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(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o mechanismu civilní ochrany 
Unie
(COM(2011)0934 – C7-0519/2011 – 2011/0461(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2011)0934),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 196 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu 
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0519/2011),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
(A7-0000/2012),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. upozorňuje na to, že finanční krytí uvedené v legislativním návrhu je pouze orientačním 
údajem pro zákonodárný orgán a lze je přesně stanovit teprve poté, co bude dosaženo 
dohody ohledně návrhu nařízení, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období let 
2014–2020;

3. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

4. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Mechanismus civilní ochrany 
představuje viditelný projev evropské 
solidarity zajišťující praktický a včasný 
příspěvek k prevenci katastrof 
a připravenosti na ně a k reakci na závažné 
katastrofy a jejich hrozbu. Toto rozhodnutí 

(4) Mechanismus civilní ochrany 
představuje viditelný projev evropské 
solidarity zajišťující praktický a včasný 
příspěvek k prevenci katastrof 
a připravenosti na ně a k reakci na závažné 
katastrofy a jejich hrozbu. Jelikož však je 
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by se tedy nemělo dotýkat vzájemných 
práv a povinností členských států 
zakotvených ve dvoustranných nebo 
mnohostranných smlouvách, které 
souvisejí se záležitostmi, na něž se 
vztahuje toto rozhodnutí, ani povinnosti 
členských států chránit obyvatelstvo, 
životní prostředí a majetek na svém území.

povinností členských států především 
chránit obyvatelstvo, životní prostředí 
a majetek na svém území před 
katastrofami a vybavit své systémy řízení 
mimořádných situací dostatečnými 
kapacitami, toto rozhodnutí se nedotýká
ani odpovědnosti ani vzájemných práv 
a povinností členských států zakotvených 
ve dvoustranných nebo mnohostranných 
smlouvách, které souvisejí se záležitostmi, 
na něž se vztahuje toto rozhodnutí.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh ještě víc zdůrazňuje, že primární odpovědnost za civilní ochranu 
mají členské státy.

Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Mechanismus by měl obsahovat obecný 
politický rámec opatření Unie pro prevenci 
rizika katastrof zaměřený na dosažení 
vysoké úrovně ochrany před katastrofami 
a odolnosti vůči nim, a to předcházením 
nebo omezením jejich účinků a podporou 
kultury prevence. Pro zajištění 
integrovaného přístupu k zvládání katastrof 
propojujícího opatření pro prevenci rizik, 
připravenost a reakci jsou nezbytné plány 
řízení rizik. Mechanismus by měl proto 
obsahovat obecný rámec pro jejich 
sdělování a provádění.

(6) Mechanismus by měl obsahovat obecný 
politický rámec opatření Unie pro prevenci 
rizika katastrof zaměřený na dosažení 
vysoké úrovně ochrany před katastrofami 
a odolnosti vůči nim, a to předcházením 
nebo omezením jejich účinků a podporou 
kultury prevence. Pro zajištění 
integrovaného přístupu k zvládání katastrof 
propojujícího opatření pro prevenci rizik, 
připravenost a reakci jsou nezbytné plány 
řízení rizik. Mechanismus by měl proto 
obsahovat obecný rámec pro jejich 
sdělování a provádění. Komise by měla 
vypracovat pokyny s cílem podpořit 
srovnatelnost plánů řízení rizik 
jednotlivých členských států.

Or. en

Odůvodnění

Přestože je zpracování plánů řízení rizik v pravomoci členských států, je nutné, aby byly tyto 
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plány srovnatelné, má-li se zajistit řádné fungování mechanismu. S cílem podpořit 
srovnatelnost plánů by Komise měla vypracovat pokyny, jak to předpokládá čl. 5 písm. d) 
návrhu Komise. Vytvoření takových pokynů by nebyl pokus o harmonizaci, ale bylo by možné 
posílit a podpořit srovnatelnost těchto plánů.

Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Za účelem rozvoje schopnosti rychlé 
reakce v oblasti civilní ochrany je na 
úrovni Unie prováděn vývoj modulů 
asistenčního zásahu civilní ochrany 
sestávajících ze zdrojů jednoho nebo více 
členských států, které si kladou za cíl být 
plně interoperabilní. Moduly by měly být 
organizovány na úrovni členských států 
a podléhat jejich vedení a velení.

(12) Za účelem rozvoje schopnosti rychlé 
reakce v oblasti civilní ochrany je na 
úrovni Unie dobrovolně prováděn vývoj 
modulů asistenčního zásahu civilní 
ochrany sestávajících ze zdrojů jednoho 
nebo více členských států, které si kladou 
za cíl být plně interoperabilní. Moduly by 
měly být organizovány na úrovni 
členských států a podléhat jejich vedení 
a velení.

Or. en

Odůvodnění

Musí být jasněji vyjádřena dobrovolnost vývoje modulů.

Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Pro zlepšení plánování operací reakce 
na katastrofy a zajištění dostupnosti 
klíčových kapacit je nezbytné vytvořit 
referenční scénáře pro hlavní druhy 
katastrof, zmapovat stávající klíčové 
kapacity, které jsou v členských státech 
k dispozici, vypracovat pohotovostní plány 
pro nasazení kapacit a vytvořit evropskou 
kapacitu pro reakci na mimořádné situace 
v podobě dobrovolného společného 

(14) Pro zlepšení plánování operací reakce 
na katastrofy a zajištění dostupnosti 
klíčových kapacit je nezbytné vytvořit 
referenční scénáře pro hlavní druhy 
katastrof, zmapovat stávající klíčové 
kapacity, které jsou v členských státech 
k dispozici, vypracovat pohotovostní plány 
pro nasazení kapacit a vytvořit evropskou 
kapacitu pro reakci na mimořádné situace 
v podobě dobrovolného společného 
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souboru kapacit předem vyčleněných 
členskými státy. Pohotovostní plánování by 
mohlo být rovněž použito ke zjištění 
případných nedostatků v kapacitě pro 
reakci na mimořádné situace, která je 
v členských státech k dispozici, jež mohou 
být odstraněny kapacitami, které se mají 
vyvíjet s podporou Unie, a které by se 
sdílely v celé Unii.

souboru kapacit předem vyčleněných 
členskými státy. Pohotovostní plánování by 
mohlo být rovněž použito ke zjištění 
případných nedostatků v kapacitě pro 
reakci na mimořádné situace, která je 
v členských státech k dispozici, jež mohou 
být odstraněny kapacitami, které se mají 
vyvíjet s podporou Unie, a které by se 
sdílely v celé Unii. S referenčními scénáři 
a pohotovostními plány by však mělo být 
zacházeno s určitou mírou flexibility, aby 
se mohly plány reakce upravit podle 
potřeb konkrétní situace způsobené 
katastrofou.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) V případech, ve kterých je 
považováno za vhodné na podporu operací 
civilní ochrany využít vojenské kapacity, 
spolupráce s ozbrojenými silami by měla 
probíhat v souladu se způsoby, postupy 
a kritérii, které stanoví Rada nebo její 
příslušné útvary pro zpřístupnění 
vojenských prostředků mechanismu 
relevantních pro ochranu civilního 
obyvatelstva.

(19) Využívání vojenských prostředků 
v rámci civilního dohledu jako poslední 
možnost představuje často významný 
přínos pro reakci na katastrofu.
V případech, ve kterých je považováno za 
vhodné na podporu operací civilní ochrany 
využít jako poslední možnost vojenské 
kapacity, spolupráce s ozbrojenými silami 
by měla probíhat v souladu se způsoby, 
postupy a kritérii, které stanoví Rada nebo 
její příslušné útvary a též Zásady z Osla: 
zásady pro využívání zahraničních 
prostředků vojenské a civilní ochrany při 
přírodních katastrofách; verze 1.1 z roku 
2007) Organizace spojených národů pro 
zpřístupnění vojenských prostředků 
mechanismu relevantních pro ochranu 
civilního obyvatelstva.

Or. en
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Odůvodnění

Užití vojenských prostředků může významně přispět k reakci na katastrofu, zejména pokud jde 
o specializované kapacity, strategická vyprošťovací zařízení nebo těžkou techniku. Ovšem 
měla by to být vždy nejzazší možnost a je nutné takový zásah provést v souladu se „Zásadami 
z Osla“ pro využívání zahraničních prostředků vojenské a civilní ochrany při přírodních 
katastrofách.

Pozměňovací návrh 6

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Aby bylo možné doplnit ustanovení 
této směrnice, je třeba na Komisi přenést 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, pokud jde o vytvoření 
a řízení střediska reakce na mimořádné 
situace (ERC) a upřesnění fungování 
společného komunikačního 
a informačního systému pro případy 
mimořádných událostí; upřesnění 
podmínek pro určování modulů 
a upřesnění obecných požadavků pro 
jejich fungování a interoperabilitu; 
stanovení podmínek pro prostředky 
využitelné pro asistenční zásah; upřesnění 
fungování evropské kapacity pro reakci 
na mimořádné situace v podobě 
dobrovolného společného souboru, cílů 
kapacity v rámci evropské kapacity pro 
reakci na mimořádné situace, požadavků 
na interoperabilitu a kvalitu kapacit 
v rámci evropské kapacity pro reakci na 
mimořádné situace a podrobností 
certifikačního a registračního postupu pro 
kapacity; vymezení postupů při řešení 
nedostatečné kapacity; definování cíle, 
obsahu, struktury, organizace a cílové 
skupiny programu odborné přípravy a sítě 
odborné přípravy; upřesnění postupu při 
reakci na závažné katastrofy nebo hrozící 
závažné katastrofy v rámci Unie a mimo 
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ni; upřesnění fungování odborných týmů 
a podmínek výběru, vysílání a odvolání 
odborného týmu; upřesnění úrovně 
podrobnosti informací o vybavení 
a dopravních prostředcích a upřesnění 
postupů, které umožní určit taková 
vybavení a dopravní prostředky a postupů 
pro zajištění dodatečných dopravních 
prostředků; upřesnění postupu pro 
podávání žádostí a v oblasti rozhodování 
o finanční podpoře Unie na dopravu; 
a přijímání ročních pracovních programů. 
Je zvláště důležité, aby Komise během 
přípravných prací prováděla potřebné 
konzultace, a to i na úrovni odborníků. Až 
bude Komise připravovat a vypracovávat 
akty v přenesené pravomoci, měla by 
zajistit souběžné, včasné a náležité 
předávání příslušných dokumentů 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Odůvodnění

Podrobná opatření týkající se fungování mechanismu, která jsou obecně použitelná a která 
mají doplnit základní akt, musí být přijata prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci 
a nikoli prostřednictvím prováděcích aktů. Návrh zprávy reviduje návrh Komise poměrně 
rozsáhle a zavádí akty v přenesené pravomoci, byly-li splněny podmínky článku 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie.

Pozměňovací návrh 7

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Za účelem zajištění jednotných 
podmínek provádění tohoto rozhodnutí by 
měly být prováděcí pravomoci svěřeny 
Komisi. Tyto pravomoci by měly být 
vykonávány v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým 
se stanoví pravidla a obecné zásady 

(21) Za účelem zajištění jednotných 
podmínek provádění tohoto rozhodnutí by 
měly být prováděcí pravomoci k řízení 
certifikačního a registračního procesu pro 
kapacity v rámci evropské kapacity pro 
reakci na mimořádné situace svěřeny 
Komisi. Tyto pravomoci by měly být 
vykonávány v souladu s nařízením 
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mechanismů, kterými členské státy 
kontrolují Komisi při výkonu prováděcích 
pravomocí, zejména v souladu 
s přezkumným řízením.

Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým 
se stanoví pravidla a obecné zásady 
mechanismů, kterými členské státy 
kontrolují Komisi při výkonu prováděcích 
pravomocí, zejména v souladu 
s přezkumným řízením.

Or. en

Odůvodnění

Oblast působnosti aktů musí být v bodu odůvodnění přesně vymezena.

Pozměňovací návrh 8

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokrok při provádění rámce prevence 
katastrof měřený počtem členských států, 
které vypracovaly svůj plán zvládání
katastrof uvedený v článku 4;

a) pokrok při provádění rámce prevence 
katastrof měřený počtem členských států, 
které vypracovaly svůj plán řízení rizik
uvedený v článku 6;

Or. en

Odůvodnění

V celém návrhu se objevuje termín „plán řízení rizik“, a je tedy nutné v bodu uvést tento 
termín.

Pozměňovací návrh 9

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. „podporou hostitelského státu“ se 
rozumí libovolné kroky, které země 
přijímající pomoc a tranzitní země 
provedou ve fázích připravenosti a reakce 
za účelem odstranění předvídatelných 
překážek, které mohou stát v cestě 

10. „podporou hostitelského státu“ se 
rozumí libovolné kroky, které země 
přijímající a vysílající pomoc a tranzitní 
země a rovněž tak Komise provedou ve 
fázích připravenosti a reakce za účelem 
odstranění předvídatelných překážek, které 
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poskytování a využívání mezinárodní 
pomoci;

mohou stát v cestě poskytování a využívání 
mezinárodní pomoci;

Or. en

Odůvodnění

V souladu se závěry Rady o podpoře hostitelského státu přijatými Radou ve složení pro 
spravedlnost a vnitřní věci ve dnech 2.–3. prosince 2010 i Pokyny pro podporu hostitelského 
státu přijatými Výborem pro civilní ochranu hrají země vysílající pomoc a rovněž Komise 
svoji roli v zajištění toho, aby úroveň připravenosti a reakce na katastrofu probíhaly hladce.

Pozměňovací návrh 10

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přijímá opatření pro zlepšení znalostní 
základny o rizikách katastrof a pro 
usnadnění sdílení znalostí, osvědčených 
postupů a informací; 

a) přijímá opatření pro zlepšení znalostní 
základny o rizikách katastrof a pro 
usnadnění sdílení znalostí, osvědčených 
postupů a informací, zejména mezi 
členskými státy v rámci stejného regionu, 
které jsou ohroženy obdobnými 
katastrofami;

Or. en

Odůvodnění

Je třeba klást větší důraz na regionální aspekt mechanismu, jelikož členské státy z téhož 
regionu budou s větší pravděpodobností ohroženy obdobnými katastrofami.

Pozměňovací návrh 11

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podporuje a prosazuje posouzení 
a mapování rizik provedených 
jednotlivými členskými státy;

b) podporuje a prosazuje posouzení 
a mapování rizik provedených 
jednotlivými členskými státy a na základě 
svých vlastních pokynů pro posuzování 
a mapování rizik pro zvládání katastrof 
tyto pokyny ve spolupráci s členskými 
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státy aktualizuje, zejména v oblastech 
terminologie, metodologie, posuzování 
dopadů a scénářů;

Or. en

Odůvodnění

V roce 2010 Komise vypracovala pokyny pro posuzování a mapování rizik pro zvládání 
katastrof. V souladu s bodem 12 závěrů Rady „o dalším rozvoji posuzování rizik pro zvládání 
katastrof v Evropské unii“, přijatých Radou ve složení pro spravedlnost a vnitřní věci ve 
dnech 11.–12. dubna 2011, by měla Komise ve spolupráci s členskými státy uvedené pokyny 
pro posouzení a mapování rizik aktualizovat.

Pozměňovací návrh 12

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) podporuje a přispívá k vypracování 
a provádění plánů řízení rizik jednotlivých 
členských států včetně pokynů pro jejich 
obsah a v případě potřeby stanoví vhodné
pobídky;

d) podporuje a přispívá k vypracování 
a provádění plánů řízení rizik jednotlivých 
členských států včetně pokynů pro jejich 
strukturu s cílem podpořit srovnatelnost 
plánů a v případě potřeby stanoví vhodné 
pobídky;

Or. en

Odůvodnění

Přestože je zpracování plánů řízení rizik v pravomoci členských států, je nutné, aby byly tyto 
plány srovnatelné, má-li se zajistit řádné fungování mechanismu. S cílem usnadnit 
srovnatelnost plánů by Komise měla vypracovat pokyny. Vytvoření takových pokynů by nebyl 
pokus o harmonizaci, ale bylo by možné posílit a podpořit srovnatelnost těchto plánů.

Pozměňovací návrh 13

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise je zmocněna přijímat 
v souladu s článkem 29a akty v přenesené 
pravomoci ohledně zřízení střediska 
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reakce na mimořádné situace, 
k definování jeho úkolů, funkčních 
a operačních struktur a ke stanovení 
postupů, které bude středisko dodržovat 
v případě závažné katastrofy nebo hrozící 
závažné katastrofy v rámci Unie a mimo 
ni.

Or. en

Odůvodnění

Středisko reakce na mimořádné situace (ERC) je jedním z klíčových prvků mechanismu a jeho 
vytvoření a řízení je pro řádné fungování mechanismu nepostradatelné. ERC se bude používat 
v případě jakýchkoli katastrof. Tato ustanovení tvoří obecný rámec a nejsou daná určitou 
konkrétní, jednotlivou katastrofou; mimoto nesouvisejí tato ustanovení s prováděním 
základního aktu členskými státy. Tato ustanovení mají obecnou povahu a doplňují základní 
akt; proto je nutné je přijmout v podobě aktu v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 14

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Komise je v souladu s článkem 29a 
zmocněna k přijetí aktů v přenesené 
pravomoci k upřesnění fungování a metod 
pro provoz společného komunikačního 
a informačního systému pro případy 
mimořádných událostí.

Or. en

Odůvodnění

Společný komunikační a informační systém pro případy mimořádných událostí (CECIS) je 
jedním z klíčových prvků mechanismu a jeho vytvoření a řízení je pro řádné fungování 
mechanismu nepostradatelné. CECIS se bude používat v případě jakýchkoli katastrof. Tato 
ustanovení tvoří obecný rámec a nejsou daná určitou konkrétní, jednotlivou katastrofou; 
mimoto nesouvisejí tato ustanovení s prováděním základního aktu členskými státy. Tato 
ustanovení mají obecnou povahu a doplňují základní akt; proto je nutné je přijmout v podobě 
aktu v přenesené pravomoci.
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Pozměňovací návrh 15

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) ve spolupráci s členskými státy vytvořit 
a aktualizovat pokyny pro podporu 
hostitelského státu;

Or. en

Odůvodnění

V souladu s bodem 13 písm. c) a bodem 14 písm. a) závěrů Rady o podpoře hostitelského 
státu přijatými Radou ve složení pro spravedlnost a vnitřní věci ve dnech 2.–3. prosince 2010 
vypracovala Komise spolu s členskými státy Pokyny pro podporu hostitelského státu. Je 
možné, že bude potřeba, aby se tyto pokyny v budoucnu dále aktualizovaly.

Pozměňovací návrh 16

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy pracují na rozvoji modulů, 
zejména za účelem uspokojení potřeb 
prioritního zásahu nebo podpory v rámci 
mechanismu.

1. Členské státy dobrovolně pracují na 
rozvoji modulů, zejména za účelem 
uspokojení potřeb prioritního zásahu nebo 
podpory v rámci mechanismu.

Or. en

Odůvodnění

Musí být jasněji vyjádřena dobrovolnost vývoje modulů. Navrhované znění je v souladu 
s platnou legislativou.
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Pozměňovací návrh 17

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise je v souladu s článkem 29a 
zmocněna k přijímání aktů v přenesené
pravomoci k upřesnění podmínek pro 
určení modulů a stanovení obecných 
požadavků na jejich fungování 
a interoperabilitu.

Or. en

Odůvodnění

Přesun a změna čl. 30 odst. 1 písm. d) návrhu. Podmínky pro určení modulů a obecné 
požadavky na provoz modulů tvoří obecný rámec a nejsou dané určitou konkrétní, jednotlivou 
katastrofou; mimoto nesouvisejí tato ustanovení s prováděním základního aktu členskými 
státy. Tato ustanovení mají obecnou povahu a doplňují základní akt; proto je nutné je 
přijmout v podobě aktu v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 18

Návrh rozhodnutí
Čl. 9 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění podpory hostitelského státu pro 
pomoc od jiných členských států. 

7. Členské státy a Komise přijmou
nezbytná opatření k zajištění podpory 
hostitelského státu pro pomoc.

Or. en

Odůvodnění

Země vysílající pomoc a rovněž Komise hrají svoji roli v zajištění toho, aby úroveň 
připravenosti a reakce na katastrofu probíhaly hladce. Navrhovaný text je v souladu s definicí 
uvedenou v poznámce pod čarou č. 1 závěrů Rady o podpoře hostitelského státu, které byly 
Radou ve složení pro spravedlnost a vnitřní věci přijaty ve dnech 2.–3. prosince 2010, 
i Pokyny pro podporu hostitelského státu přijatými Výborem pro civilní ochranu.
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Pozměňovací návrh 19

Návrh rozhodnutí
Čl. 9 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Komise je v souladu s článkem 29a 
zmocněna k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci s cílem stanovit podmínky, 
které by se vztahovaly na odborníky, 
moduly a jiný asistenční zásah ze zdrojů 
členských států podle odstavců 1 až 4 
tohoto článku.

Or. en

Odůvodnění

Přesun a změna čl. 30 odst. 1 písm. e) návrhu. Obecné podmínky pro prostředky využitelné 
pro asistenční zásah tvoří obecný rámec. Tato ustanovení mají obecnou povahu a doplňují 
základní akt; proto je nutné je přijmout v podobě aktu v přenesené pravomoci. Co se týče 
prováděcích aktů, musí být lépe specifikována oblast jejich působnosti.

Pozměňovací návrh 20

Návrh rozhodnutí
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise stanoví požadavky na kvalitu 
kapacit, které mají být vyčleněny na 
Evropskou kapacitu pro reakci na 
mimořádné situace. Za zajištění jejich 
kvality odpovídají členské státy.

3. Komise stanoví požadavky na kvalitu
a interoperabilitu kapacit, které mají být 
vyčleněny na Evropskou kapacitu pro 
reakci na mimořádné situace. Členské státy
zajistí, aby byly tyto požadavky splněny.

Or. en

Odůvodnění

Kapacity, které mají být vyčleněny na Evropskou kapacitu pro reakci na mimořádné situace, 
musí být schopné vzájemné spolupráce; za tím účelem by Komise měla stanovit kritéria 
interoperability.
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Pozměňovací návrh 21

Návrh rozhodnutí
Čl. 11 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise je v souladu s článkem 29a 
zmocněna k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci k upřesnění:
a) fungování Evropské kapacity pro 
reakci na mimořádné situace v podobě 
dobrovolného společného souboru;
b) cílů kapacity dle odstavce 2 tohoto 
článku;
c) požadavků na interoperabilitu a kvalitu 
dle odstavce 3 tohoto článku; a
d) certifikačního a registračního procesu 
pro kapacity dle odstavce 4 tohoto článku.

Or. en

Odůvodnění

Přesun a změna čl. 30 odst. 1 písm. f) návrhu. Podrobnosti fungování Evropské kapacity pro 
reakci na mimořádné situace, definování cílů kapacity a stanovení požadavků na 
interoperabilitu a kvalitu i certifikační a registrační proces tvoří obecný rámec. Tato 
ustanovení mají obecnou povahu a doplňují základní akt; proto je nutné je přijmout v podobě 
aktu v přenesené pravomoci. Co se týče prováděcích aktů, musí být lépe specifikována oblast 
jejich působnosti.

Pozměňovací návrh 22

Návrh rozhodnutí
Čl. 11 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Komise přijme prováděcí akty k řízení 
certifikačního a registračního procesu pro 
kapacity dle odstavce 4. Tyto prováděcí 
akty se přijmou v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 31 odst. 2.

Or. en
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Odůvodnění

Přesun a změna čl. 30 odst. 1 písm. f) návrhu. Podrobnosti fungování Evropské kapacity pro 
reakci na mimořádné situace, definování cílů kapacity a stanovení požadavků na 
interoperabilitu a kvalitu i certifikační a registrační proces tvoří obecný rámec. Tato 
ustanovení mají obecnou povahu a doplňují základní akt; proto je nutné je přijmout v podobě 
aktu v přenesené pravomoci. Co se týče prováděcích aktů, musí být lépe specifikována oblast 
jejich působnosti.

Pozměňovací návrh 23

Návrh rozhodnutí
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Tyto kapacity jsou součástí Evropské 
kapacity pro reakci na mimořádné situace. 
Tyto kapacity jsou k dispozici pro operace 
reakce na mimořádné situace v rámci 
mechanismu na žádost Komise 
prostřednictvím střediska reakce na 
mimořádné situace (ERC). V době, kdy se 
tyto kapacity nevyužívají v rámci 
mechanismu, jsou k dispozici pro 
vnitrostátní účely členských států, které je 
spravují.

4. Tyto kapacity jsou součástí Evropské 
kapacity pro reakci na mimořádné situace. 
Členské státy, které je spravují, zajistí, aby 
tyto kapacity byly k dispozici pro operace 
reakce na mimořádné situace v rámci 
mechanismu na žádost Komise 
prostřednictvím střediska reakce na 
mimořádné situace (ERC). Členské státy 
spravující tyto kapacity mohou uvést 
jakýkoliv přesvědčivý důvod, který by jim 
mohl bránit tyto kapacity v určité 
mimořádné situaci zpřístupnit, pouze 
v případě závažné katastrofy na jejich 
území či hrozby takové katastrofy. V době, 
kdy se tyto kapacity nevyužívají v rámci 
mechanismu, jsou k dispozici pro 
vnitrostátní účely členských států, které je 
spravují.

Or. en

Odůvodnění

Prostředky financované z EU, jejichž vytvoření bylo financováno až z 85 % z mechanismu, by 
měly zůstat dostupné pro Evropskou kapacitu pro reakci na mimořádné situace, přičemž 
členské státy, které jej spravují, by měly být oprávněny tyto prostředky vyčlenit ze společného 
souboru jedině v případě krizové situace na svém území.
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Pozměňovací návrh 24

Návrh rozhodnutí
Čl. 12 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů stanovit tyto postupy 
vývoje, správy, údržby a zpřístupnění 
těchto kapacit všem členským státům 
prostřednictvím mechanismu:

7. Komise je v souladu s článkem 29a 
zmocněna k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci s cílem upřesnit tyto postupy 
vývoje, správy, údržby a zpřístupnění 
těchto kapacit všem členským státům 
prostřednictvím mechanismu:

a) postupy pro podporu členských států při 
vytváření kapacit pro reakci, které nejsou 
jinak k dispozici z Evropské kapacity pro 
reakci na mimořádné situace nebo jsou z ní 
k dispozici pouze v omezeném množství;

a) pro podporu členských států při 
vytváření kapacit pro reakci, které nejsou 
jinak k dispozici z Evropské kapacity pro 
reakci na mimořádné situace nebo jsou z ní 
k dispozici pouze v omezeném množství;

b) postupy pro vytváření kapacity pro 
reakci na úrovni Unie, které budou sloužit 
jako společná nárazníková rezerva ochrany 
před sdílenými riziky;

b) pro vytváření kapacity pro reakci na 
úrovni Unie, které budou sloužit jako 
společná nárazníková rezerva ochrany před 
sdílenými riziky;

c) postupy pro dobrovolnou správu 
a údržbu kapacit uvedených v bodech a) 
a b); 

c) pro dobrovolnou správu a údržbu 
kapacit uvedených v bodech a) a b); 

d) postupy pro zpřístupnění kapacit 
uvedených v bodech a) a b) všem členským 
státům prostřednictvím mechanismu.

d) pro zpřístupnění kapacit uvedených 
v bodech a) a b) všem členským státům 
prostřednictvím mechanismu.

Or. en

Odůvodnění

Postupy při řešení nedostatečných kapacit uvedené v návrhu tvoří obecný rámec a nejsou 
dané určitou konkrétní, jednotlivou katastrofou; mimoto nesouvisejí tato ustanovení 
s prováděním základního aktu členskými státy. Tato ustanovení mají obecnou povahu 
a doplňují základní akt; proto je nutné je přijmout v podobě aktu v přenesené pravomoci. 
V důsledku tohoto pozměňovacího návrhu se stává nadbytečným čl. 30 odst. 1 písm. g).

Pozměňovací návrh 25

Návrh rozhodnutí
Čl. 12 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Tyto prováděcí akty se přijímají vypouští se
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v souladu s přezkumným postupem podle 
čl. 31 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Postupy při řešení nedostatečných kapacit uvedené v návrhu tvoří obecný rámec a nejsou 
dané určitou konkrétní, jednotlivou katastrofou; mimoto nesouvisejí tato ustanovení 
s prováděním základního aktu členskými státy. Tato ustanovení mají obecnou povahu 
a doplňují základní akt; proto je nutné je přijmout v podobě aktu v přenesené pravomoci. 
V důsledku tohoto pozměňovacího návrhu se stává nadbytečným čl. 30 odst. 1 písm. g).

Pozměňovací návrh 26

Návrh rozhodnutí
Čl. 13 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vytvoření programu vycházejícího ze 
zkušeností získaných při zásazích, 
školeních a cvičeních vedených v rámci 
mechanismu, zahrnujících příslušné 
aspekty prevence a připravenosti, šíření 
těchto zkušeností a jejich provádění podle 
potřeby;

d) vytvoření programu vycházejícího ze 
zkušeností získaných při zásazích, 
školeních a cvičeních vedených v rámci 
mechanismu, zahrnujících příslušné 
aspekty prevence a připravenosti, šíření 
těchto zkušeností a jejich provádění podle 
potřeby; program dále případně obsahuje 
poučení ze zásahů mimo Unii, co se týče 
využívání spojitostí a součinnosti mezi 
pomocí poskytovanou v rámci 
mechanismu a humanitární reakcí;

Or. en

Odůvodnění

Společné posouzení provedené následně po katastrofě odborníky na humanitární pomoc 
a civilní ochranu by mohlo zlepšit soudržnost a účinnost humanitární reakce EU.
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Pozměňovací návrh 27

Návrh rozhodnutí
Čl. 13 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Při plnění úkolů stanovených 
v odstavci 1 Komise náležitě zohlední 
potřebu a zájem členských států v rámci 
stejného regionu, které jsou ohroženy 
obdobnými katastrofami.

Or. en

Odůvodnění

Větší důraz by se měl klást na regionální aspekt mechanismu, jelikož členské státy z téhož 
regionu budou s větší pravděpodobností ohroženy obdobnými katastrofami.

Pozměňovací návrh 28

Návrh rozhodnutí
Čl. 13 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Komise je zmocněna přijímat 
v souladu s článkem 29a akty v přenesené 
pravomoci k upřesnění cíle, obsahu, 
struktury, organizace a cílové skupiny 
programu odborné přípravy a sítě odborné 
přípravy dle odst. 1 písm. a) tohoto 
článku.

Or. en

Odůvodnění

Přesun a změna čl. 30 odst. 1 písm. h) návrhu. Obecný rámec programů odborné přípravy 
není dán určitou specifickou, jednotlivou katastrofou; mimoto nesouvisejí tato ustanovení 
s prováděním základního aktu členskými státy. Tato ustanovení mají obecnou povahu 
a doplňují základní akt; proto je nutné je přijmout v podobě aktu v přenesené pravomoci.
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Pozměňovací návrh 29

Návrh rozhodnutí
Čl. 15 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Komise je zmocněna přijímat 
v souladu s článkem 29a akty v přenesené 
pravomoci k upřesnění postupu při reakci 
na závažné katastrofy na území Unie 
v rámci stanoveném v odstavcích 1 až 6 
tohoto článku.

Or. en

Odůvodnění

Přesun a změna čl. 30 odst. 1 písm. i) návrhu. Podrobnosti postupu při reakci na závažné 
katastrofy tvoří obecný rámec a nejsou dané určitou konkrétní, jednotlivou katastrofou; 
mimoto nesouvisejí tato ustanovení s prováděním základního aktu členskými státy. Tato 
ustanovení mají obecnou povahu a doplňují základní akt; proto je nutné je přijmout v podobě 
aktu v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 30

Návrh rozhodnutí
Čl. 16 – odst. 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13a. Komise je zmocněna přijímat 
v souladu s článkem 29a akty v přenesené 
pravomoci k upřesnění postupu při reakci 
na závažné katastrofy mimo území Unie 
v rámci stanoveném v odstavcích 1 až 13 
tohoto článku.

Or. en

Odůvodnění

Přesun a změna čl. 30 odst. 1 písm. i) návrhu. Podrobnosti postupu při reakci na závažné 
katastrofy tvoří obecný rámec a nejsou dané určitou konkrétní, jednotlivou katastrofou; 
mimoto nesouvisejí tato ustanovení s prováděním základního aktu členskými státy. Tato 
ustanovení mají obecnou povahu a doplňují základní akt; proto je nutné je přijmout v podobě 
aktu v přenesené pravomoci.
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Pozměňovací návrh 31

Návrh rozhodnutí
Čl. 17 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Komise je zmocněna přijímat 
v souladu s článkem 29a akty v přenesené 
pravomoci k upřesnění fungování 
odborných týmů a podmínek výběru, 
vysílání a odvolání odborného týmu.

Or. en

Odůvodnění

Přesun a změna čl. 30 odst. 1 písm. c) návrhu. „Modus operandi“ tvoří obecný rámec a není 
daný určitou konkrétní, jednotlivou katastrofou; mimoto nesouvisejí tato ustanovení 
s prováděním základního aktu členskými státy. Tato ustanovení mají obecnou povahu 
a doplňují základní akt; proto je nutné je přijmout v podobě aktu v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 32

Návrh rozhodnutí
Čl. 18 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise je zmocněna přijímat 
v souladu s článkem 29a akty v přenesené 
pravomoci k upřesnění úrovně 
podrobnosti informací poskytovaných 
a sdílených podle odst. 1 písm. a) tohoto 
článku a ke stanovení postupů při 
určování dopravních prostředků 
a vybavení podle odst. 1 písm. b) a c) 
tohoto článku a v souvislosti 
s poskytnutím dodatečných dopravních 
prostředků Komisí dle odstavce 2 tohoto 
článku.

Or. en
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Odůvodnění

Přesun a změna čl. 30 odst. 1 písm. j) návrhu. Podrobná ustanovení o dopravě tvoří obecný 
rámec a nejsou daná určitou konkrétní, jednotlivou katastrofou; mimoto nesouvisejí tato 
ustanovení s prováděním základního aktu členskými státy. Tato ustanovení mají obecnou 
povahu a doplňují základní akt; proto je nutné je přijmout v podobě aktu v přenesené 
pravomoci.

Pozměňovací návrh 33

Návrh rozhodnutí
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční referenční částka pro provádění 
tohoto rozhodnutí na období let 2014 až 
2020 se stanoví na 513 000 milionů EUR
v běžných cenách.

1. Finanční referenční částka pro provádění 
tohoto rozhodnutí na období let 2014 až 
2020 se stanoví na [...] v běžných cenách.

EUR 276 000 000 v běžných cenách 
pochází z okruhu 3 „Bezpečnost 
a Občanství“ finančního rámce a částka 
237 000 000 v běžných cenách z okruhu 4 
„Globální Evropa“.

70 % této částky v běžných cenách pochází 
z okruhu 3 „Bezpečnost a Občanství“ 
finančního rámce a 30 % této částky
v běžných cenách z okruhu 4 „Globální 
Evropa“.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož jednání o víceletém finančním rámci stále probíhají, je v tomto okamžiku předčasné 
zařazovat do návrhu zprávy jakýkoli údaj o celkovém rozpočtu. Mechanismus by se měl 
zaměřovat na opatření v rámci EU a měl by se promítnout do přidělování rozpočtových 
zdrojů. Je proto navrhováno, aby opatření v rámci EU (financovaná z okruhu 3) obdržela 
70 % z rozpočtu, zatímco opatření mimo EU (financovaná z okruhu 4) obdrží 30 %.

Pozměňovací návrh 34

Návrh rozhodnutí
Čl. 23 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Komise je zmocněna přijímat 
v souladu s článkem 29a akty v přenesené 
pravomoci k upřesnění dalších 
podrobností v souladu s tímto článkem 
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ohledně postupu pro podávání žádostí 
a v oblasti rozhodování o finanční 
podpoře Unie pro dopravu.

Or. en

Odůvodnění

Přesun a změna čl. 30 odst. 1 písm. j) návrhu. Podrobná ustanovení o nákladech na dopravu 
tvoří obecný rámec a nejsou daná určitou konkrétní, jednotlivou katastrofou; mimoto 
nesouvisejí tato ustanovení s prováděním základního aktu členskými státy. Tato ustanovení 
mají obecnou povahu a doplňují základní akt; proto je nutné je přijmout v podobě aktu 
v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 35

Návrh rozhodnutí
Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Za účelem provádění tohoto rozhodnutí 
přijme Komise roční pracovní programy
v souladu s postupem uvedeným v čl. 31 
odst. 2, s výjimkou opatření, na která se 
vztahuje reakce na mimořádné situace 
z kapitoly IV, které nelze předvídat 
předem. Tyto roční pracovní programy 
stanoví sledované cíle, očekávané 
výsledky, způsob provádění a celkovou 
částku programu. Obsahují také popis 
financovaných opatření, určení částky 
přidělené na každé opatření a orientační 
harmonogram provádění. U grantů tyto 
programy zahrnují priority, základní 
hodnotící kritéria a maximální míru 
spolufinancování.

3. Za účelem provádění tohoto rozhodnutí 
je Komise zmocněna přijímat v souladu 
s článkem 29a akty v přenesené 
pravomoci týkající se přijímání ročních 
pracovních programů s výjimkou opatření, 
na která se vztahuje reakce na mimořádné 
situace z kapitoly IV, které nelze předvídat 
předem. Ty stanoví sledované cíle, 
očekávané výsledky, způsob provádění 
a celkovou částku. Obsahují také popis 
financovaných opatření, určení částky 
přidělené na každé opatření a orientační 
harmonogram provádění. U grantů tyto 
programy zahrnují priority, základní 
hodnotící kritéria a maximální míru 
spolufinancování.

Or. en

Odůvodnění

Roční pracovní programy se vztahují k provádění mechanismu Komisí, nikoli členskými státy, 
podmínky článku 291 tedy nejsou splněny. Pracovní programy by proto měly být přijímány 
prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.
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Pozměňovací návrh 36

Návrh rozhodnutí
Článek 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 29a

Výkon přenesené pravomoci
1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi podle 
podmínek stanovených v tomto článku.
2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 7 odst. 1a a 1b, 
čl. 8 odst. 3a, čl. 9 odst. 8a, čl. 11 odst. 4a, 
čl. 12 odst. 7, čl. 13 odst. 1b, čl. 15 
odst. 6a, čl. 16 odst. 13a, čl. 17 odst. 5a, 
čl. 18 odst. 2a, čl. 23 odst. 5a a čl. 25 
odst. 3 se Komisi svěřuje do 31. prosince 
2020.
3. Přenesení pravomoci podle čl. 7 
odst. 1a a 1b, čl. 8 odst. 3a, čl. 9 odst. 8a, 
čl. 11 odst. 4a, čl. 12 odst. 7, čl. 13 
odst. 1b, čl. 15 odst. 6a, čl. 16 odst. 13a, 
čl. 17 odst. 5a, čl. 18 odst. 2a, čl. 23 
odst. 5a a čl. 25 odst. 3 může kdykoliv 
zrušit Evropský parlament nebo Rada. 
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm blíže určené. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.
4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
5. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle čl. 7 odst. 1a a 1b, čl. 8 odst. 3a, čl. 9 
odst. 8a, čl. 11 odst. 4a, čl. 12 odst. 7, čl. 
13 odst. 1b, čl. 15 odst. 6a, čl. 16 odst. 13a, 
čl. 17 odst. 5a, čl. 18 odst. 2a, čl. 23 odst. 
5a a čl. 25 odst. 3 vstoupí v platnost, pouze 
pokud proti němu Evropský parlament 
a Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou 
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měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 
oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament a Rada před uplynutím této 
lhůty Komisi informují, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

Or. en

Odůvodnění

Současně se zavedením aktů v přenesené pravomoci je v základním aktu rovněž nutné 
definovat podmínky, oblast působnosti a období přenesení pravomoci. Dále musí základní akt 
stanovit podmínky zrušení přenesení pravomoci, oznámení aktu v přenesené pravomoci 
a postup podávání námitek. Tento text je v souladu se společnou dohodou orgánů v otázkách 
aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 37

Návrh rozhodnutí
Článek 30 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přijímá prováděcí akty týkající 
se:

vypouští se

a) fungování střediska reakce na 
mimořádné situace (ERC) podle čl. 7 
písm. a);
b) fungování společného komunikačního 
a informačního systému pro případy 
mimořádných událostí (CECIS) podle 
čl. 7 písm. b);
c) postupů pro odborné týmy podle článku 
17, včetně podmínek pro výběr odborníků; 
d) podmínek pro určení modulů podle 
článku 8;
e) podmínek pro prostředky využitelné pro 
asistenční zásah podle článku 9;
f) fungování kapacity pro reakci na 
mimořádné situace v podobě 
dobrovolného souboru kapacit podle 
článku 11;
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g) postupů pro zjišťování a odstraňování 
nedostatků Evropské kapacity pro reakci 
na mimořádné situace podle článku 12;
h) postupů pro program odborné přípravy 
podle článku 13;
i) postupů použitelných pro zásahy 
v rámci Evropské unie podle článku 15, 
jakož i zásahů mimo Unii podle článku 
16;
j) postupů pro dopravu podle článků 18 
a 23.
Tyto prováděcí akty se přijmou v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným 
v čl. 31 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty jsou uvedeny na příslušných místech v textu, 
článek 30 se tedy stal nadbytečným. 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Civilní ochrana je v současné době v Unii upravena dvěma právními nástroji: jedním z nich je 
mechanismus civilní ochrany Společenství a druhý souvisí s příslušným finančním nástrojem 
na období 2013 až 2020. Příprava nového víceletého finančního rámce a vstup Lisabonské 
smlouvy v platnost představují vhodný moment k revizi platného právního rámce. 

Kromě změn institucionálního a rozpočtového rámce si realita žádá rovněž revizi současného 
systému. Počet a závažnost přírodních a člověkem způsobených katastrof v posledních letech 
výrazně vzrostl, přičemž se očekává, že změna klimatu v budoucnosti přinese ještě závažnější 
katastrofy.

Nutno podotknout, že Lisabonská smlouva sice zavedla nový právní rámec civilní ochrany 
v článku 196 Smlouvy o fungování Evropské unie, pojem civilní ochrany však ani Smlouvou 
ani legislativním návrhem definován není. Smlouva obsahuje implicitní definici jen tam, kde 
hovoří o „prevenci a zajištění ochrany před přírodními a člověkem způsobenými 
katastrofami“. Pojem civilní ochrany je v jednotlivých členských státech vlivem národního 
a historického vývoje vykládán odlišně a rovněž její působnost se v průběhu času vyvíjí. To 
však nevyžaduje harmonizaci na evropské úrovni, jelikož platná právní úprava se civilní 
ochranou zabývá pouze pro účely spolupráce uvnitř navrhovaného rámce. Jejím cílem není 
(a ani být nemůže) další harmonizace činnosti členských států v oblasti civilní ochrany. Je to 
z toho důvodu, že civilní ochrana je i nadále především povinností členských států a účelem 
evropské právní úpravy nemůže být nic jiného než podpora a doplnění činnosti členských 
států a podpora spolupráce a zajištění souladu.

Taková je situace, z níž vychází předložený legislativní návrh. Zpravodajka vítá návrh 
Komise na vytvoření mechanismu civilní ochrany Unie jakožto velmi dobrý základ další 
práce a navrhuje soubor pozměňovacích návrhů, které mají návrh dále zdokonalit 
v následujících otázkách:

- Komise a členské státy již nyní na základě závěrů Rady úzce spolupracují 
a vypracovávají pokyny v řadě oblastí. Třebaže tyto pokyny nejsou ze své povahy 
právně závazné, jejich využívání je v zájmu lepšího fungování mechanismu rozhodně 
podporováno. Zpravodajka má v úmyslu dále prosazovat platné pokyny v oblasti 
posouzení a mapování rizik i pokyny týkající se podpory hostitelského státu, 
jednoznačněji odkazovat na budoucí pokyny vytvořené za účelem zlepšení 
srovnatelnosti řízení rizik v jednotlivých členských státech a uvést do souladu definici 
podpory hostitelského státu s definicí užívanou v pokynech EU.

- Členské státy z téhož regionu budou s větší pravděpodobností ohroženy obdobnými 
katastrofami. Třebaže v této oblasti již existují dvoustranné či regionální dohody, 
mechanismus Unie by měl podporovat rovněž další regionální spolupráci v oblasti 
sdílení osvědčených postupů a v programech odborné přípravy.

- Hlavními kroky k lepšímu a spolehlivějšímu evropskému systému reakce na katastrofy 
jsou prostředky financované z EU a vytvoření evropské kapacity pro reakci na 
mimořádné situace v podobě dobrovolného společného souboru. 
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Pro lepší fungování souboru by Komise měla definovat nejen kritéria kvality, ale též 
interoperability. 

Dále je třeba upřesnit, že prostředky financované z EU, což je možné až ze 100 %, by 
měly vždy zůstat dostupné pro Evropskou kapacitu pro reakci na mimořádné situace. 
Výjimka by měla být možná jedině tehdy, že je členský stát, který dané prostředky 
spravuje, postižen závažnou katastrofou. V takovém případě by povinnost dotčeného 
členského státu k ochraně vlastního obyvatelstva a území za použití daných prostředků 
měla mít přednost před povinností tyto prostředky zpřístupnit. Jinak řečeno, v takovém 
případě členský stát může uvést jakýkoliv přesvědčivý důvod a prostředky ze souboru 
vyčlenit.

- Některé prvky návrhu Komise je třeba upřesnit či více zdůraznit, například 
dobrovolnou povahu tvorby modulů či využití vojenských prostředků až jako nejzazší 
možnost.

- Důležitou změnou zavedenou Lisabonskou smlouvou je nahrazení někdejšího systému 
projednávání ve výborech akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty. V článcích 
290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie je jasně stanoveno, že tyto akty plní 
odlišnou úlohu a nelze je tedy volně zaměňovat. 

Zpravodajka si všímá toho, že návrh Komise zavádí pouze prováděcí akty. 
Zpravodajka proto navrhuje nahradit prováděcí akty na řadě míst akty v přenesené 
pravomoci, jsou-li splněny podmínky podle článku 290 Smlouvy. Cílem těchto 
pozměňovacích návrhů je zabezpečit institucionální práva Evropského parlamentu 
a současně zajistit zákonnost a platnost těchto sekundárních aktů.

Zpravodajka se domnívá, že navrhované změny vydláždí cestu vytvoření spolehlivějšího 
mechanismu civilní ochrany v Unii.


