EU:s insatser måste alla tillgängliga medel och resurser användas.

Ändringsförslag 17
Skäl 4f (nytt)

(4f) För att underlätta och garantera 
bättre förebyggande av, beredskap inför 
och hantering av allvarliga 
olyckshändelser behövs omfattande 
informationskampanjer, 
utbildningsinitiativ och initiativ för att 
öka medvetenheten hos allmänheten och i 
synnerhet yngre människor så att graden 
av egenskydd och förebyggande åtgärder 
som kan vidtas vid katastrofer kan öka. 

Motivering

Civilskyddsåtgärder måste integreras i skolornas läroplaner och i informationskampanjer så
att människor blir mer medvetna om behovet av förebyggande insatser, beredskap och 
hantering av allvarliga olyckshändelser och så att civilsamhället kan medverka i det 
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förebyggande arbetet och i insatsarbetet.

Ändringsförslag 18
Skäl 4g (nytt)

(4g) Frivilligarbetare är en värdefull 
tillgång i katastrofhanteringen och har en 
viktig funktion i civilskyddsverksamheten. 
De tillhandahåller också ett brett 
spektrum av tjänster vid planeringen inför 
och hanteringen av allvarliga 
olyckshändelser, oavsett om de ingår i
frivilligorganisationer eller arbetar 
enskilt. 

Motivering

Ett samhälles förmåga att återhämta sig efter de förödande konsekvenserna av en katastrof är 
beroende av att dess medborgare aktivt medverkar i planeringen och förberedelserna. 
Frivilligarbetare kan tillföra viktiga tjänster då det saknas räddningstjänst beroende på att 
den inte hinner fram i tid vid större händelser.

Ändringsförslag 19
Skäl 6a (nytt)

(6a) Att uttrycka solidaritet med tredje 
länder vid katastrofer och olyckor har i 
många år utgjort en del av EU:s externa 
verksamhet och visar respekt för 
solidaritetsprincipen. Att utvidga EU:s
civilskydd till att sträcka sig utanför 
unionens gränser skulle tillföra ett 
mervärde och göra instrumentet 
slagkraftigare och effektivare.

Motivering

EU bör ge uttryck för sin konkreta solidaritet när stora olyckshändelser drabbar tredje 
länder, i synnerhet utvecklingsländer där antalet naturkatastrofer, omfattningen av dem och 
deras tilltagande konsekvenser, under de senaste åren har inneburit enorma förluster i 
människoliv och haft negativa konsekvenser på lång sikt när det gäller samhälle, ekonomi och 
miljö.
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Ändringsförslag 20
Skäl 7

(7) För konsekvensens skull bör 
snabbinsatsåtgärder som vidtas utanför 
gemenskapen omfattas av rådets 
förordning (EG) nr […]/2005 av den […] 
om upprättande av ett 
stabilitetsinstrument. Av samma skäl får 
instrumentet inte gälla sådana åtgärder 
som omfattas av rådets beslut […]/2005 
om inrättande av ett specifikt program om 
”Terrorism – förebyggande, beredskap och 
följdhantering”, eller som är kopplade till 
upprätthållande av lag och ordning samt 
skydd av den inre säkerheten.

(7) För konsekvensens skull bör åtgärder 
som omfattas av rådets beslut […]/2005 
om inrättande av ett specifikt program om 
”Terrorism – förebyggande, beredskap och 
följdhantering”, eller som är kopplade till 
upprätthållande av lag och ordning samt 
skydd av den inre säkerheten.

Motivering

Gemenskapen bör ha möjlighet att uttrycka solidaritet med tredje länder i katastrofsituationer 
genom insatser på de här ländernas territorium. Snabbinsatser vid stora olyckshändelser 
utanför EU bör därför ingå i instrumentets tillämpningsområde.

Förslaget om ett stabilitetsinstrument (KOM(2004)0630) som för närvarande diskuteras i 
rådet skulle inte kunna förverkliga samma målsättning även om man med det skulle införliva 
civilskydd utanför Europeiska unionen, detta på grund av dess breda och omfattande 
tillämpningsområde (främja fred och stabilitet, trygghet och säkerhet för civilbefolkningar i 
tredje länder).

Ändringsförslag 21
Skäl 9

(9) Tilldelning av offentliga kontrakt och 
beviljande av bidrag inom ramen för denna 
förordning bör ske i enlighet med rådets 
förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av 
den 25 juni 2002 med budgetförordning för 
Europeiska gemenskapernas allmänna 
budget. På grund av verksamhetens särart 
bör även fysiska personer kunna få bidrag 
till åtgärder inom räddningstjänsten.

(9) Tilldelning av offentliga kontrakt och 
beviljande av bidrag inom ramen för denna 
förordning bör ske i enlighet med rådets 
förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av 
den 25 juni 2002 med budgetförordning för 
Europeiska gemenskapernas allmänna 
budget. På grund av verksamhetens särart 
bör även fysiska personer och icke-statliga 
organisationer kunna få bidrag till åtgärder 
inom räddningstjänsten.

Motivering
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När man förbereder och genomför insatser till följd av olyckshändelser är det lämpligt att 
räkna med och förutse ett engagemang från icke-statliga organisationers sida.

Ändringsförslag 22
Skäl 10

(10) Tredjeland bör kunna delta, eftersom 
detta skulle göra instrumentet mer effektivt
och verkningsfullt.

(10) Det är önskvärt att tredjeland deltar, 
eftersom olyckshändelser i tredjeland kan 
få en betydande inverkan på EU:s 
medlemsstater, och då detta dessutom 
skulle göra instrumentet mer effektivt och 
verkningsfullt.

Motivering

Allvarliga olyckshändelser, framför allt i länder som skall anslutas till EU, kan också
påverka EU:s medlemsstater.

Ändringsförslag 23
Skäl 11a (nytt)

(11a) För ett effektivt genomförande av 
förordningen bör kommissionen i 
samarbete med medlemsstaterna så tidigt 
som möjligt göra en detaljerad 
inventering av befintliga 
civilskyddsresurser (personal, utrustning 
osv.) inom Europeiska unionen. 

Motivering

För att kunna utnyttja de resurser som krävs för att hantera en katastrof är det viktigt att i 
förväg veta exakt vilka tillgångar och vilken personal som finns tillgänglig.

Ändringsförslag 24
Skäl 12
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(12) Genomförandet av de åtgärder som får 
ekonomiskt bistånd inom ramen för 
instrumentet bör vederbörligen övervakas 
med hjälp av lämpliga åtgärder.

(12) Genomförandet av de åtgärder som får 
ekonomiskt bistånd inom ramen för 
instrumentet bör vederbörligen övervakas 
med hjälp av lämpliga åtgärder. Det krävs 
maximal insyn vid utbetalning av 
ekonomiskt bistånd från gemenskapen 
och adekvat övervakning av 
resursutnyttjandet.

Motivering

Detta ligger i linje med det initiativ för insyn inom EU som lades fram i mars 2005 för att öka 
EU-institutionernas ansvarstagande och insynen i dem.

Ändringsförslag 25
Skäl 16a (nytt)

(16a) Gemenskapsinsatser på området för 
civilskydd kompletterar de nationella, 
regionala och lokala myndigheternas 
politik. I händelse av olyckor är regioner 
och kommuner de som först berörs och de 
bör därför involveras fullt ut i 
utarbetandet, genomförandet och 
övervakningen av strategier för civilskydd.

Motivering

Den normala och riktiga reaktionen på en händelse som skakar om vardagen inträffar 
snarare på lokal eller regional nivå än på nationell eller överstatlig nivå. Därför bör även 
förberedelserna vad gäller katastrofinsatser ske på lokal nivå, eftersom planerna bör 
utvecklas på basis av lokal kännedom

Ändringsförslag 26
Skäl 16b (nytt)

(16b) En finansiell ram, i enlighet med 
punkt 33 i det interinstitutionella avtalet
av den 6 maj 1999 mellan 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om budgetdisciplin och ett 
förbättrat budgetförfarande1, införlivas 
med denna förordning för hela 
programperioden, utan att det här 
inverkar på budgetmyndighetens 
befogenheter som fastställs i fördraget.
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________________
1 EGT C 172, 18.6.1999, s. 1.

Motivering

Hänvisning till medbeslutandeförfarandet, på grund av att den rättsliga grunden ändrats.

Ändringsförslag 27
Skäl 17

(17) Fördraget om upprättandet av 
Europeiska gemenskapen och Fördraget 
om upprättandet av Europeiska 
atomenergigemenskapen innehåller inte 
några andra befogenheter för att anta 
denna förordning, än de som anges i 
artikel 308 respektive i artikel 203.

utgår

Motivering

Kommissionens förslag syftar fram för allt till att skydda människors hälsa och naturen vilket 
klart framgår av artikel 1 (syfte). Alla åtgärder som kan beviljas gemenskapsstöd i enlighet 
med förslaget har som ultimat syfte att skydda människors hälsa och miljön.

Ändringsförslag 28
Skäl 17a (nytt)

(17a) Europaparlamentet har antagit 
flera resolutioner med anledning av 
naturkatastrofer, inklusive resolutionen 
av den 8 september 2005*, där 
parlamentet uppmanar kommissionen 
och medlemsstaterna att verka för ett 
närmare samarbete i civilskyddsfrågor i 
händelse av naturkatastrofer, i syfte att 
förebygga och begränsa sådana 
katastrofers förödande inverkan, i 
synnerhet genom att ställa 
kompletterande resurser för civilskydd till 
förfogande.
________________
* Antagna texter P6_TA(2005)0334, 
punkt 9.
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Ändringsförslag 29
Artikel 1, stycke 1

Genom denna förordning inrättas, för 
perioden mellan den 1 januari 2007 och den 
31 december 2013, ett snabbinsats- och 
beredskapsinstrument, nedan kallat 
”instrumentet”, som skall underlätta och 
komplettera medlemsstaternas 
skyddsinsatser för människor, miljö och 
egendom vid allvarliga olyckshändelser.

Genom denna förordning inrättas, för 
perioden mellan den 1 januari 2007 och den 
31 december 2013, ett instrument för 
förebyggande, snabbinsatser och 
beredskap, nedan kallat ”instrumentet”, 
som skall underlätta och komplettera 
medlemsstaternas skyddsinsatser för 
människor, folkhälsa och säkerhet, miljö,
egendom och kulturarv vid allvarliga 
olyckshändelser.

Motivering

I linje med den ändrade titeln.

Ändringsförslag 30
Artikel 1, stycke 2

Förordningen innehåller bestämmelser för 
tillhandahållande av ekonomiskt bistånd 
med hjälp av instrumentet till sådana 
åtgärder som skall öka gemenskapens 
beredskap för allvarliga olyckshändelser.

Förordningen innehåller bestämmelser för 
tillhandahållande av ekonomiskt och 
tekniskt bistånd med hjälp av instrumentet 
till sådana åtgärder som skall öka 
gemenskapens riskförebyggande kapacitet 
och beredskap för insatser vid allvarliga 
olyckshändelser; genom förordningen 
inrättas pilotprojekt som utvecklar en rad 
ämnen av allmänt europeiskt intresse 
och/eller bidrar till en förstärkning eller 
etablering av lämpliga nätverk på
europeisk nivå.

Motivering

Bestämmelser om tekniskt bistånd ingår i artikel 10.

Ändringsförslag 31
Artikel 1, stycke 3
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Vidare innehåller förordningen särskilda 
bestämmelser om ekonomiskt bistånd vid 
allvarliga olyckshändelser för att underlätta 
effektiva snabbinsatser.

Vidare innehåller förordningen särskilda 
bestämmelser om ekonomiskt och tekniskt 
bistånd vid allvarliga olyckshändelser för att 
underlätta effektiva snabbinsatser.

Motivering

Bestämmelser om tekniskt bistånd ingår i artikel 10.

Ändringsförslag 32
Artikel 1, punkt 3a (ny)

3a. Förordningen innebär även en 
heltäckande genomgång och förteckning 
över riskkällorna (till exempel i samband 
med lagring av farligt material) och över 
medlen – särskilt de begränsade 
resurserna – som kan mobiliseras för att 
reagera på allvarliga olyckshändelser av 
olika slag; dessutom omfattar 
förordningen åtgärder för att underlätta 
utbyte av sådan information mellan 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 33
Artikel 2, punkt 1

1. Förordningen skall gälla beredskapen 
inför allvarliga olyckshändelser oberoende 
av olyckans art.

1. Förordningen skall gälla förebyggandet 
av, beredskapen inför och snabba insatser 
vid alla typer av allvarliga olyckshändelser 
enligt definitionen i artikel 3.1 inom eller 
utanför gemenskapen och med särskild 
tonvikt på folkhälsofrågor.

Förordningen skall också tillämpas på
hanteringen av olyckans omedelbara 
konsekvenser i gemenskapen och i de 
länder som deltar i 
gemenskapsmekanismen enligt 
beslut 2001/792/EG, Euratom.

Förordningen skall också tillämpas på
hanteringen av olyckans omedelbara 
konsekvenser i och utanför gemenskapen.

Förordningen skall dessutom gälla 
beredskap och snabbinsatser för det fall 
att folkhälsan påverkas av allvarliga 
olyckshändelser.
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Motivering

Gemenskapen bör kunna vara solidarisk med tredjeland genom att hantera olyckshändelser 
som inträffar på deras territorium. Snabba insatser vid allvarliga olyckshändelser som 
inträffar utanför EU bör därför ingå i instrumentets räckvidd.

Ändringsförslag 34
Artikel 2, punkt 1a (ny)

1a. Vid användningen av instrumentet 
skall vederbörlig hänsyn tas till den 
relevanta regionala dimensionen. 
Kommissionen och medlemsstaterna 
skall, i den utsträckning detta är tillåtet 
enligt medlemsstaternas lagar, ha ett så
nära samarbete som möjligt med lokala 
och regionala myndigheter när det gäller 
att definiera och förvalta instrumentet. 

Ändringsförslag 35
Artikel 2a (ny)

Artikel 2a

Varaktighet och budgetmedel
Denna förordning skall tillämpas från 
den 1 januari 2007 till den 31 december 
2013.

Budgetramen för genomförandet av detta 
instrument fastställs till 278 000 000 EUR
för perioden mellan den 1 januari 2007 
och den 31 december 2013 (sju år).

Motivering

Med anledning av ändringen om att denna förordnings tillämpningsområde även skall rymma 
externa åtgärder bör budgeten ökas. Ett tilläggsbelopp om 105 000 000 EUR förefaller 
lämpligt för denna 7-års period.

Ändringsförslag 36
Artikel 3, led 1
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1. allvarlig olyckshändelse: varje situation 
som har eller kan ha negativa effekter för 
människor, egendom eller miljön och som 
kan leda till begäran om bistånd,

1. allvarlig olyckshändelse: varje händelse 
eller situation som har eller kan ha negativa 
effekter för människor, folkhälsa och 
säkerhet, egendom, kulturarv eller miljön 
och som orsakats av naturkatastrofer, 
industriella eller tekniska katastrofer, 
inklusive havsföroreningar, eller 
terroristattentat,

Motivering

Den definition som kommissionen föreslår är alltför vag. Den nya definitionen återspeglar 
förordningens innebörd på ett bättre sätt.

Ändringsförslag 37
Artikel 3, led 1a (nytt)

1a. skyddsåtgärd: alla åtgärder som vidtas 
för att garantera att negativa 
konsekvenser på grund av faror faktiskt 
förhindras och alla medel utnyttjas för att 
minimera härtill relaterade 
naturkatastrofer eller katastrofer som 
förorsakas av människor.

Motivering

Vidtagande av förhindrande åtgärder är en del av innehållet i denna förordning.

Ändringsförslag 38
Artikel 3, led 3

3. beredskap: alla åtgärder som vidtas i 
förväg för att se till att snabbinsatserna blir 
effektiva.

3. beredskap: alla åtgärder som vidtas i 
förväg för att se till att snabbinsatserna blir 
effektiva i samband med naturliga och 
tekniska faror och miljöförstörelse, 
inbegripet utfärdandet av tidig och 
effektiv varning.

Motivering

Beredskap och snabbinsatser räcker inte till när det gäller att reducera faror, om de inte 
åtföljs av ett system för tidig varning. De kan heller inte skiljas åt, eftersom tidig varning är 
avgörande för att de åtgärder som bör vidtas riktas rätt.
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Ändringsförslag 39
Artikel 3, led 3a (nytt)

3a. tidig varning: tillhandahållandet av 
effektiv information i tid som möjliggör 
vidtagande av åtgärder för att förhindra 
eller reducera faror och säkra beredskap 
för effektiva snabbinsatser.

Motivering

Tidig varning är en viktig beståndsdel när det gäller att minska risken för allvarliga 
olyckshändelser.

Ändringsförslag 40
Artikel 3, led 3b (nytt)

3b. inventering: förteckning över
befintliga civilskyddsresurser och befintlig 
personal inom Europeiska unionen. 
Kommissionen skall regelbundet 
uppdatera inventeringen.

Motivering

För att kunna utnyttja de resurser som krävs vid en katastrof är det viktigt att i förväg känna 
till exakt vilka resurser och vilken personal som finns tillgänglig.

Ändringsförslag 41
Artikel 3a (ny)

Artikel 3a

Avlägsna regioner
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Genom denna förordning skall adekvat 
och likvärdig hjälp ges till alla områden 
så att de medborgare som är bosatta i 
yttre, isolerade och avlägsna områden 
eller svårtillgängliga öregioner får en 
likartad säkerhetsnivå som i EU:s övriga 
områden. Specialiserade insatsgrupper 
bör finnas tillgängliga för sådana 
områden.

Motivering

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt isolerade och avlägsna områden vars geografiska läge 
kan leda till allvarliga problem när grupperna inrättas och skall rycka ut.

Ändringsförslag 42
Artikel 4, inledningen

Följande åtgärder berättigar till ekonomiskt 
bistånd inom ramen för instrumentet:

Bland annat följande åtgärder, både inom 
och utom Europeiska unionens 
territoriella gränser, berättigar till 
ekonomiskt bistånd inom ramen för 
instrumentet:

Motivering

Många EU-medborgare reser utanför EU:s gränser. De löper därför även risk att drabbas av 
allvarliga olyckshändelser utanför EU:s gränser.

Ändringsförslag 43
Artikel 4, led 1

1. Studier, enkäter, utveckling av modeller 
och scenarier samt beredskapsplaner.

1. Studier, enkäter, utveckling av modeller 
och scenarier för civilskyddsinsatser samt 
beredskapsplaner.

Motivering

Nationella resurser bör generellt sett inte finansieras genom instrumentet. Endast överstatliga 
resurser och verksamhet som tillför gemenskapen ett mervärde får finansieras.

Ändringsförslag 44
Artikel 4, led 2
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2. Stöd till kapacitetsutbyggnad. 2. Stöd till kapacitetsutbyggnad och 
samordning av insatser.

Motivering

Samordning av insatserna är av största vikt för att förordningen skall fungera.

Ändringsförslag 45
Artikel 4, led 3

3. Utbildning, övningar, seminarier samt 
personal- och expertutbyte.

3. Utbildning, möten, övningar, seminarier 
samt personal- och expertutbyte.

Motivering

Komplettering av de åtgärder som är stödberättigade i enlighet med denna förordning.

Ändringsförslag 46
Artikel 4, led 3a (nytt)

3a. Särskild utbildning av sådan personal 
som skall medverka i arbetet i samband 
med förebyggandet av, snabbinsatser vid 
och beredskap inför allvarliga 
olyckshändelser, så att de bättre kan 
tillgodose funktionshindrade personers 
behov.

Motivering

De personer som skall medverka i förebyggande arbete, snabbinsatser och beredskap inför 
allvarliga olyckshändelser måste känna till de särskilda behov (till exempel kommunikation, 
förflyttningsmetod osv.) som olika kategorier av funktionshindrade personer har så att de kan 
utföra sitt uppdrag bättre. I personalutbildningen bör ämnen ingå som rör de 
funktionshindrades särskilda förhållanden.

Ändringsförslag 47
Artikel 4, led 4

4. Demonstrationsprojekt. 4. Demonstrationsprojekt och program.

Motivering
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Komplettering av de åtgärder som är stödberättigade i enlighet med denna förordning.

Ändringsförslag 48
Artikel 4, led 5

5. Tekniköverföring. 5. Överföring av kunskap, teknik och 
expertis samt utbyte av erfarenheter och 
bästa praxis.

Motivering

Komplettering av de åtgärder som är stödberättigade i enlighet med denna förordning.

Ändringsförslag 49
Artikel 4, led 6

6. Information till allmänheten och 
spridning av resultat.

6. Information till allmänheten och 
spridning av resultat för att framför allt 
uppmana människor till vaksamhet.

Motivering

Katastrofer i samband med eldsvådor orsakas nästan alltid av människor. Att uppmuntra 
människor att vara mer vaksamma och samtidigt informera om gällande straffsatser är en 
användbar förebyggande metod.

Ändringsförslag 50
Artikel 4, led 7a (nytt)

7a. Nätverkssamarbete mellan system för 
tidig varning och insatser.

Motivering

Det är viktigt att instrumentet omfattar åtgärder som rör nätverk av system för tidig varning.

Ändringsförslag 51
Artikel 4, led 9
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9. Upprättande och underhåll av säkra 
kommunikationssystem och 
kommunikationsverktyg.

9. Upprättande och underhåll av 
tillförlitliga och säkra 
kommunikationssystem och 
kommunikationsverktyg.

Motivering

Komplettering av de åtgärder som är stödberättigade i enlighet med denna förordning.

Ändringsförslag 52
Artikel 4, led 12

12. Insats och utsändning av experter, 
sambandsmän och observatörer.

12. Insats och utsändning av experter, 
sambandsmän och observatörer med
tillräckliga medel och lämplig utrustning.

Motivering

Nationella resurser bör generellt sett inte finansieras genom instrumentet. Endast överstatliga 
resurser och verksamhet som tillför gemenskapen ett mervärde får finansieras.

Ändringsförslag 53
Artikel 4, led 12a (nytt)

12a. Främjande av lokala 
riskbedömningar och 
katastrofberedskapsprogram och 
katastrofberedskapsaktiviteter i skolor och 
högre utbildningsinrättningar och 
användning av andra kanaler för att nå
ut med information till ungdomar och 
barn. 

Motivering

Civilskyddsåtgärder måste integreras i läroplaner och informationskampanjer för att öka 
medvetenheten om riskkällor och för att civilsamhället skall kunna medverka i förebyggande 
åtgärder och katastrofinsatser.

Ändringsförslag 54
Artikel 4, led 14a (nytt)
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14a. Främjande av förfaranden för att 
harmonisera tillvägagångssätt, metoder 
och medel för att förhindra och snabbt 
reagera på allvarliga olyckshändelser.

Motivering

En viss mån av harmonisering är nödvändig för att åstadkomma större effektivitet.

Ändringsförslag 55
Artikel 4, led 14b (nytt)

14b. Utveckling av partnerskap mellan 
regioner med likartade katastrofrisker för 
att utbyta kunskaper om 
katastrofhantering.

Motivering

En komplettering av de biståndsberättigande åtgärder som omfattas av förordningen.

Ändringsförslag 56
Artikel 5, led 4a (nytt)

4a. Samlande av erfarenheter samt 
fastställande och genomförande av bästa 
praxis från nationella, regionala och 
lokala initiativ som införts för att 
förhindra naturkatastrofer och 
industriella och tekniska katastrofer.

Motivering

En konsekvens av att förebyggandet förts in i förordningens titel och räckvidd.

Ändringsförslag 57
Artikel 5, led 4b (nytt)
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4b. Samlande av erfarenheter samt 
genomförande av bästa praxis från 
nationella, regionala och lokala initiativ 
som införts för att nå allmänheten och i 
synnerhet ungdomar för att öka nivån på
egenskyddet.

Motivering

En konsekvens av att punkten ”information till allmänheten” förts in bland de 
biståndsberättigande åtgärderna.

Ändringsförslag 58
Artikel 5, led 5

5. Incitament för, underlättande av och stöd 
till erfarenhets- och kunskapsutbyte när det 
gäller hantering av de omedelbara 
konsekvenserna av en allvarlig 
olyckshändelse, och utbyte av därmed 
sammanhängande teknik.

5. Incitament för, underlättande av och stöd 
till erfarenhets- och kunskapsutbyte 
framför allt när det gäller förebyggande 
åtgärder och hantering av de omedelbara 
konsekvenserna av en allvarlig 
olyckshändelse, och utbyte av därmed 
sammanhängande teknik och personal.

Motivering

Förebyggande arbete har stor betydelse för att minska risker. Det är människor som har 
kunnande och erfarenhet.

Ändringsförslag 59
Artikel 5, led 9

9. Säkerställande av tillgång till och 
transport av mobila laboratorier och mobila 
högsäkerhetsanläggningar.

9. Säkerställande av tillgång till och 
transport av särskild civilskyddsteknik och 
civilskyddsutrustning såsom mobila 
laboratorier och mobila 
högsäkerhetsanläggningar.

Motivering

Mobila laboratorier och mobila högsäkerhetsanläggningar är bara delar av tekniken.

Ändringsförslag 60
Artikel 5, stycke 1a (nytt)
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Den rättsliga ramen för åtgärder som 
finansieras enligt denna förordning skall 
göra det möjligt för de berörda sektorerna 
att vid behov fullgöra nya åtaganden, och 
skall ställa som krav att alla de insatser 
som genomförs är helt förenliga med de 
grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag 61
Artikel 5a (ny)

Artikel 5a

Sammanhållning och samordning av 
insatser

Kommissionen skall se till att 
instrumentet och systemen för tidig 
varning och tidiga insatser är effektiva 
och sammanlänkade med gemenskapens 
övriga varningssystem.

Motivering

Kommissionen skall se till att åtgärder under instrumentet är samordnade med övriga system 
för tidig varning och tidiga insatser

Ändringsförslag 62
Artikel 5b (ny)

Artikel 5b
Åtgärdernas kvalitet

Kommissionen skall i samarbete med 
medlemsstaterna och genom övervakning, 
samordning och utvärdering av 
åtgärderna för tidig varning och tidiga 
insatser se till att åtgärderna är av hög 
kvalitet så att instrumentet kan fungera 
optimalt. 

Motivering

Det är viktigt att kommissionen i samarbete med medlemsstaterna ser till att åtgärderna för 
tidig varning och tidiga insatser övervakas och samordnas så att instrumentet fungerar 



PE 362.591v02-00 30/56 RR\601074SV.doc

SV

optimalt

Ändringsförslag 63
Artikel 5c (ny)

Artikel 5c
Frivilligarbetare

Beredskap på frivillig nivå inför och vid 
hantering av katastrofer orsakade av 
människor eller naturkatastrofer skall 
kontrolleras och övervakas av den 
ansvariga lokala myndigheten. 
Frivilligarbetare skall få särskild 
utbildning som ökar deras förmåga att 
känna igen, hantera och bidra till 
återhämtningen efter allvarliga 
olyckshändelser eller katastrofer. 

Motivering

Katastrofer kan bli en belastning för de lokala myndigheternas resurser och katastroftjänster. 
Vid sådana tidpunkter kan ytterligare stöd från frivilliga vara ovärderligt. För att hjälpa till 
att ge rätt samordnad hantering vid kriser bör frivilligarbetare arbeta nära akuttjänster och 
lokala myndigheter före, under och efter en allvarlig olyckshändelse. Frivilligarbetare som 
tillskyndar på egen hand kan störa räddningsinsatserna

Ändringsförslag 64
Artikel 7, punkt 4

4. De årliga arbetsprogrammen skall antas 
enligt förfarandet i artikel 13.2.

4. De årliga arbetsprogrammen skall antas 
enligt förfarandet i artikel 13.2. När ett 
årligt arbetsprogram antagits skall det i 
informationssyfte översändas till den 
budgetansvariga myndigheten.

Ändringsförslag 65
Artikel 8, stycke 1a (nytt)
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När insatser inom ramen för instrumentet 
sker utanför Europeiska unionens 
territoriella gränser skall de samordnas 
med Förenta nationerna, om det inte 
finns särskilda skäl som talar emot detta.

Motivering

FN har redan ett operativt system för att hjälpa länder som drabbas av katastrofer och 
allvarliga olyckshändelser. För att undvika dubbelarbete och för att kunna dra fördel av 
samordnade resurser bör EU:s snabbinsats- och beredskapsinstrument för allvarliga 
olyckshändelser samordnas med motsvarande system inom FN.

Ändringsförslag 66
Artikel 8a (ny)

Artikel 8a

Samarbete med internationella 
organisationer

För att minska dubbelarbetet, maximera 
organiseringen av effektiva krisinsatser 
som bygger på informationsutbyte samt 
optimera användningen av samtliga 
resurser bör närmare kontakter och bättre 
strukturerat och fortlöpande samarbete 
upprättas med internationella 
organisationer.

Motivering

Det är mycket viktigt att skapa synergieffekter genom samarbete med internationella 
organisationer. FN har redan ett operativt system för att hjälpa länder som drabbas av 
katastrofer och allvarliga olyckshändelser. För att undvika dubbelarbete och för att kunna 
dra fördel av samordnade resurser bör EU:s snabbinsats- och beredskapsinstrument för 
allvarliga olyckshändelser samordnas med motsvarande system inom FN.

Ändringsförslag 67
Artikel 9, punkt 1a (ny)
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1a. Om det av de uppgifter som lämnas i 
enlighet med punkt 1 framgår att 
ekonomiskt bistånd har mottagits från 
andra källor skall det ekonomiska bistånd 
som beviljas genom detta instrument 
begränsas till att gälla högst den del av 
tillämpningen för vilken det ännu saknas
annan finansiering.

Motivering

I artikel 1 anges det att instrumentet är avsett för att stödja och komplettera 
medlemsstaternas insatser. Vid beviljandet av ekonomiskt bistånd måste hänsyn därför tas till 
övriga källor som kan finansiera en åtgärd.

Ändringsförslag 68
Artikel 9, punkt 2

2. Det skall eftersträvas samverkan och 
komplettering med andra instrument 
inrättade av Europeiska unionen eller 
gemenskapen.

2. Det skall eftersträvas samverkan, 
samstämmighet och komplettering med 
andra instrument inrättade av 
Europeiska unionen eller gemenskapen, 
bland annat Europeiska unionens 
solidaritetsfond, stabilitetsinstrumentet 
och Echo, så att dubbelarbete undviks och 
ett optimalt mervärde och optimalt 
resursutnyttjande garanteras. Detta gäller 
särskilt med tanke på förslaget till 
kommissionens beslut om att finansiera 
ett pilotprojekt som omfattar en rad 
beredskapsåtgärder för att förstärka
kampen mot terrorismen, vilket skall
finansiera det allmänna 
förvarningssystemet (Argus) och det
europeiska programmet för skydd av 
viktig infrastruktur (EPCIP) för att 
garantera samordning när det gäller 
skyddet av viktig infrastruktur och 
civilskydd.

Motivering

Det finns en risk att vissa av de åtgärder som omfattas av ovannämnda fond och instrument 
är så likartade att man riskerar sammanblandning eller dubbelarbete om inte samordningen 
fungerar effektivt.
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Ändringsförslag 69
Artikel 10, punkt 1, stycke 2

Det gäller bland annat utgifter för studier, 
möten, informationsverksamhet, 
publikationer, datornät (och tillhörande 
utrustning) för informationsutbyte samt 
tekniskt och administrativt stöd som 
kommissionen kan komma att behöva anlita 
i samband med förordningens 
genomförande.

Det gäller bland annat utgifter för studier, 
möten, informationsverksamhet, 
publikationer, datornät (och tillhörande 
utrustning) för informationsutbyte samt 
tekniskt och administrativt stöd samt
personal som kommissionen kan komma 
att behöva anlita i samband med 
förordningens genomförande.

Ändringsförslag 70
Artikel 10a (ny)

Artikel 10a

Genomförande av åtgärderna och 
samarbete mellan kommissionen och 

medlemsstaterna

1. Kommissionen skall i nära samarbete 
med medlemsstaterna se till att de insatser 
och åtgärder som vidtas genom 
instrumentet överensstämmer med 
artikel 13, är samstämmiga och ger en 
balanserad utveckling. 

2. För att stödja genomförandet skall 
kommissionen se till att nätverken och 
systemen för tidig och snabb varning 
inför allvarliga olyckshändelser är 
samordnade och integrerade. 
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3. Kommissionen och medlemsstaterna 
skall inom sina respektive 
behörighetsområden vidta åtgärder för att 
se till att instrumentet fungerar effektivt 
och för att utveckla mekanismer på
gemenskapsnivå och medlemsstatsnivå
för att uppnå instrumentets mål. De skall 
se till att nödvändig information lämnas 
om de åtgärder som får stöd genom 
instrumentet och garantera bredast 
möjliga deltagande i de åtgärder som 
genomförs av lokala och regionala 
myndigheter och frivilligorganisationer. 

Ändringsförslag 71
Artikel 12, punkt 4

4. Om tidsfristerna inte har iakttagits eller 
om verksamheten utvecklas på ett sätt som 
gör att endast en del av det tilldelade 
ekonomiska biståndet är berättigat, skall 
kommissionen begära att förmånstagaren 
yttrar sig inom en viss tid. Om 
stödmottagarens svar inte är 
tillfredsställande, får kommissionen avbryta 
utbetalningen av det återstående biståndet 
och begära återbetalning av de belopp som 
redan har betalats ut. 

4. Om tidsfristerna inte har iakttagits eller 
om verksamheten utvecklas på ett sätt som 
gör att endast en del av det tilldelade 
ekonomiska biståndet är berättigat, skall 
kommissionen begära att förmånstagaren 
yttrar sig inom en viss tid. Om 
stödmottagarens svar inte är 
tillfredsställande, får kommissionen begära
ett klargörande eller vidare förklaringar. 
Om svaret fortsättningsvis är 
otillfredsställande skall kommissionen 
avbryta utbetalningen av det återstående 
biståndet och begära återbetalning av de 
belopp som redan har betalats ut. 

Motivering

Om stödmottagarens svar efter att ha föregåtts av en begäran om klargörande 
fortsättningsvis är otillfredsställande måste kommissionen avbryta utbetalningen och begära 
återbetalning av de belopp som betalats ut.

Ändringsförslag 72
Artikel 13, punkt 1



RR\601074SV.doc 35/56 PE 362.591v02-00

SV

1. Kommissionen skall biträdas av en 
kommitté som skall bestå av företrädare för 
medlemsstaterna och ha kommissionens 
företrädare som ordförande, nedan kallad 
”kommittén”.

1. Kommissionen skall biträdas av en 
kommitté som skall bestå av företrädare för 
medlemsstaterna, inklusive företrädare för
lokala och regionala myndigheter, och ha 
kommissionens företrädare som 
ordförande, nedan kallad ”kommittén”.

Motivering

Regionala och lokala myndigheter bör spela en central roll i arbetet med att förebygga och 
hantera katastrofer.

Ändringsförslag 73
Artikel 14, punkt 2, led a

a) Senast den 31 december 2010: en 
deltidsrapport om uppnådda resultat i 
samband med förordningens genomförande 
och om genomförandets kvalitativa och 
kvantitativa aspekter.

a) Senast den 31 december 2010: en 
deltidsrapport om uppnådda resultat i 
samband med förordningens genomförande 
och om genomförandets kvalitativa och 
kvantitativa aspekter. Rapporten skall i 
synnerhet innehålla uppgifter om 
inlämnade ansökningar, beslut om 
beviljat bistånd och uppföljning av 
beviljat ekonomiskt stöd.

Motivering

Det behövs en återkommande granskning av det praktiska genomförandet som bygger på en 
rapport från kommissionen vilken uppdateras mot bakgrund av alla tillgängliga uppgifter. 
Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt att förbättra systemen för övervakning av ekonomiska 
åtaganden och kontroller av att de anslag som beviljats utnyttjats effektivt.

Ändringsförslag 72
Artikel 14, punkt 2a (ny)

2a. Kommissionen åtar sig att snabbt följa 
upp detta första initiativ, som i huvudsak 
är av ekonomisk natur, genom att så snart 
som möjligt förelägga Europaparlamentet 
sina förslag till ändring av beslut 
2001/792/EG.
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MOTIVERING

Inledning

Tsunamikatastrofen i Asien nyligen, den starka tropiska cyklonen i Louisiana och Mississippi, 
samt de förödande översvämningarna i Rumänien, Bulgarien, Schweiz, Österrike, Tyskland 
och Frankrike, den allvarliga torkan i Spanien och Portugal och eldsvådorna som har förstört 
nära 180 000 hektar skog i Portugal är några i raden av påminnelser om att naturkatastrofer är 
globala hot. Riskerna i städerna, miljöförstöringen och den globala uppvärmningen bör vara 
skäl till att minskning av katastrofers omfattning blir en högt prioriterad fråga för alla 
regeringar i EU:s medlemsstater och för EU som helhet. Att förstärka gemenskapens 
mekanism för räddningstjänsten bör vara ett omedelbart mål och inte något som får vänta tills 
ytterligare en katastrof inträffar.

Bakgrund

Gemenskapens mekanism för räddningstjänsten stöder och underlättar mobiliseringen av 
nödvändig hjälp från räddningstjänsten för omedelbara behov i länder som drabbas av 
katastrofer. Mekanismen, som inrättades i oktober 2001 (rådets beslut 2001/792/EG, 
Euratom), kan aktiveras vid katastrofer som orsakas av naturen eller människan, och även vid 
kärnkraftsolyckor. 30 stater – EU-25, Bulgarien, Rumänien, Liechtenstein, Norge och Island –
deltar för närvarande i mekanismen. Den kompletteras av ett ”program för 
gemenskapsåtgärder på området skydd och beredskap” (rådets beslut 1999/847/EG), enligt 
vilket det är tillåtet att finansiera åtgärder som syftar till förebyggande åtgärder, beredskap och 
effektiva insatser. Beslutet löper ut i slutet av 2006.

För perioden 2007–2013 har kommissionen föreslagit följande instrument i syfte att inrätta en 
rättslig ram för framtida åtgärder på räddningstjänstområdet:

Solidaritetsinstrumentet (KOM(2005)0108) kommer att ersätta den nuvarande –
solidaritetsfonden. Syftet är att ersätta medlemsstaternas kostnader för att åtgärda 
konsekvenserna av allvarliga olyckshändelser.

Stabilitetsinstrumentet (KOM(2004)0630) för åtgärder utanför EU.–

I programmet ”Terrorism – förebyggande, beredskap och konsekvenshantering”–
(KOM(2005)0124) föreskrivs åtgärder för förebyggande av, beredskap för och 
hantering av konsekvenser av terrorism beträffande underrättelsetjänst och 
lagstiftning. 

Snabbinsats- och beredskapsinstrumentet för allvarliga olyckshändelser –
(KOM(2005)0113), syftar till att öka EU:s insatsmöjligheter inom mekanismen för 
räddningstjänsten och att maximera stödet för beredskap och snabbinsatser till följd av 
allvarliga olyckshändelser. Huvudmålet är att stödja och komplettera 
medlemsstaternas insatser för att skydda människor, miljön och egendom i händelse 
av en allvarlig olyckshändelse. I förordningen fastställs bestämmelser för ekonomiskt 
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bistånd för åtgärder som syftar till att öka gemenskapens beredskap för allvarliga 
olyckshändelser, och särskilda bestämmelser införs också om ekonomiskt bistånd i 
händelse av en allvarlig olyckshändelse för att underlätta snabba och effektiva insatser 
mot sådana.

Utskottets rekommendationer

Rättslig grund

Kommissionen har föreslagit att förordningen skall grundas på artikel 308 i EG-fördraget och 
artikel 203 i Euratomfördraget med argumentet att det i fördragen inte fastställs någon särskild 
rättslig grund för åtgärder på räddningstjänstområdet.
Utskottet föreslår artikel 175.1 i EG-fördraget som korrekt rättslig grund mot bakgrund av 
förslagets syfte och innehåll, samt med beaktande av att förordningens övervägande syfte är att 
skydda människors hälsa och miljön, såsom uttrycks i artikel 1 (innehållet) i den föreslagna 
förordningen. Alla åtgärder som berättigar till finansiering enligt förslaget (artikel 4) har 
dessutom som huvudmål att skydda människors hälsa och miljön.

Tillämpningsområde

Förebyggande åtgärder
I kommissionens förslag tas inte förebyggande åtgärder upp.
Utskottet föreslår att denna fråga tas upp i instrumentets tillämpningsområde, eftersom en 
integrerad krishantering inbegriper förebyggande åtgärder, beredskap och insatser. 
Förebyggande åtgärder är en huvudåtgärd för att minska risken för katastrofer och kan inte 
särskiljas från beredskap och snabbåtgärder, eftersom de är avgörande för att se till att 
exempelvis långsiktig hantering av åtgärder mot översvämningsrisker går i rätt riktning.

Åtgärder utanför EU
I kommissionens förslag föreslås finansiering av räddningstjänståtgärder i EU samt i de 
deltagande staterna, vilket regleras genom protokoll. Möjligheten att ingripa vid katastrofer 
utanför EU omfattas inte, trots att rådets beslut om gemenskapens mekanism för 
räddningstjänsten tillåter detta. 
Utskottet föreslår att tillämpningsområdet utvidgas utanför EU. Externa 
räddningstjänståtgärder är för närvarande en del av tillämpningsområdet i förslaget till ett 
stabilitetsinstrument (KOM(2004)0630). Rådet har dock beslutat att ändra den rättsliga 
grunden för detta instrument, och därför skulle åtgärder utanför EU inte längre omfattas. Av 
detta skäl är det lämpligt att enligt solidaritetsprincipen ta med dessa åtgärder i den 
föreliggande förordningen.

Förorening av havet
Miljökatastrofer till havs bör omfattas av tillämpningsområdet för räddningstjänsten i det nya 
rättsliga instrumentet för snabbinsatser och beredskap, eftersom det förutom mekanismen för 
räddningstjänsten inte finns något annat specifikt instrument som omfattar 
konsekvenshantering av miljökatastrofer till havs. Förorening av havet till följd av olycka tas 
uttryckligen med i artikel 1 i beslutet om en gemenskapsmekanism (2001/792/EG), liksom 
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naturolyckor, tekniska och radiologiska olyckor och miljöolyckor. Miljökatastrofer till havs 
som nyligen ägt rum har visat att en enskild kuststat inte kan klara av ett stort oljeutsläpp utan 
hjälp från andra stater.

Definitioner
Utskottet anser att värde och tydlighet kan öka genom tydliga överenskomna EU-definitioner 
av ”räddningstjänst” och tillhörande terminologi. Föredraganden anser att det kan vara 
värdefullt att termer såsom ”förebyggande åtgärder”, ”beredskap” och ”tidig varning”
förtydligas ytterligare.

Subsidiaritetsprincipen
Utskottet håller med kommissionen om att EU:s bestämmelser om räddningstjänsten måste 
grundas på ett ”hierarkiskt” synsätt och att det primära ansvaret för räddningstjänsten bör ligga 
på medlemsstaterna. Utskottet vill också betona att gemenskapsåtgärder på detta område är 
komplement till de nationella, regionala och lokala myndigheternas åtgärder, samt att de 
regionala myndigheterna och kommunerna är de som först berörs i händelse av en katastrof, 
och att de därför bör vara fullständigt delaktiga i att utarbeta utformningen, genomförandet 
och övervakningen av räddningstjänståtgärder.

Typ av rättsligt instrument
Utskottet instämmer i kommissionens förslag att använda en förordning. Andra typer av 
rättsliga instrument skulle inte vara lämpliga, eftersom karaktären och innehållet för vissa av de 
åtgärder som föreskrivs i förslaget endast kan uppnås genom ett rättsligt instrument som kan 
tillämpas direkt.

Budget
När det gäller budgeten innehåller inte instrumentet några konkreta belopp, utan endast 
uppskattade vägledande belopp i kommissionens budgetplan som grundas på erfarenhet av de 
nuvarande instrumenten för rättstjänsten. 
Tidigare ingripanden har visat att systemet måste förstärkas och att vissa nya utgifter måste 
ökas eller införas. Utskottets ändringsförslag om att inkludera åtgärder utanför gemenskapen i 
tillämpningsområdet för finansiering av åtgärder understryker också behovet av att budgeten 
ökas. Det är därför lämpligt att lägga till ett belopp på 105 miljoner EUR för sjuårsperioden.
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2 Ännu ej offentliggjort i EUT.

YTTRANDE från UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR

Utskottet för rättsliga frågor
Ordföranden

Karl-Heinz Florenz
Ordförande
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
BRYSSEL

Angående: Rättslig grund för förslaget till rådets förordning om inrättande av ett 
snabbinsats- och beredskapsinstrument för allvarliga olyckshändelser 
(KOM(2005)0113 – C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS))2

Med en skrivelse av den 18 juli 2005 begärde ni att utskottet för rättsliga frågor i enlighet med 
artikel 35.2 i arbetsordningen skulle kontrollera huruvida den rättsliga grunden för 
ovannämnda förslag från kommissionen var lagenlig och skälig.

Under det att förslaget har artikel 308 i EG-fördraget och artikel 203 i Euratomfördraget som 
rättslig grund föreslog ni att det i stället borde ha artikel 175.1 i EG-fördraget som rättslig 
grund eftersom dess huvudsyfte är att skydda människors hälsa och miljön.

Utskottet behandlade denna fråga vid sitt sammanträde den 15 september 2005.

Förslaget till förordning syftar till att inrätta ”ett snabbinsats- och beredskapsinstrument för 
allvarliga olyckshändelser”. Utskottet konstaterade att det i förslaget hänvisas till artikel 3.1 u i 
EG-fördraget i den mån som gemenskapens verksamhet skall innefatta åtgärder på området 
räddningstjänst, vilket är en verksamhet eller ett politikområde som skiljer sig från den 
”miljöpolitik” som det hänvisas till i artikel 3.1 l. Utskottet tog även hänsyn till det faktum att 
miljöskyddskrav i enlighet med artikel 6 i EG-fördraget skall integreras i utformningen och 
genomförandet av gemenskapens politik och verksamhet enligt artikel 3 och att det inte finns 
någon särskild rättslig grund för räddningstjänst i vare sig EG-fördraget eller i 
Euratomfördraget.

Mot bakgrund av de prövningar som EG-domstolen brukar använda sig av var det följaktligen 
nödvändigt att överväga om förslagets tyngdpunkt ligger på räddningstjänst, i vilket fall de 
kompletterade rättsliga grunderna i artikel 308 i EG-fördraget och artikel 203 i 
Euratomfördraget är det enda möjliga alternativet, eller om tyngdpunkten i stället ligger på att 
skydda människors hälsa och miljön, i vilket fall artikel 175.1 i EG-fördraget skulle vara den 
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3 Mål 45/86, kommissionen mot rådet (REG 1987, s. I-1493), punkt 13.
4 Mål 45/86, kommissionen mot rådet (REG 1987, s. I-1439), punkt 5.
5 Mål 300/89, kommissionen mot rådet (REG 1991, s. I-287), punkt 10.
6 Mål C-377/98, Nederländerna mot Europaparlamentet och rådet (REG 2001, s. I-7079), punkt 27, med 
hänvisning till mål C-155/91, kommissionen mot rådet (REG 1993, s. I-939), punkterna 19–21.
7 Följande ledamöter var närvarande vid omröstningen: Giuseppe Gargani (ordförande), Rainer Wieland 
(vice ordförande), Antonio López-Istúriz White (föredragande), Maria Berger, Marek Aleksander Czarnecki, 
Bert Doorn, Nicole Fontaine (för Syed Kamall), Janelly Fourtou (för Diana Wallis), Monica Frassoni, 
Adeline Hazan (för Katalin Lévai), Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Eva Lichtenberger (för Alain Lipietz), 
Toine Manders (för Viktória Mohácsi), Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Dimitrios Papadimoulis, 
Alexander Radwan (för Piia-Noora Kauppi), Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, 
Andrzej Tomasz Zapałowski, Jaroslav Zvěřina och Tadeusz Zwiefka.

riktiga rättsliga grunden.

I detta sammanhang är det viktigt att lägga märke till att artikel 308 i EG-fördraget och 
artikel 203 i Euratomfördraget endast kan användas som rättslig grund om de nödvändiga 
befogenheterna inte har föreskrivits någon annanstans i fördragen3.

Enligt EG-domstolen är valet av rättslig grund inte ett subjektivt val, utan ”skall grundas på
objektiva faktorer som kan bli föremål för domstolsprövning”4, som den ifrågavarande 
åtgärdens syfte och innehåll5. Därtill är det den avgörande faktorn som skall vara åtgärdens 
huvudsyfte6.

En noggrann analys av skälen och artiklarna i förslaget till förordning visar att dess kärna i 
själva verket är räddningstjänsten. Åtgärder på räddningstjänstens område har uppenbarligen 
konsekvenser för miljöskyddet och skyddet av folkhälsan. Men det föreslagna instrumentet 
gäller hur man skall mobilisera medel och utrustning för att garantera beredskap för större 
olyckor (se artikel 2 (tillämpningsområde) tillsammans med artikel 4 (biståndberättigande 
åtgärder) och artikel 5 (kriterier)). Den föreslagna åtgärden handlar således inte om miljöskydd 
och skydd av människors hälsa i sig.

Det tycks inte finnas något i texten som skulle motivera att basera den föreslagna förordningen 
på både artikel 308 i EG-fördraget och artikel 203 i Euratomfördraget.

Artikel 308 i EG-fördraget är följaktligen den riktiga rättsliga grunden för förslaget till rådets 
förordning.

Utskottet för rättsliga frågor beslöt därför vid sitt sammanträde den 15 september 2005 i 
enlighet med det förslag som utarbetats av dess föredragande Antonio López-Instúriz White 
med 15 röster för, 2 röster mot och 4 nedlagda röster7, att rekommendera att hänvisningen till 
artikel 203 i Euratomfördraget tas bort, så att artikel 308 i EG-fördraget lämnas som enda 
rättslig grund.

Med vänlig hälsning

Giuseppe Gargani
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28.11.2005

YTTRANDE från budgetutskottet

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

över förslaget till rådets förordning om inrättande av ett snabbinsats- och beredskapsinstrument 
för allvarliga olyckshändelser
(KOM(2005)0113 – C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS))

Föredragande: Janusz Lewandowski

KORTFATTAD MOTIVERING

Vid sin första behandling av budgeten för 2006 antog Europaparlamentet ett pilotprojekt om 
gränsöverskridande samarbete mot naturkatastrofer. Parlamentet vill öka medvetenheten om 
samarbete och stå till tjänst med en ram för att utveckla ett närmare samarbete om 
civilförsvarsåtgärder för att förebygga sådana katastrofer eller åtminstone minimera 
konsekvenserna av dem genom att utveckla verktyg för gränsöverskridande tidig varning, 
samordning och logistik (Europaparlamentets resolution av den 8 september 2005).

I sitt meddelande om budgetplanen 2007–2013, vilket antogs den 14 juli 2004, uppmanade 
kommissionen till åtgärder på europeisk nivå för att sörja för effektiva och samordnade 
gemensamma insatser i nödsituationer av olika slag.

Syftet med förslaget är att inrätta ett snabbinsats- och beredskapsinstrument för allvarliga 
olyckshändelser. Instrumentet är tänkt att bidra till framtagande och genomförande av 
gemenskapsåtgärder för räddningstjänsten, för att med hjälp av ekonomiskt bistånd från 
gemenskapen underlätta och komplettera medlemsstaternas skyddsinsatser för människor, 
miljö och egendom i händelse av allvarliga olyckshändelser.

Solidaritetsaspekten utvecklas genom ett kompletterande förslag som gäller 
”Europeiska unionens solidaritetsfond”.

Kommissionens förslag

Gemenskapen har antagit två viktiga rådsbeslut som innehåller en rad civilförsvarsåtgärder för 
att förbättra medlemsstaternas samarbete med och bistånd till varandra.

När detta förslag en gång antagits kommer det att utgöra den nya rättsliga grunden för 
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8 EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

beviljandet av ekonomiskt stöd från gemenskapen till civilförsvarsåtgärder och åtgärder inom 
området beredskap och snabba insatser. Förslaget bygger på artikel 308 i fördraget om 
upprättande av Europeiska gemenskapen och artikel 203 i Euratomfördraget.

Detta instrument utgår från subsidiaritetsprincipen, och detta innebär att en 
gemenskapsmekanism skulle föra med sig ett mervärde genom att stöda och komplettera 
nationell politik för ömsesidigt civilförsvarsbistånd.

Förslaget kommer förvisso att ge dem, som i medlemsstaterna verkar inom civilförsvaret och 
fyller en viktig funktion genom att göra insatser på mycket kort varsel, en möjlighet att göra 
sina insatser mera effektiva och verkningsfulla, genom att där ingår en förhandsplanering på
gemenskapsnivå för hur lämplig utrustning och materiel skall föras ut till de platser där 
insatserna görs och genom att det gör det lättare att sammanföra resurser och ömsesidigt 
bistånd.

I detta sammanhang föreslår kommissionen att medlemsstaterna skall intensifiera det arbete de 
hittills gjort och koncentrera det på två prioritetsområden: katastrofinsatser och 
katastrofberedskap.

Under perioden 2007–2013 uppskattas den vägledande budgeten för detta instrument komma 
att uppgå till 173 miljoner EUR.

Det ekonomiska biståndet kommer att ges i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) 
nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas 
allmänna budget8 och kan ta formen av bidrag eller kontrakt om offentlig upphandling, i 
enlighet med det årliga arbetsprogram som antagits av kommissionen. Genomförandet av 
förordningen kommer att övervakas av kommissionen och revisionsrätten.

Dessutom har kommissionen lagt ned särskild möda för att se till att de förfaranden som måste 
följas i händelse av snabbinsatser vid allvarliga olyckshändelser är så flexibla att de inte står i 
vägen för brådskande åtgärder. 

Anmärkningar

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag, framför allt de förenklingar som föreslagits i 
fråga om snabbinsatser vid allvarliga olyckshändelser, och uppmanar följaktligen kommissionen 
att se till att programmet genomförs med insyn och konsekvens.

Utöver de åtgärder som kommissionen föreslagit vill föredraganden lägga fram följande 
förslag:

Framhållas bör att det belopp som angivits i finansieringsöversikten är avsett att tjäna 1.
endast som vägledning till dess att en överenskommelse uppnås om budgetplanen för 
2007−2013.
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Det bör noteras att det belopp som angivits i finansieringsöversikten inte utgör en del 2.
av rådets beslut. Detta belopp bör tilläggas som en vägledande budget för den 
sjuårsperiod som tar sin början den 1 januari 2007.

I förslagets nuvarande utformning föreskrivs det om information till den 3.
budgetansvariga myndigheten först från och med det tredje året då förordningen 
tillämpas. Årlig information kommer att bli till hjälp för att den budgetansvariga 
myndigheten skall kunna fatta lämpliga beslut och bedöma hur effektivt instrumentet är. 
Därför föreslås det att kommissionen i informationssyfte skall översända det årliga 
arbetsprogrammet till den budgetansvariga myndigheten.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag 1
Punkt 1a (ny)

1a. Europaparlamentet poängterar att de belopp som angivits i förslaget till förordning
är avsedda att tjäna endast som vägledning till dess att en överenskommelse uppnås 
om budgetplanen för perioden från och med 2007 och åren därefter.

Ändringsförslag 2
Punkt 1b (ny)

1b. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, när följande budgetplan antagits, 
bekräfta de belopp som angivits i förslaget till förordning eller, i förekommande 
fall, hänskjuta de anpassade beloppen till Europaparlamentet och rådet för 
godkännande, för att på det sättet tillse att de är förenliga med utgiftstaket.

Förslag till förordning

Kommissionens förslag9 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 3
Artikel 2a (ny)

Artikel 2a
Anslagen till åtaganden enligt instrumentet
skall fastställas på vägledande basis 
utgående från artikel 34 i det 
interinstitutionella avtalet av den 
6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen om 
budgetdisciplin och förbättring av 
budgetförfarandet, samt uppgå till 
173 miljoner EUR för en sjuårsperiod med 
början den 1 januari 2007.
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______________
1 EGT C 172, 18.6.1999, s. 1. Avtalet senast 
ändrat genom Europaparlamentets och 
rådets beslut 2005/708/EG (EUT L 269, 
14.10.2005, s. 24).

Motivering

När ett beslut fattats skall kommissionen vid behov lägga fram ett lagstiftningsförslag för att 
fastställa referensbeloppet med hänsyn tagen till det tak som gäller inom ramen för 
budgetplanen (se ändringsförslaget till lagstiftningsresolutionen). Referensbeloppet skall 
föras upp på de villkor som föreskrivs i artikel 34 i det interinstitutionella avtalet (ej 
medbeslutande).

Ändringsförslag 4
Artikel 7, punkt 4

4. De årliga arbetsprogrammen skall antas 
enligt förfarandet i artikel 13.2.

4. De årliga arbetsprogrammen skall antas 
enligt förfarandet i artikel 13.2. När ett årligt 
arbetsprogram antagits skall det i 
informationssyfte översändas till den 
budgetansvariga myndigheten.

Motivering

Årlig information kommer att bli till hjälp för att den budgetansvariga myndigheten skall 
kunna fatta lämpliga beslut och bedöma hur effektivt instrumentet är.

Ändringsförslag 5
Artikel 10

1. På kommissionens initiativ kan 
instrumentet också täcka utgifter för den 
övervakning, kontroll, revision och 
utvärdering som är direkt nödvändig för 
förordningens genomförande. 

utgår

Det gäller bland annat utgifter för studier, 
möten, informationsverksamhet, 
publikationer, datornät (och tillhörande 
utrustning) för informationsutbyte samt 
tekniskt och administrativt stöd som 
kommissionen kan komma att behöva 
anlita i samband med förordningens 
genomförande.
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Utgifterna i första och andra stycket får 
inte överstiga 4 % av budgeten.
2. Budgeten för de åtgärder som avses i 
punkt 1 skall genomföras centralt och 
direkt av kommissionens avdelningar i 
enlighet med artikel 53.2 i 
budgetförordningen.

Motivering

Förvaltningen av instrumentet måste skötas av kommissionens personal genom de tillgängliga 
anslagen för administration. Finansiering av administration genom operativa program 
strider mot budgetprincipen om specificering, kan leda till en brist på insyn och kringgår 
budgetförordningen.
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ÄRENDETS GÅNG

Titel Förslag till rådets förordning om inrättande av ett snabbinsats- och 
beredskapsinstrument för allvarliga olyckshändelser

Referensnummer KOM(2005)0113 – C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS)
Ansvarigt utskott
Yttrande

Tillkännagivande i kammaren
ENVI

Förstärkt samarbete – tillkännagivande 
i kammaren
Föredragande av yttrande

Utnämning
Janusz Lewandowski
9.6.2005

Tidigare föredragande av yttrande
Behandling i utskott 23.11.2005
Antagande 23.11.2005
Slutomröstning: resultat +:

–:
0:

20

Slutomröstning: närvarande ledamöter Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, Szabolcs 
Fazakas, Markus Ferber, Neena Gill, Nathalie Griesbeck, Catherine 
Guy-Quint, Anne E. Jensen, Silvana Koch-Mehrin, Sergej Kozlík, 
Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Gérard Onesta, Wojciech 
Roszkowski, Antonis Samaras, Esko Seppänen, László Surján, Helga 
Trüpel

Slutomröstning: närvarande 
suppleanter

Peter Šťastný

Slutomröstning: närvarande 
suppleanter (art. 178.2)
Anmärkningar (tillgängliga på ett enda 
språk)

...
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23.1.2006

YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga 
och inrikes frågor

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

över förslaget till rådets förordning om inrättande av ett snabbinsats- och beredskapsinstrument 
för allvarliga olyckshändelser
(KOM(2005)0113 – C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS))

Föredragande: Stavros Lambrinidis

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 
utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande 
ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag10 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Titeln

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om 
inrättande av ett snabbinsats- och 
beredskapsinstrument för allvarliga 
olyckshändelser

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS 
OCH RÅDETS FÖRORDNING om 
inrättande av ett instrument för
förebyggande, snabbinsatser och beredskap 
vid allvarliga olyckshändelser

(Ordet ”förebyggande” skall läggas till 
överallt i texten där beredskap och 
snabbinsatser nämns.)
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Ändringsförslag 2
Beaktandeled 1

med beaktande av Fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artikel 308 i detta,

med beaktande av Fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artikel 175.1 i detta,

Motivering

Huvudsyftet med förordningen är att skydda folkhälsan och miljön, vilket klart framgår av 
artikel 1 (syfte). Alla de åtgärder som berättigar till ekonomiskt bistånd enligt förslaget syftar 
ytterst till att skydda folkhälsan och miljön.

Ändringsförslag 3
Beaktandeled 2

med beaktande av Fördraget om 
upprättandet av Europeiska 
atomenergigemenskapen, särskilt 
artikel 203 i detta,

utgår

Motivering

Kärntekniska olyckor bör behandlas i ett särskilt lagstiftningsinstrument.

Ändringsförslag 4
Skäl 2a (nytt)

(2a) Regioner som ligger isolerade eller i 
gemenskapens yttersta randområden har 
speciella särdrag och behov på grund av 
sina geografiska, topografiska, sociala och 
ekonomiska förutsättningar. Med tanke på
dessa ogynnsamma förutsättningar är det 
särskilt svårt att i de här områdena snabbt 
tillhandahålla bistånds- och insatsresurser 
och att tillgodose särskilda behov vid 
allvarliga olyckshändelser.

Motivering

Regioner som ligger isolerade eller i unionens yttersta randområden kräver mer 
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uppmärksamhet inom gemenskapens olika mekanismer och instrument.

Ändringsförslag 5
Skäl 4a (nytt)

(4a) För att främja och säkerställa en 
förbättring av förebyggandet, beredskapen 
och insatserna vid allvarliga 
olyckshändelser bör det genomföras 
omfattande upplysningskampanjer och 
utbildnings- och informationsinitiativ som 
riktar sig till den breda allmänheten och 
framför allt ungdomar. Tanken är att alla 
skall bli bättre på att skydda sig själva och 
vidta fler försiktighetsåtgärder i samband 
med katastrofer.

Motivering

Räddningstjänståtgärder måste ingå i läroplanerna och i upplysningskampanjerna. Man 
måste nämligen öka medvetenheten om vikten av förebyggande, beredskap och insatser vid 
allvarliga olyckshändelser. Dessutom måste man se till att det civila samhället deltar i såväl 
förebyggande insatser som räddningsinsatser.

Ändringsförslag 6
Skäl 6a (nytt)

(6a) Solidaritet med tredjeländer som ställts 
inför katastrofer och nödsituationer har i 
många år varit ett led i gemenskapens yttre 
åtgärder i enlighet med 
solidaritetsprincipen. Om gemenskapens 
räddningstjänst utvidgas till att även 
omfatta länder utanför gemenskapen 
kommer gemenskapen att leva upp till sina 
humanitära och solidariska åtaganden. 
Dessutom kommer detta även att tillföra ett 
mervärde och leda till att instrumentet 
fungerar på ett effektivare och mer 
ändamålsenligt sätt.

Motivering

I samband med allvarliga olyckshändelser bör EU på ett konkret sätt visa sin solidaritet med 
tredjeländer, särskilt utvecklingsländer. Dessa länder har ju på senare år drabbats av en rad 
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omfattande naturkatastrofer som har orsakat oerhörda förluster av människoliv och haft 
negativa sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser på lång sikt.

Ändringsförslag 7
Artikel 1

Genom denna förordning inrättas, för 
perioden mellan den 1 januari 2007 och den 
31 december 2013, ett snabbinsats- och 
beredskapsinstrument, nedan kallat 
”instrumentet”, som skall underlätta och 
komplettera medlemsstaternas skyddsinsatser 
för människor, miljö och egendom vid 
allvarliga olyckshändelser.

Genom denna förordning inrättas, för 
perioden mellan den 1 januari 2007 och den 
31 december 2013, ett instrument för 
förebyggande, snabbinsatser och 
beredskap, nedan kallat ”instrumentet”, som 
skall underlätta och komplettera 
medlemsstaternas skyddsinsatser för 
människor, folkhälsa, miljö, egendom och 
kulturarv vid allvarliga olyckshändelser.

Förordningen innehåller bestämmelser för 
tillhandahållande av ekonomiskt bistånd med 
hjälp av instrumentet till sådana åtgärder som 
skall öka gemenskapens beredskap för 
allvarliga olyckshändelser.

Förordningen innehåller bestämmelser för 
tillhandahållande av ekonomiskt bistånd med 
hjälp av instrumentet till sådana åtgärder som 
skall öka gemenskapens beredskap för 
allvarliga olyckshändelser; genom 
förordningen inrättas pilotprojekt som 
utvecklar en rad ämnen av allmänt 
europeiskt intresse och/eller bidrar till en 
förstärkning eller etablering av lämpliga 
nätverk på europeisk nivå.

Vidare innehåller förordningen särskilda 
bestämmelser om ekonomiskt bistånd vid 
allvarliga olyckshändelser för att underlätta 
effektiva snabbinsatser.

Vidare innehåller förordningen särskilda 
bestämmelser om ekonomiskt bistånd vid 
allvarliga olyckshändelser för att underlätta 
effektiva snabbinsatser.

Förordningen innebär även en heltäckande 
genomgång och förteckning över 
riskkällorna (till exempel i samband med 
lagring av farligt material) och över 
medlen – särskilt de begränsade resurserna 
– som kan mobiliseras för att reagera på
allvarliga olyckshändelser av olika slag; 
dessutom omfattar förordningen åtgärder 
för att underlätta utbyte av sådan 
information mellan medlemsstaterna.

Ändringsförslag 8
Artikel 2, punkt 1
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1. Förordningen skall gälla beredskapen inför 
allvarliga olyckshändelser oberoende av 
olyckans art.

1. Förordningen skall gälla förebyggandet 
av, beredskapen inför och snabbinsatserna 
vid alla former av allvarliga olyckshändelser
enligt definitionen i artikel 3 a, i och 
utanför gemenskapen, med särskild tonvikt 
på folkhälsoaspekterna.

Förordningen skall också tillämpas på
hanteringen av olyckans omedelbara 
konsekvenser i gemenskapen och i de länder 
som deltar i gemenskapsmekanismen enligt 
beslut 2001/792.

Förordningen skall också tillämpas på
hanteringen av olyckans omedelbara 
konsekvenser i och utanför gemenskapen.

Förordningen skall dessutom gälla 
beredskap och snabbinsatser för det fall att 
folkhälsan påverkas av allvarliga 
olyckshändelser.

Motivering

Gemenskapen bör kunna visa solidaritet med tredjeländer genom att reagera på de 
nödsituationer som uppstår på deras territorium. Snabbinsatser vid allvarliga 
olyckshändelser utanför EU bör därför ingå i instrumentets tillämpningsområde.

Ändringsförslaget berör den spanska språkversionen. I överensstämmelse med andan i 
förslaget bör termen ”folkhälsa” användas. Denna term anger nämligen systemet för att 
bekämpa sjukdom. Dessutom används termen i texten i lagstiftningsförslaget.

Ändringsförslag 9
Artikel 2, punkt 1a (ny)

1a. Vid användningen av instrumentet 
skall vederbörlig hänsyn tas till den 
relevanta regionala dimensionen. 
Kommissionen och medlemsstaterna skall, 
i den utsträckning detta är tillåtet enligt 
medlemsstaternas lagar, ha ett så nära 
samarbete som möjligt med lokala och 
regionala myndigheter när det gäller att 
definiera och förvalta instrumentet. 

Ändringsförslag 10
Artikel 2a (ny)
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Artikel 2a

Varaktighet och budgetmedel
Denna förordning skall tillämpas från och 
med den 1 januari 2007 till och med den 
31 december 2013.

Finansieringsramen för att genomföra 
instrumentet har fastställts till 
278 miljoner EUR för perioden mellan den 
1 januari 2007 och den 31 december 2013 
(sju år). 

Motivering

Som en följd av den föreslagna ändringen om att ta med yttre åtgärder i denna förordnings 
tillämpningsområde måste budgeten ökas. Det verkar lämpligt med ett tillskott på
105 miljoner euro för sjuårsperioden.

Ändringsförslag 11
Artikel 5, stycke 1a (nytt)

Den rättsliga ramen för de finansierade 
åtgärderna skall göra det möjligt för de 
berörda sektorerna att vid behov fullgöra 
nya åtaganden, och skall se till att alla de 
insatser som genomförs är helt förenliga 
med de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag 12
Artikel 9, punkt 2

2. Det skall eftersträvas samverkan och 
komplettering med andra instrument 
inrättade av Europeiska unionen eller 
gemenskapen.

2. Det skall eftersträvas samverkan och 
komplettering med andra instrument 
inrättade av Europeiska unionen eller 
gemenskapen, särskilt med förslaget till 
kommissionens beslut om att finansiera ett 
pilotprojekt som omfattar en rad 
beredskapsåtgärder för att stärka kampen 
mot terrorismen, vilket skall finansiera det 
skyddade allmänna systemet för snabb 
varning (Argus) och det europeiska 
programmet för skydd av viktig 
infrastruktur samt sörja för samordning 
när det gäller skyddet av viktig 
infrastruktur och räddningstjänsten.
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Motivering

Några av de åtgärder som ingår i de ovannämnda fonderna och instrumenten kan vara så
lika varandra att det finns risk för att man förväxlar dem eller för att dubbelarbete uppstår 
om samordningen inte är effektiv.

Ändringsförslag 13
Artikel 14, punkt 2a (ny)

2a. Kommissionen åtar sig att snabbt följa 
upp detta första initiativ, som i huvudsak är 
av ekonomisk natur, genom att så snart 
som möjligt förelägga Europaparlamentet 
sina förslag till ändring av rådets beslut om 
en samordningsmekanism inom 
gemenskapen för räddningstjänstinsatser
vid olyckshändelser. 
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ÄRENDETS GÅNG

Titel Förslag till rådets förordning om inrättande av ett snabbinsats- och 
beredskapsinstrument för allvarliga olyckshändelser

Referensnummer KOM(2005)0113 – C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS)
Ansvarigt utskott ENVI
Rådgivande utskott

Tillkännagivande i kammaren
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9.6.2005

Förstärkt samarbete
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