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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om en EU-civilbeskyttelsesordning
(COM(2011)0934 – C7-0519/2011 – 2011/0461(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2011)0934),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 196 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0519/2011),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
(A7-0000/2012),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. påpeger, at den finansieringsramme, der er nærmere fastlagt i det lovgivningsmæssige 
forslag, kun er vejledende for den lovgivende myndighed, og at den ikke kan fastsættes 
endeligt, før der er indgået en aftale om forslaget til forordning om den flerårige 
finansielle ramme for 2014-2020;

3. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

4. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til afgørelse
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Civilbeskyttelsesordningen er et 
tydeligt udtryk for europæisk solidaritet, 
idet den sikrer et praktisk og hurtigt bidrag 
til forebyggelse af og beredskab mod 

(4) Civilbeskyttelsesordningen er et 
tydeligt udtryk for europæisk solidaritet, 
idet den sikrer et praktisk og hurtigt bidrag 
til forebyggelse af og beredskab mod 
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katastrofer og til indsatsen i tilfælde af 
større katastrofer og overhængende fare 
herfor. Denne afgørelse bør derfor ikke 
påvirke medlemsstaternes gensidige 
rettigheder og forpligtelser i henhold til 
bilaterale eller multilaterale traktater 
vedrørende spørgsmål, der er omfattet af 
denne afgørelse, eller medlemsstaternes 
ansvar for at beskytte mennesker, miljø og 
ejendom på deres område.

katastrofer og til indsatsen i tilfælde af 
større katastrofer og overhængende fare 
herfor. Da det hovedsageligt er 
medlemsstaternes ansvar at beskytte 
mennesker, miljø og ejendom på deres 
område mod katastrofer og at sikre, at 
deres katastrofeberedskabssystemer har 
tilstrækkelig kapacitet, påvirker denne 
afgørelse dog hverken dette ansvar eller
medlemsstaternes gensidige rettigheder og 
forpligtelser i henhold til bilaterale eller 
multilaterale traktater vedrørende 
spørgsmål, der er omfattet af denne 
afgørelse.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget understreger yderligere, at det primære ansvar for civilbeskyttelse 
påhviler medlemsstaterne.

Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Ordningen bør omfatte en generel 
politisk strategi for EU's katastroferisiko-
minimeringsindsats, som har til formål at 
sikre et højt niveau af beskyttelse og 
modstandskraft over for katastrofer ved at 
forhindre eller mindske deres konsekvenser 
og ved at skabe en forebyggelseskultur. 
Risikostyringsplaner er væsentlige for at 
sikre en integreret tilgang til 
katastrofehåndtering, hvor der knyttes en 
forbindelse mellem risikominimering, 
beredskab og indsatsforanstaltninger. 
Ordningen bør derfor omfatte en generel 
strategi for meddelelsen og 
gennemførelsen af disse planer.

(6) Ordningen bør omfatte en generel 
politisk strategi for EU's katastroferisiko-
minimeringsindsats, som har til formål at 
sikre et højt niveau af beskyttelse og 
modstandskraft over for katastrofer ved at 
forhindre eller mindske deres konsekvenser 
og ved at skabe en forebyggelseskultur. 
Risikostyringsplaner er væsentlige for at 
sikre en integreret tilgang til 
katastrofehåndtering, hvor der knyttes en 
forbindelse mellem risikominimering, 
beredskab og indsatsforanstaltninger. 
Ordningen bør derfor omfatte en generel 
strategi for meddelelsen og 
gennemførelsen af disse planer. 
Kommissionen bør udarbejde 
retningslinjer med henblik på at lette 
sammenligneligheden af 
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medlemsstaternes risikostyringsplaner.

Or. en

Begrundelse

Udarbejdelsen af risikostyringsplaner er omfattet af medlemsstaternes kompetenceområde, 
men hvis ordningen skal fungere efter hensigten, skal planerne være sammenlignelige. For at 
lette sammenligneligheden af planerne bør Kommissionen udarbejde retningslinjer som 
beskrevet i artikel 5, litra d), i Kommissionens forslag. Udarbejdelsen af sådanne 
retningslinjer ville ikke involvere et forsøg på harmonisering, men ville øge og lette deres 
sammenlignelighed.

Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Det overvejes at udvikle moduler for 
civilbeskyttelsesindsatsen på EU-plan 
bestående af ressourcer fra en eller flere 
medlemsstater, som sigter mod at være 
fuldt ud interoperable, for at bidrage til 
udviklingen af en hurtig indsatskapacitet på 
civilbeskyttelsesområdet. Modulerne bør 
organiseres på medlemsstatsniveau og står 
under medlemsstaternes ledelse og 
kommando.

Det overvejes at udvikle moduler for 
civilbeskyttelsesindsatsen på frivillig basis 
på EU-plan bestående af ressourcer fra en 
eller flere medlemsstater, som sigter mod 
at være fuldt ud interoperable, for at 
bidrage til udviklingen af en hurtig 
indsatskapacitet på 
civilbeskyttelsesområdet. Modulerne bør 
organiseres på medlemsstatsniveau og står 
under medlemsstaternes ledelse og 
kommando.

Or. en

Begrundelse

Det bør udtrykkes klart og tydeligt, at udviklingen af moduler er frivillig.

Ændringsforslag 4

Forslag til afgørelse
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For at forbedre planlægningen af 
katastrofeindsatsen og sikre, at centrale 

(14) For at forbedre planlægningen af 
katastrofeindsatsen og sikre, at centrale 



PE490.991v01-00 8/32 PR\903803DA.doc

DA

kapaciteter er til rådighed, er det 
nødvendigt at udvikle referencescenarier 
for de overordnede former for katastrofer, 
kortlægge de vigtigste kapaciteter i 
medlemsstaterne, udarbejde 
beredskabsplaner for indsættelsen af 
kapaciteterne og udvikle en europæisk 
katastrofeberedskabskapacitet i form af en 
frivillig pulje af medlemsstaternes på 
forhånd bevilgede kapaciteter. 
Beredskabsplanlægningsøvelsen kunne 
også tjene til at konstatere, om der er 
mangler i katastrofeberedskabskapaciteten 
i medlemsstaterne, som måske kan 
afhjælpes med kapaciteter, der udvikles 
med EU-støtte, og som hele Unionen 
kunne have gavn af.

kapaciteter er til rådighed, er det 
nødvendigt at udvikle referencescenarier 
for de overordnede former for katastrofer, 
kortlægge de vigtigste kapaciteter i 
medlemsstaterne, udarbejde 
beredskabsplaner for indsættelsen af 
kapaciteterne og udvikle en europæisk 
katastrofeberedskabskapacitet i form af en 
frivillig pulje af medlemsstaternes på 
forhånd bevilgede kapaciteter. 
Beredskabsplanlægningsøvelsen kunne 
også tjene til at konstatere, om der er 
mangler i katastrofeberedskabskapaciteten 
i medlemsstaterne, som måske kan 
afhjælpes med kapaciteter, der udvikles 
med EU-støtte, og som hele Unionen 
kunne have gavn af. Referencescenarierne 
og beredskabsplanerne bør dog håndteres 
med en vis fleksibilitet, så der gives 
mulighed for at tilpasse indsatsplanerne
efter behovet i den enkelte 
katastrofesituation.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til afgørelse
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Hvis det anses for hensigtsmæssigt at 
anvende militære kapaciteter til støtte for 
civilbeskyttelsesoperationer, bør 
samarbejdet med militæret følge de 
retningslinjer, procedurer og kriterier, der 
er fastlagt af Rådet eller dets kompetente 
organer vedrørende 
civilbeskyttelsesordningens adgang til 
militære kapaciteter, som er relevante for 
beskyttelsen af civilbefolkningen.

(19) Anvendelse af militære midler under 
civil overvågning som sidste udvej udgør 
ofte et vigtigt bidrag til 
katastrofeberedskabet. Hvis det anses for 
hensigtsmæssigt at anvende militære 
kapaciteter som sidste udvej til støtte for 
civilbeskyttelsesoperationer, bør 
samarbejdet med militæret følge de 
retningslinjer, procedurer og kriterier, der 
er fastlagt af Rådet eller dets kompetente
organer, samt FN's retningslinjer for 
anvendelse af internationale militære og 
civile midler til katastrofehjælp 
(Osloretningslinjerne, rev. 1.1 af 2007)
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vedrørende civilbeskyttelsesordningens 
adgang til militære kapaciteter, som er 
relevante for beskyttelsen af 
civilbefolkningen.

Or. en

Begrundelse

Anvendelsen af militære midler kan udgøre et vigtigt bidrag til katastrofeindsatsen, navnlig 
for så vidt angår specialiserede midler, strategisk løftning eller sværindustri. Dette bør dog 
altid være en sidste udvej og bør ske i overensstemmelse med Osloretningslinjerne for 
anvendelse af internationale militære og civile midler til katastrofehjælp (revision 1.1 af 
2007).

Ændringsforslag 6

Forslag til afgørelse
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) For at supplere bestemmelserne i 
denne afgørelse bør beføjelsen til at 
vedtage retsakter i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
tillægges Kommissionen i forbindelse med 
etablering og forvaltning af 
katastrofeberedskabscentret og 
præcisering af funktionsmåden for det
fælles varslings- og informationssystem; 
præcisering af vilkårene for fastlæggelse 
af moduler og de generelle krav til 
funktionsmåden og interoperabiliteten 
deraf; fastlæggelse af vilkår for de 
ressourcer, der stilles til rådighed for 
indsatser; præcisering af den europæiske 
katastrofeberedskabskapacitets 
funktionsmåde som en frivillig pulje, 
kapacitetsmålene for den europæiske 
katastrofeberedskabskapacitet, 
interoperabilitets- og kvalitetskravene til 
kapaciteterne i den europæiske 
katastrofeberedskabskapacitet og 
proceduren for certificering og 
registrering af kapaciteter; præcisering af 
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retningslinjer for håndtering af 
kapacitetsmangler; fastlæggelse af målet, 
indholdet, strukturen, organisationen og 
målgruppen vedrørende 
uddannelsesprogrammet og 
uddannelsesnetværket; præcisering af 
proceduren for indsatsen vedrørende 
større katastrofer eller overhængende fare 
derfor inden for eller uden for Unionen; 
præcisering af ekspertholdenes 
funktionsmåde og vilkårene for 
udvælgelse, udsendelse og deaktivering af 
et eksperthold; præcisering af 
detaljeringsniveauet for oplysninger om 
udstyr og præcisering af proceduren for 
identifikation af dette udstyr og disse 
ressourcer samt for tilvejebringelse af 
yderligere transportressourcer; 
præcisering af proceduren for anmodning 
om og beslutningstagen vedrørende 
tildeling af finansiel EU-støtte til 
transport og vedtagelse af de årlige 
arbejdsprogrammer. Det er særlig vigtigt, 
at Kommissionen i sit forberedende 
arbejde gennemfører passende høringer, 
bl.a. af eksperter. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter 
sørge for samtidig, rettidig og 
hensigtsmæssig fremsendelse af de 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. en

Begrundelse

Der skal gennem delegerede retsakter og ikke gennem gennemførelsesretsakter vedtages 
detaljerede foranstaltninger til generel anvendelse vedrørende ordningens funktionsmåde som 
supplement til basisretsakten. Udkastet til betænkning reviderer i vid udstrækning 
Kommissionens forslag og introducerer delegerede retsakter, hvor betingelserne i artikel 290 
i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde er opfyldt.
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Ændringsforslag 7

Forslag til afgørelse
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af denne afgørelse bør 
Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser 
bør udøves i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om 
de generelle regler og principper for, 
hvordan medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser, navnlig i 
overensstemmelse med 
undersøgelsesproceduren.

(21) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af denne afgørelse bør 
Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser med hensyn til 
styring af proceduren for certificering og 
registrering af kapaciteterne i den 
europæiske 
katastrofeberedskabskapacitet. Disse 
beføjelser bør udøves i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser, navnlig i 
overensstemmelse med 
undersøgelsesproceduren.

Or. en

Begrundelse

Anvendelsesområdet for gennemførelsesretsakter skal fastlægges præcist i betragtningen.

Ændringsforslag 8

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fremskridt med at gennemføre 
katastrofeforebyggelsesrammen målt ved 
antallet af medlemsstater med 
katastrofehåndteringsplaner, jf. artikel 4

a) fremskridt med at gennemføre 
katastrofeforebyggelsesrammen målt ved 
antallet af medlemsstater med 
risikostyringsplaner, jf. artikel 6

Or. en
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Begrundelse

Gennem hele forslaget benyttes udtrykket "risikostyringsplan", så terminologien i dette litra 
bør tilpasses.

Ændringsforslag 9

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. "støtte fra værtsnation": enhver 
foranstaltning, som træffes som led i 
beredskabsfasen og indsatsfasen af det 
land, der modtager bistand, og af 
transitlande for at fjerne forudsigelige 
hindringer for leveringen og brugen af 
international bistand

10. "støtte fra værtsnation": enhver 
foranstaltning, som træffes som led i 
beredskabsfasen og indsatsfasen af de 
lande, der modtager og sender bistand, og 
af transitlande samt af Kommissionen for 
at fjerne forudsigelige hindringer for 
leveringen og brugen af international 
bistand

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med Rådets konklusioner om støtte fra værtsnationen, som blev vedtaget 
af RIA-Rådet den 2.-3. december 2010, og EU's retningslinjer om støtte fra værtsnationen, 
som blev vedtaget af civilbeskyttelseskomitéen, spiller de lande, der sender bistand, og 
Kommissionen også en rolle i forbindelse med at sikre, at alt skrider problemfrit fremad med 
katastrofeberedskabet og indsatsforanstaltningerne.

Ændringsforslag 10

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) træffe foranstaltninger til at forbedre 
videnbasen om katastroferisici og fremme 
udvekslingen af viden, bedste praksis og 
oplysninger 

a) træffe foranstaltninger til at forbedre 
videnbasen om katastroferisici og fremme 
udvekslingen af viden, bedste praksis og 
oplysninger, navnlig blandt medlemsstater 
i samme region, der står over for 
ensartede katastroferisici

Or. en
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Begrundelse

Der bør fokuseres mere på ordningens regionale aspekt, da medlemsstater fra samme region 
er udsat for ensartede katastroferisici.

Ændringsforslag 11

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) støtte og fremme medlemsstaternes 
vurdering og kortlægning af risici

b) støtte og fremme medlemsstaternes 
vurdering og kortlægning af risici og, på 
baggrund af sine retningslinjer 
vedrørende risikovurdering og 
kortlægning inden for 
katastrofehåndtering, i samarbejde med 
medlemsstaterne opdatere disse 
retningslinjer, navnlig vedrørende 
terminologi, metodologi, 
konsekvensanalyse og scenarier

Or. en

Begrundelse

Kommissionen vedtog i 2010 retningslinjer vedrørende risikovurdering og kortlægning inden 
for katastrofehåndtering. I overensstemmelse med punkt 12 i Rådets konklusioner om 
videreudvikling af risikovurderinger med henblik på katastrofehåndtering i EU, som blev 
vedtaget af RIA-Rådet den 11.-12. april 2011, bør Kommissionen i samarbejde med 
medlemsstaterne opdatere disse retningslinjer om vurdering og kortlægning af risici.

Ændringsforslag 12

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) fremme og støtte udarbejdelsen og 
gennemførelsen af medlemsstaternes 
risikostyringsplaner, herunder ved 
retningslinjer for deres indhold, og 
eventuelt skabe det nødvendige incitament

d) fremme og støtte udarbejdelsen og 
gennemførelsen af medlemsstaternes 
risikostyringsplaner, herunder ved 
retningslinjer for deres struktur for at lette 
planernes sammenlignelighed, og
eventuelt skabe det nødvendige incitament
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Or. en

Begrundelse

Udarbejdelsen af risikostyringsplaner er omfattet af medlemsstaternes kompetenceområde, 
men hvis ordningen skal fungere efter hensigten, skal planerne være sammenlignelige. 
Kommissionen bør udarbejde retningslinjer med henblik på at lette sammenligneligheden af 
planerne. Udarbejdelsen af sådanne retningslinjer ville ikke involvere et forsøg på 
harmonisering, men ville øge og lette deres sammenlignelighed.

Ændringsforslag 13

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse artikel 29a med henblik 
på at oprette katastrofeberedskabscentret, 
at definere dets opgaver, funktion og 
operationelle strukturer, og at fastlægge 
de procedurer, som 
katastrofeberedskabscentret skal følge, 
hvis der indtræffer eller er overhængende 
fare for en større katastrofe inden for 
eller uden for Unionen.

Or. en

Begrundelse

Katastrofeberedskabscentret er et af ordningens centrale elementer, og oprettelsen og driften 
deraf er af afgørende betydning for, at ordningen kan fungere korrekt. 
Katastrofeberedskabscentret er operationelt i tilfælde af katastrofer. Disse bestemmelser 
udgør en generel ramme og er ikke specifikke for en bestemt, enkeltstående katastrofe. 
Desuden er disse bestemmelser ikke forbundet med medlemsstaternes gennemførelse af 
basisretsakten. Bestemmelserne er af generel karakter og supplerer basisretsakten, og de skal 
derfor vedtages gennem delegerede retsakter.
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Ændringsforslag 14

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 29a med 
henblik på at præcisere CECIS' 
funktionsmåde og operationelle metoder.

Or. en

Begrundelse

Det fælles varslings- og informationssystem (CECIS) er et af ordningens centrale elementer, 
og driften deraf er af afgørende betydning for, at ordningen kan fungere korrekt. CECIS er 
operationelt i tilfælde af katastrofer. Disse bestemmelser udgør en generel ramme og er ikke 
specifikke for en bestemt, enkeltstående katastrofe. Desuden er disse bestemmelser ikke 
forbundet med medlemsstaternes gennemførelse af basisretsakten. Bestemmelserne er af 
generel karakter og supplerer basisretsakten, og de skal derfor vedtages gennem delegerede 
retsakter.

Ændringsforslag 15

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) udvikling og opdatering, i samarbejde 
med medlemsstaterne, af retningslinjer 
vedrørende støtte fra værtsnationen

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med punkt 13 c) og 14 a) i Rådets konklusioner om støtte fra 
værtsnationen, som blev vedtaget af RIA-Rådet den 2.-3. december 2010, udarbejdede 
Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne EU-retningslinjer om støtte fra 
værtsnationen. Det kan blive nødvendigt at opdatere disse retningslinjer yderligere fremover.
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Ændringsforslag 16

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne arbejder for at udvikle 
moduler, der især skal opfylde højt 
prioriterede behov for indsatser eller støtte 
i henhold til ordningen.

1. Medlemsstaterne arbejder på frivillig 
basis for at udvikle moduler, der især skal 
opfylde højt prioriterede behov for 
indsatser eller støtte i henhold til 
ordningen.

Or. en

Begrundelse

Det bør udtrykkes klart og tydeligt, at udviklingen af moduler er frivillig. Den foreslåede tekst 
er i overensstemmelse med den eksisterende lovgivning.

Ændringsforslag 17

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 29a med 
henblik på at præcisere vilkårene for 
fastlæggelse af moduler og på at 
præcisere generelle krav til 
funktionsmåden og interoperabiliteten 
deraf.

Or. en

Begrundelse

Artikel 30, stk. 1, litra d), i forslaget flyttes og ændres. Vilkårene for at identificere moduler 
og de generelle krav til drift af moduler udgør en generel ramme og er ikke specifikke for en 
bestemt, enkeltstående katastrofe. Desuden er disse bestemmelser ikke forbundet med 
medlemsstaternes gennemførelse af basisretsakten. Bestemmelserne er af generel karakter og 
supplerer basisretsakten, og de skal derfor vedtages gennem delegerede retsakter.
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Ændringsforslag 18

Forslag til afgørelse
Artikel 9 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Medlemsstaterne træffer de fornødne 
foranstaltninger til at sikre støtte fra 
værtsnationen til bistand, der kommer fra 
andre medlemsstater. 

7. Medlemsstaterne og Kommissionen 
træffer de fornødne foranstaltninger til at 
sikre støtte fra værtsnationen til bistand.

Or. en

Begrundelse

De lande, der sender bistand, og Kommissionen spiller desuden en rolle i forbindelse med at 
sikre, at alt skrider problemfrit fremad med katastrofeberedskabet og 
indsatsforanstaltningerne. Den foreslåede tekst er i overensstemmelse med definitionen i 
fodnote 1 i Rådets konklusioner om støtte fra værtsnationen, som blev vedtaget af RIA-Rådet 
den 2.-3. december 2010, samt EU-retningslinjerne om støtte fra værtsnationen, som blev 
vedtaget af civilbeskyttelseskomitéen.

Ændringsforslag 19

Forslag til afgørelse
Artikel 9 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 29a med 
henblik på at fastlægge vilkår for midler 
gældende for eksperter, moduler og øvrig 
bistandsmæssig indgriben, som stilles til 
rådighed af medlemsstaterne i henhold til 
denne artikels stk. 1 og 4.

Or. en

Begrundelse

Artikel 30, stk. 1, litra e), i forslaget flyttes og ændres. De generelle bestemmelser vedrørende 
de ressourcer, der stilles til rådighed for bistandsmæssig indgriben, udgør en generel ramme. 
Bestemmelserne er af generel karakter og supplerer basisretsakten, og de skal derfor 
vedtages gennem delegerede retsakter. Anvendelsesområdet for gennemførelsesretsakter skal 
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fastlægges mere præcist.

Ændringsforslag 20

Forslag til afgørelse
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen fastlægger 
kvalitetskravene for de kapaciteter, der skal 
stilles til rådighed for den europæiske 
katastrofeberedskabskapacitet. Det påhviler 
medlemsstaterne at sikre kapaciteternes 
kvalitet.

3. Kommissionen fastlægger 
kvalitetskravene og kravene om 
interoperabilitet for de kapaciteter, der 
skal stilles til rådighed for den europæiske 
katastrofeberedskabskapacitet. Det påhviler 
medlemsstaterne at sikre, at disse krav 
opfyldes.

Or. en

Begrundelse

Kapaciteter, der stilles til rådighed for den europæiske katastrofeberedskabskapacitet, skal 
kunne samarbejde. I den forbindelse bør Kommissionen fastlægge kriterier for 
interoperabilitet.

Ændringsforslag 21

Forslag til afgørelse
Artikel 11 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 29a 
vedrørende foranstaltninger, der 
præciserer:
a) den europæiske 
katastrofeberedskabskapacitets 
funktionsmåde
b) kapacitetsmålene i henhold til denne 
artikels stk. 2
c) interoperabilitets- og kvalitetskravene i 
henhold til denne artikels stk. 3



PR\903803DA.doc 19/32 PE490.991v01-00

DA

d) proceduren for certificering og 
registrering i henhold til denne artikels 
stk. 4

Or. en

Begrundelse

Artikel 30, stk. 1, litra f), i forslaget flyttes og ændres. Detaljerne om den europæiske 
katastrofeberedskabskapacitets funktionsmåde, præciseringen af kapacitetsmålene samt 
fastlæggelsen af interoperabilitets- og kvalitetskravene og proceduren for certificering og 
registrering af kapaciteter udgør en generel ramme. Bestemmelserne er af generel karakter 
og supplerer basisretsakten, og de skal derfor vedtages gennem delegerede retsakter. 
Anvendelsesområdet for gennemførelsesretsakter skal fastlægges mere præcist.

Ændringsforslag 22

Forslag til afgørelse
Artikel 11 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter med henblik på
at forvalte proceduren for certificering og 
registrering af kapaciteter i henhold til 
stk. 4. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages i overensstemmelse med den i 
artikel 31, stk. 2, omhandlede 
undersøgelsesprocedure.

Or. en

Begrundelse

Artikel 30, stk. 1, litra f), i forslaget flyttes og ændres. Detaljerne om den europæiske 
katastrofeberedskabskapacitets funktionsmåde, præciseringen af kapacitetsmålene samt 
fastlæggelsen af interoperabilitets- og kvalitetskravene og proceduren for certificering og 
registrering af kapaciteter udgør en generel ramme. Bestemmelserne er af generel karakter 
og supplerer basisretsakten, og de skal derfor vedtages gennem delegerede retsakter. 
Anvendelsesområdet for gennemførelsesretsakter skal fastlægges mere præcist.
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Ændringsforslag 23

Forslag til afgørelse
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kapaciteterne vil indgå i den europæiske 
katastrofeberedskabskapacitet. De stilles til 
rådighed for katastrofeindsatser under 
ordningen, når Kommissionen anmoder 
derom via Katastrofeberedskabscentret.
Når kapaciteterne ikke er indsat i 
operationer under ordningen, kan 
medlemsstaterne frit råde over dem til 
nationale formål.

4. Kapaciteterne vil indgå i den europæiske 
katastrofeberedskabskapacitet. De 
medlemsstater, der forvalter disse 
kapaciteter, sikrer, at de stilles til rådighed 
for katastrofeindsatser under ordningen, 
når Kommissionen anmoder derom via 
Katastrofeberedskabscentret. De 
medlemsstater, der forvalter disse 
kapaciteter, kan kun henvise til eventuelle 
bydende grunde, der kunne forhindre dem 
i at stille disse kapaciteter til rådighed i 
forbindelse med en konkret nødsituation, 
hvis der indtræffer eller er overhængende 
fare for en større katastrofe på 
medlemsstatens område. Når kapaciteterne 
ikke er indsat i operationer under 
ordningen, kan medlemsstaterne frit råde 
over dem til nationale formål.

Or. en

Begrundelse

EU-finansierede ressourcer, hvis udvikling finansieres op mod 85 % af ordningen, bør fortsat 
stilles til rådighed for den europæiske katastrofeberedskabskapacitet, og de medlemsstater, 
der forvalter dem, bør kun have mulighed for at trække dem tilbage fra puljen, hvis der 
indtræffer en katastrofe på deres område.

Ændringsforslag 24

Forslag til afgørelse
Artikel 12 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter fastsætte
følgende bestemmelser om opbygning, 
forvaltning, opretholdelse og 
tilrådighedsstillelse af de pågældende 

7. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 29a med 
henblik på at præcisere bestemmelser om 
opbygning, forvaltning, opretholdelse og 
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kapaciteter til alle medlemsstater via 
ordningen:

tilrådighedsstillelse af de pågældende 
kapaciteter til alle medlemsstater via 
ordningen vedrørende:

a) bestemmelser om at støtte 
medlemsstaternes opbygning af 
indsatskapaciteter, som den europæiske 
katastrofeberedskabskapacitet ikke, eller 
ikke i tilstrækkeligt omfang, stiller til 
rådighed

a) støtte til medlemsstaternes opbygning af 
indsatskapaciteter, som den europæiske 
katastrofeberedskabskapacitet ikke, eller 
ikke i tilstrækkeligt omfang, stiller til 
rådighed

b) bestemmelser om opbygning af 
indsatskapaciteter på EU-niveau til 
imødegåelse af fælles risici

b) opbygning af indsatskapaciteter på EU-
niveau til imødegåelse af fælles risici

c) bestemmelser om forvaltning og 
opretholdelse af de kapaciteter, der er 
omhandlet i litra a) og b) 

c) forvaltning og opretholdelse af de 
kapaciteter, der er omhandlet i litra a) og b) 

d) bestemmelser om, hvordan de 
kapaciteter, der er omhandlet i litra a) og 
b), skal stilles til rådighed for alle 
medlemsstater via ordningen.

d) hvordan de kapaciteter, der er omhandlet 
i litra a) og b), skal stilles til rådighed for 
alle medlemsstater via ordningen.

Or. en

Begrundelse

De bestemmelser om afhjælpning af kapacitetsmangler, der er omhandlet i forslaget, udgør 
en generel ramme og er ikke specifikke for en bestemt, enkeltstående katastrofe. Desuden er 
disse bestemmelser ikke forbundet med medlemsstaternes gennemførelse af basisretsakten. 
Bestemmelserne er af generel karakter og supplerer basisretsakten, og de skal derfor 
vedtages gennem delegerede retsakter. Med dette ændringsforslag gøres artikel 30, stk. 1, 
litra g), overflødig.

Ændringsforslag 25

Forslag til afgørelse
Artikel 12 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Gennemførelsesretsakterne vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 31, stk. 2.

udgår

Or. en

Begrundelse

De bestemmelser om afhjælpning af kapacitetsmangler, der er omhandlet i forslaget, udgør 
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en generel ramme og er ikke specifikke for en bestemt enkeltstående katastrofe. Desuden er 
disse bestemmelser ikke forbundet med medlemsstaternes gennemførelse af basisretsakten. 
Bestemmelserne er af generel karakter og supplerer basisretsakten, og de skal derfor 
vedtages gennem delegerede retsakter. Med dette ændringsforslag gøres artikel 30, stk. 1, 
litra g), overflødig.

Ændringsforslag 26

Forslag til afgørelse
Artikel 13 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) udarbejdelse af et program på grundlag 
af de erfaringer, der er gjort ved 
gennemførelsen af indsatser, ved øvelser 
og uddannelsesaktiviteter under ordningen, 
herunder relevante forebyggelses-
beredskabs og indsatsaspekter, 
videregivelse af erfaringerne og anvendelse 
af dem, hvor det måtte være relevant

d) udarbejdelse af et program på grundlag 
af de erfaringer, der er gjort ved 
gennemførelsen af indsatser, ved øvelser 
og uddannelsesaktiviteter under ordningen, 
herunder relevante forebyggelses-
beredskabs og indsatsaspekter, 
videregivelse af erfaringerne og anvendelse 
af dem, hvor det måtte være relevant.
Programmet skal desuden, hvor det er 
relevant, omfatte erfaringer, der er gjort 
ved indgriben uden for Unionen med 
hensyn til udnyttelse af sammenhæng og 
synergier mellem bistand ydet under 
ordningen og den humanitære indsats

Or. en

Begrundelse

Hvis eksperter i humanitær bistand og civilbeskyttelse udførte fælles vurderinger efter 
katastrofer, kunne dette forbedre sammenhængen og effektiviteten af EU's humanitære 
indsats.

Ændringsforslag 27

Forslag til afgørelse
Artikel 13 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I forbindelse med udførelsen af de i 
stk. 1 omhandlede opgaver tager 
Kommissionen særligt hensyn til de behov 
og interesser, som medlemsstater i samme 
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region, der står over for ensartede 
katastroferisici, har.

Or. en

Begrundelse

Der bør fokuseres mere på ordningens regionale aspekt, da medlemsstater fra samme region 
er udsat for ensartede katastroferisici.

Ændringsforslag 28

Forslag til afgørelse
Artikel 13 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 29a med 
henblik på at præcisere målsætningen, 
indholdet, opbygningen, organisationen 
og målgruppen vedrørende det i denne 
artikels stk. 1, litra a), omhandlede 
uddannelsesprogram.

Or. en

Begrundelse

Artikel 30, stk. 1, litra h), i forslaget flyttes og ændres. Den generelle ramme for 
uddannelsesprogrammet er ikke specifik for en konkret, enkeltstående katastrofe. Desuden er 
disse bestemmelser ikke forbundet med medlemsstaternes gennemførelse af basisretsakten. 
Bestemmelserne er af generel karakter og supplerer basisretsakten, og de skal derfor 
vedtages gennem delegerede retsakter.

Ændringsforslag 29

Forslag til afgørelse
Artikel 15 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 29a med 
henblik på at præcisere den procedure, 
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der skal følges i forbindelse med indsatsen 
vedrørende større katastrofer i Unionen 
inden for rammerne af denne artikels stk. 
1 og 6.

Or. en

Begrundelse

Artikel 30, stk. 1, litra i), i forslaget flyttes og ændres. Detaljerne om proceduren for 
indsatsen vedrørende en større katastrofe udgør en generel ramme og er ikke specifikke for en 
bestemt, enkeltstående katastrofe. Desuden er disse bestemmelser ikke forbundet med 
medlemsstaternes gennemførelse af basisretsakten. Bestemmelserne er af generel karakter og 
supplerer basisretsakten, og de skal derfor vedtages gennem delegerede retsakter.

Ændringsforslag 30

Forslag til afgørelse
Artikel 16 – stk. 13 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13a. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 29a med 
henblik på at præcisere den procedure, 
der skal følges i forbindelse med indsatsen 
vedrørende større katastrofer uden for 
Unionen inden for rammerne af denne 
artikels stk. 1 og 13.

Or. en

Begrundelse

Artikel 30, stk. 1, litra i), i forslaget flyttes og ændres. Detaljerne om proceduren for 
indsatsen vedrørende større katastrofer udgør en generel ramme og er ikke specifikke for en 
bestemt, enkeltstående katastrofe. Desuden er disse bestemmelser ikke forbundet med 
medlemsstaternes gennemførelse af basisretsakten. Bestemmelserne er af generel karakter og 
supplerer basisretsakten, og de skal derfor vedtages gennem delegerede retsakter.
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Ændringsforslag 31

Forslag til afgørelse
Artikel 17 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 29 a med 
henblik på at præcisere ekspertholdenes 
funktionsmåde og vilkårene for 
udvælgelse, udsendelse og deaktivering af 
et eksperthold.

Or. en

Begrundelse

Artikel 30, stk. 1, litra c), i forslaget flyttes og ændres. Ekspertholdenes måde at arbejde på 
udgør en generel ramme og er ikke specifik for en bestemt, enkeltstående katastrofe. Desuden 
er disse bestemmelser ikke forbundet med medlemsstaternes gennemførelse af basisretsakten. 
Bestemmelserne er af generel karakter og supplerer basisretsakten, og de skal derfor 
vedtages gennem delegerede retsakter.

Ændringsforslag 32

Forslag til afgørelse
Artikel 18 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 29a med 
henblik på at præcisere 
detaljeringsniveauet for de oplysninger, 
der afgives og deles i henhold til denne 
artikels stk. 1, litra a), og at præcisere 
proceduren for identifikation af 
transportressourcer og -udstyr i henhold 
til denne artikels stk. 1, litra b) og c), samt 
for Kommissionens tilvejebringelse af 
yderligere transportressourcer i henhold 
til denne artikels stk. 2.

Or. en
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Begrundelse

Artikel 30, stk. 1, litra j), i forslaget flyttes og ændres. De detaljerede foranstaltninger om 
transport udgør en generel ramme og er ikke specifikke for en bestemt enkeltstående 
katastrofe. Desuden er disse bestemmelser ikke forbundet med medlemsstaternes 
gennemførelse af basisretsakten. Bestemmelserne er af generel karakter og supplerer 
basisretsakten, og de skal derfor vedtages gennem delegerede retsakter.

Ændringsforslag 33

Forslag til afgørelse
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det finansielle referencegrundlag til 
gennemførelse af denne afgørelse er for 
perioden 2014-2020 på 513 000 000 EUR i 
løbende priser.

1. Det finansielle referencegrundlag til 
gennemførelse af denne afgørelse er for 
perioden 2014-2020 på […] i løbende 
priser.

276 000 000 EUR i løbende priser
kommer fra udgiftsområde 3 (Sikkerhed og 
unionsborgerskab) i den finansielle ramme, 
og e 237 000 000 EUR i løbende priser fra 
udgiftsområde 4 (Det globale Europa).

70 % af beløbet kommer fra udgiftsområde 
3 (Sikkerhed og unionsborgerskab) i den 
finansielle ramme, og 30 % af beløbet fra 
udgiftsområde 4 (Det globale Europa).

Or. en

Begrundelse

Da der stadig pågår forhandler om den flerårige finansielle ramme, er det for tidligt at 
medtage tal vedrørende det samlede budget i udkastet til betænkning på dette stadie. 
Ordningens fokus bør være på foranstaltninger inden for EU, og dette bør afspejles i 
fordelingen af budgetmidler. Det foreslås derfor, at foranstaltninger inden for EU (finansieret 
gennem udgiftsområde 3) modtager 70 % af budgetmidlerne, og at foranstaltninger uden for 
EU (finansieret gennem udgiftsområde 4) modtager 30 %.

Ændringsforslag 34

Forslag til afgørelse
Artikel 23 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 29a med 
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henblik på – i overensstemmelse med 
denne artikel – at præcisere yderligere 
detaljer vedrørende proceduren for 
anmodning om og beslutningstagen 
vedrørende tildeling af finansiel EU-støtte 
til transport.

Or. en

Begrundelse

Artikel 30, stk. 1, litra j), i forslaget flyttes og ændres. De detaljerede foranstaltninger om 
transportomkostninger udgør en generel ramme og er ikke specifikke for en bestemt, 
enkeltstående katastrofe. Desuden er disse bestemmelser ikke forbundet med
medlemsstaternes gennemførelse af basisretsakten. Bestemmelserne er af generel karakter og 
supplerer basisretsakten, og de skal derfor vedtages gennem delegerede retsakter.

Ændringsforslag 35

Forslag til afgørelse
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med henblik på gennemførelsen af 
denne afgørelse vedtager Kommissionen 
årlige arbejdsprogrammer i 
overensstemmelse med den procedure, der 
er omhandlet i artikel 31, stk. 2, undtagen 
katastrofeindsatser, der henhører under 
kapitel IV, og som ikke nødvendigvis kan 
forudses. Arbejdsprogrammerne skal 
indeholde målene, de forventede resultater, 
gennemførelsesmetoden og det samlede 
beløb. Der skal tillige gives en beskrivelse 
af de foranstaltninger, der skal finansieres, 
en angivelse af de beløb, der bevilges til de 
enkelte foranstaltninger, og en vejledende 
tidsplan for gennemførelsen. For så vidt 
angår tilskud skal de indeholde 
højtprioriterede mål, de væsentligste 
evalueringskriterier og den maksimale sats 
for medfinansiering.

3. Med henblik på gennemførelsen af 
denne afgørelse tillægges Kommissionen 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
29a i forbindelse med vedtagelse af de 
årlige arbejdsprogrammer, undtagen 
katastrofeindsatser, der henhører under 
kapitel IV, og som ikke nødvendigvis kan 
forudses. Arbejdsprogrammerne skal 
indeholde målene, de forventede resultater,
gennemførelsesmetoden og det samlede 
beløb. Der skal tillige gives en beskrivelse 
af de foranstaltninger, der skal finansieres, 
en angivelse af de beløb, der bevilges til de 
enkelte foranstaltninger, og en vejledende 
tidsplan for gennemførelsen. For så vidt 
angår tilskud skal de indeholde 
højtprioriterede mål, de væsentligste 
evalueringskriterier og den maksimale sats 
for medfinansiering.

Or. en
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Begrundelse

De årlige arbejdsprogrammer vedrører Kommissionens og ikke medlemsstaternes 
gennemførelse af ordningen, og betingelserne i artikel 291 er således ikke opfyldt. 
Arbejdsprogrammerne bør derfor vedtages gennem delegerede retsakter.

Ændringsforslag 36

Forslag til afgørelse
Artikel 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 29a

Udøvelse af delegation
1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med denne artikel.
2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 7, 
stk. 1, litra a) og b), artikel 8, stk. 3, litra) 
a, artikel 9, stk. 8, litra a), artikel 11, stk. 
4, litra a), artikel 12, stk. 7, artikel 13, stk. 
1, litra b), artikel 15, stk. 6, litra a), artikel 
16, stk. 13, litra a), artikel 17, stk. 5, litra 
a), artikel 18, stk. 2, litra a), artikel 23, 
stk. 5, litra a), og artikel 25, stk. 3, indtil 
den 31. december 2020.
3. Den i artikel 7, stk. 1, litra a) og b), 
artikel 8, stk. 3, litra a), artikel 9, stk. 8, 
litra a), artikel 11, stk. 4, litra a), artikel 
12, stk. 7, artikel 13, stk. 1, litra b), artikel 
15, stk. 6, litra a), artikel 16, stk. 13, litra 
a), artikel 17, stk. 5, litra a), artikel 18, 
stk. 2, litra a), artikel 23, stk. 5, litra a), og 
artikel 25, stk. 3, omhandlede delegation 
af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet, til ophør. Afgørelsen får 
virkning fra dagen efter offentliggørelsen 
af afgørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende eller på et senere tidspunkt, der 
angives i afgørelsen. Den berører ikke 
gyldigheden af de delegerede retsakter, 
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der allerede er trådt i kraft.
4. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den Europa-
Parlamentet og Rådet meddelelse herom 
samtidig.
5. En delegeret retsakt i henhold til artikel 
7, stk. 1, litra a) og b), artikel 8, stk. 3, 
litra a), artikel 9, stk. 8, litra a), artikel 11, 
stk. 4, litra a), artikel 12, stk. 7, artikel 13, 
stk. 1, litra b), artikel 15, stk. 6, litra a), 
artikel 16, stk. 13, litra a), artikel 17, stk. 
5, litra a), artikel 18, stk. 2, litra a), artikel 
23, stk. 5, litra a), og artikel 25, stk. 3, 
træder kun i kraft, hvis hverken Europa-
Parlamentet eller Rådet har gjort 
indsigelse inden for en frist på to måneder 
fra meddelelsen af den pågældende 
retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, 
eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet 
inden udløbet af denne frist begge har 
informeret Kommissionen om, at de ikke 
agter at gøre indsigelse. Denne periode 
forlænges med to måneder på 
foranledning af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.

Or. en

Begrundelse

Når der indføres delegerede retsakter, skal vilkårene, anvendelsesområdet og varigheden af 
delegationen også fastlægges i basisretsakten. Endvidere skal basisretsakten fastsætte 
vilkårene for tilbagekaldelse af delegerede beføjelser, underretningen om den delegerede 
retsakt og indsigelsesproceduren. Ordlyden er i overensstemmelse med den fælles forståelse 
mellem institutionerne om delegerede retsakter.

Ændringsforslag 37

Forslag til afgørelse
Artikel 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter om:

udgår

a) Katastrofeberedskabscentrets 
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funktionsmåde, jf. artikel 7, litra a)
b) CECIS’ funktionsmåde, jf. artikel 7, 
litra b)
c) retningslinjer for eksperthold, jf. artikel 
17, herunder bestemmelser vedrørende 
udvælgelse af eksperter
d) bestemmelser vedrørende fastlæggelse 
af modulerne, jf. artikel 8
e) bestemmelser vedrørende de ressourcer, 
der stilles til rådighed for indsatser, jf. 
artikel 9
f) katastrofeberedskabskapacitetens 
funktionsmåde i form af en frivillig pulje, 
jf. artikel 11 
g) retningslinjer for detektion af mangler 
i den europæiske 
katastrofeberedskabskapacitet og 
udbedring af dem, jf. artikel 12
h) retningslinjer for 
uddannelsesprogrammet, jf. artikel 13
i) retningslinjer for indsatser inden for 
Unionen, jf. artikel 15, og uden for 
Unionen, jf. artikel 16
j) retningslinjer for transport, jf. artikel 
18 og 23.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
31, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Der henvises til delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter på deres respektive 
placering i teksten, og artikel 30 i forslaget bliver derfor overflødigt. 
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BEGRUNDELSE

Civilbeskyttelse i Unionen reguleres på nuværende tidspunkt gennem to retsakter: en om 
Fællesskabets civilbeskyttelsesordning og en om det relaterede finansielle instrument for 
perioden 2013-2020. Udarbejdelsen af den nye flerårige finansielle ramme og 
Lissabontraktatens ikrafttræden er et godt tidspunkt til at revidere den eksisterende 
lovgivning.

Ud over ændringer til de institutionelle og budgetmæssige rammer er der også et reelt behov 
for at revidere det nuværende system. Antallet og omfanget af naturkatastrofer og 
menneskeskabte katastrofer er øget markant i de senere år, og det forventes, at 
klimaforandringerne vil udløse endnu mere ekstreme katastrofer i fremtiden.

Det bør bemærkes, at selv om der med Lissabontraktaten er indført et nyt lovgivningsmæssigt 
grundlag for civilbeskyttelse, jf. artikel 196 i traktaten om Den Europæiske Unions 
Funktionsmåde, er begrebet civilbeskyttelse ikke defineret, hverken i traktaten eller i 
lovforslaget. Traktaten giver blot en implicit definition i forbindelse med henvisningen til 
"forebyggelse af og beskyttelse mod naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer". 
Begrebet civilbeskyttelse fortolkes forskelligt i medlemsstaterne med udgangspunkt i den 
nationale og historiske udvikling, og omfanget af begrebet udvikler sig desuden. Dette kræver 
dog ikke harmonisering på EU-plan, da den nuværende lovgivning udelukkende beskæftiger 
sig med civilbeskyttelse med henblik på samarbejde inden for de foreslåede rammer. Den 
sigter ikke og kan ikke sigte mod yderligere harmonisering af medlemsstaternes 
civilbeskyttelsesaktiviteter. Årsagen er, at ansvaret for civilbeskyttelsen fortsat hovedsagelig 
påhviler medlemsstaterne, og formålet med EU-lovgivningen kan ikke være andet end at 
støtte og supplere medlemsstaternes foranstaltninger samt fremme samarbejde og 
sammenhæng.

Lovforslaget præsenteres på denne baggrund. Ordføreren glæder sig over Kommissionens 
forslag om at oprette en EU-civilbeskyttelsesordning og mener, at det er et godt grundlag for 
det videre arbejde, og foreslår den følgende række af ændringer til yderligere styrkelse af 
forslaget:

- På baggrund af Rådets konklusioner arbejder Kommissionen og medlemsstaterne 
allerede tæt sammen om at udarbejde retningslinjer vedrørende forskellige områder. 
Selv om sådanne retningslinjer i sagens natur er ikkebindende, opfordres der kraftigt 
til at holde sig til dem for at få ordningen til at fungere bedre. Ordføreren ønsker at 
fremme de eksisterende retningslinjer om risikovurdering og kortlægning af risici samt 
om støtte fra værtsnationen, at skabe en tydeligere reference til de fremtidige 
retningslinjer, der indføres for at forbedre sammenligneligheden af medlemsstaternes 
risikostyringsplaner, og at tilpasse definitionen af støtte fra værtsnationen til den 
definition, der anvendes i EU-retningslinjerne.

- For medlemsstater fra samme region er der risiko for ensartede katastrofer. Der 
eksisterer allerede bilaterale og regionale aftaler, men EU-ordningen har også til 
formål at fremme det regionale samarbejde inden for deling af viden og bedste praksis 
og inden for uddannelsesprogrammerne.
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- EU-finansierede ressourcer og oprettelsen af en europæisk 
katastrofeberedskabskapacitet i form af en frivillig pulje er store skridt i retning mod 
et bedre og mere pålideligt europæisk katastrofeindsatssystem. 

For at få puljen til at fungere bedre bør Kommissionen ikke kun fastsætte
kvalitetskriterier, men også interoperabilitetskriterier. 

Endvidere skal det gøres klart, at EU-finansierede ressourcer, hvis udvikling kan 
finansieres op mod 100 % af Unionen, altid bør være til rådighed for den europæiske 
katastrofeberedskabskapacitet. Der kan kun gøres undtagelser, hvis den medlemsstat, 
der forvalter den pågældende ressource, står over for en større katastrofe. I sådanne 
tilfælde bør den berørte medlemsstats ansvar for at beskytte sit folk og sit område ved 
anvendelse af den pågældende ressource prioriteres højere end forpligtelsen til at stille 
ressourcen til rådighed. Med andre ord kan den berørte medlemsstat i sådanne tilfælde 
henvise til en bydende grund og trække ressourcen tilbage fra puljen.

- Der er brug for præcisering eller yderligere fremhævelse af visse elementer i 
Kommissionens forslag, herunder det faktum, at udviklingen af moduler er frivillig, og 
anvendelsen af militære midler er sidste udvej.

- En vigtig ændring, som blev indført med Lissabontraktaten, er udskiftningen af det 
gamle komitologisystem med delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter. I 
artikel 290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde gøres det 
klart, at sådanne retsakter behandler forskellige behov og derfor ikke er indbyrdes 
udskiftelige. 

Ordføreren bemærker, at der med Kommissionens forslag kun indføres 
gennemførelsesretsakter. Ordføreren foreslår derfor at udskifte 
gennemførelsesretsakter med delegerede retsakter en række steder, hvor betingelserne 
i traktatens artikel 290 er opfyldt. Disse ændringsforslag sigter både mod at beskytte 
Europa-Parlamentets institutionelle rettigheder og mod at sikre, at sådanne sekundære 
retsakter er lovlige og gyldige.

Ordføreren er overbevist om, at ændringsforslagene vil bane vejen for oprettelsen af en mere 
pålidelig civilbeskyttelsesordning i EU.


