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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a 
jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló európai parlamenti és tanácsi 
határozatra irányuló javaslatról
(COM(2011)0934 – C7-0519/2011 – 2011/0461(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2011)0934),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
196. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–
0519/2011),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére (A7-0000/2012),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. rámutat, hogy a jogalkotási javaslatban meghatározott pénzügyi keret csak jelzésértékű a 
jogalkotó hatóság felé, és nem rögzíthető mindaddig, amíg a 2014–2020-as időszakra 
szóló többéves pénzügyi keretet létrehozó rendeletre irányuló javaslatról nem születik 
megállapodás;

3. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A polgári védelmi mechanizmus az 
európai szolidaritás látható kifejezését 
jelenti azáltal, hogy gyakorlati és gyors 
hozzájárulást biztosít a katasztrófák 

(4) A polgári védelmi mechanizmus az 
európai szolidaritás látható kifejezését 
jelenti azáltal, hogy gyakorlati és gyors 
hozzájárulást biztosít a katasztrófák 
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megelőzéséhez és az azokra való 
felkészültséghez, valamint a súlyos 
katasztrófákra és azok fenyegető 
közelségére való gyors reagáláshoz. 
Következésképpen ez a határozat nem 
érintheti a tagállamoknak az e határozat 
hatálya alá tartozó kérdésekkel kapcsolatos 
két- vagy többoldalú szerződésekben előírt
jogait és kötelezettségeit, sem a 
tagállamoknak az emberek, a környezet és 
a tulajdon területükön belüli védelmére 
vonatkozó felelősségét.

megelőzéséhez és az azokra való 
felkészültséghez, valamint a súlyos 
katasztrófákra és azok fenyegető 
közelségére való gyors reagáláshoz. Mivel 
azonban elsősorban a tagállamok 
kötelessége az emberek, a környezet és a 
tulajdon területükön belüli, katasztrófák 
elleni védelme és annak biztosítása, hogy 
veszélyhelyzeteket kezelő rendszereik 
megfelelő képességekkel legyenek 
felruházva, ez a határozat nem érinti sem 
ezt a felelősséget, sem a tagállamoknak az 
e határozat hatálya alá tartozó kérdésekkel 
kapcsolatos két- vagy többoldalú 
szerződésekben előírt jogait és 
kötelezettségeit.

Or. en

Indokolás

A módosítás nyomatékosítja, hogy a polgári védelem felelősségét elsősorban a tagállamok 
viselik.

Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A mechanizmusnak általános 
szakpolitikai keretet kell tartalmaznia a 
katasztrófák kockázatának megelőzését 
szolgáló uniós fellépésekre vonatkozóan, 
amelynek célja a katasztrófák elleni 
védelem és a velük szembeni ellenálló-
képesség magas szintjének elérése a 
katasztrófák hatásainak megelőzése vagy 
csökkentése, valamint a megelőzés 
kultúrájának megteremtése útján. A 
kockázatkezelési tervek alapvető 
fontosságúak a katasztrófavédelem 
integrált, a kockázatmegelőzést, a 
felkészültséget és a reagálási fellépéseket 
összekapcsoló megközelítésének 
biztosításához. A mechanizmusnak tehát 

(6) A mechanizmusnak általános 
szakpolitikai keretet kell tartalmaznia a 
katasztrófák kockázatának megelőzését 
szolgáló uniós fellépésekre vonatkozóan, 
amelynek célja a katasztrófák elleni 
védelem és a velük szembeni ellenálló-
képesség magas szintjének elérése a 
katasztrófák hatásainak megelőzése vagy 
csökkentése, valamint a megelőzés 
kultúrájának megteremtése útján. A 
kockázatkezelési tervek alapvető 
fontosságúak a katasztrófavédelem 
integrált, a kockázatmegelőzést, a 
felkészültséget és a reagálási fellépéseket 
összekapcsoló megközelítésének 
biztosításához. A mechanizmusnak tehát 
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általános keretet kell tartalmaznia a 
kockázatkezelési tervek közlésére és 
végrehajtására vonatkozóan.

általános keretet kell tartalmaznia a 
kockázatkezelési tervek közlésére és 
végrehajtására vonatkozóan. A 
Bizottságnak iránymutatásokat kell 
kidolgoznia a tagállami kockázatkezelési 
tervek összehasonlíthatóságának 
elősegítése érdekében.

Or. en

Indokolás

Bár a kockázatkezelési tervek kidolgozása tagállami hatáskörbe tartozik, a mechanizmus 
megfelelő működése érdekében e terveknek összehasonlíthatóknak kell lenniük. A tervek 
összehasonlíthatóságának elősegítése érdekében a Bizottságnak – a bizottsági javaslat 5. 
cikkének d) pontjában előírtaknak megfelelően – iránymutatásokat kell kidolgoznia. Az ilyen 
iránymutatások kidolgozása nem harmonizációs törekvést jelent, hanem a tervek 
összehasonlíthatóságát hivatott javítani és elősegíteni.

Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A polgári védelmi gyorsreagálási 
képesség fejlesztéséhez való hozzájárulás 
érdekében uniós szinten végzik az egy 
vagy több tagállam olyan erőforrásaiból 
álló további polgári védelmi 
segítségnyújtási beavatkozási modulok 
kifejlesztését, amelyeknek célja, hogy 
teljes mértékben együttesen működtethetők 
legyenek. A modulokat tagállami szinten 
kell megszervezni, és azok vezetése és 
irányítása is a tagállamok hatásköre.

(12) A polgári védelmi gyorsreagálási 
képesség fejlesztéséhez való hozzájárulás 
érdekében uniós szinten végzik az egy 
vagy több tagállam olyan erőforrásaiból 
álló további polgári védelmi 
segítségnyújtási beavatkozási modulok 
önkéntes alapon történő kifejlesztését, 
amelyeknek célja, hogy teljes mértékben 
együttesen működtethetők legyenek. A 
modulokat tagállami szinten kell 
megszervezni, és azok vezetése és 
irányítása is a tagállamok hatásköre.

Or. en

Indokolás

A modulfejlesztés önkéntes jellegét egyértelműen jelezni kell.
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Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A katasztrófareagálási műveletek 
tervezésének javítása és a kulcsfontosságú 
kapacitások rendelkezésre állásának 
biztosítása érdekében referencia-
forgatókönyveket kell kidolgozni a 
katasztrófák fő típusaira vonatkozóan, fel 
kell térképezni a tagállamokban 
rendelkezésre álló legfontosabb meglévő 
kapacitásokat, készenléti terveket kell 
kidolgozni a kapacitások bevetésére, és a 
tagállamoktól származó, előzetesen 
rendelkezésre bocsátott kapacitások 
önkéntes összevonásával létrejövő Európai 
Veszélyhelyzet-reagálási Kapacitást kell 
kialakítani. A veszélyhelyzeti tervezés 
felhasználható lenne annak 
meghatározására is, hogy vannak-e olyan 
hiányosságai a tagállamokban
rendelkezésre álló veszélyhelyzet-reagálási 
kapacitásnak, amelyek megszüntethetők 
lennének Unió-szerte megosztott, uniós 
támogatással kifejlesztett kapacitásokkal.

(14) A katasztrófareagálási műveletek 
tervezésének javítása és a kulcsfontosságú 
kapacitások rendelkezésre állásának 
biztosítása érdekében referencia-
forgatókönyveket kell kidolgozni a 
katasztrófák fő típusaira vonatkozóan, fel 
kell térképezni a tagállamokban 
rendelkezésre álló legfontosabb meglévő 
kapacitásokat, készenléti terveket kell 
kidolgozni a kapacitások bevetésére, és a 
tagállamoktól származó, előzetesen 
rendelkezésre bocsátott kapacitások 
önkéntes összevonásával létrejövő Európai 
Veszélyhelyzet-reagálási Kapacitást kell 
kialakítani. A veszélyhelyzeti tervezés 
felhasználható lenne annak 
meghatározására is, hogy vannak-e olyan 
hiányosságai a tagállamokban 
rendelkezésre álló veszélyhelyzet-reagálási 
kapacitásnak, amelyek megszüntethetők 
lennének Unió-szerte megosztott, uniós 
támogatással kifejlesztett kapacitásokkal. A 
referencia-forgatókönyveket és a 
készenléti terveket azonban bizonyos 
rugalmassággal kell kezelni, lehetővé téve 
a reagálási terveknek az adott 
katasztrófahelyzet szükségleteihez való 
hozzáigazítását.

Or. en

Módosítás 5

Határozatra irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Ha helyénvalónak vélik katonai (19) Katonai eszközök végső 
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kapacitások felhasználását a polgári 
védelmi műveletek támogatásában, a 
katonasággal való együttműködésnek meg 
kell felelnie a Tanács vagy annak illetékes 
szervei által meghatározott módszereknek, 
eljárásoknak és kritériumoknak, melyek a 
polgári lakosság védelméhez szükséges 
katonai kapacitásoknak a mechanizmus 
rendelkezésére bocsátására vonatkoznak.

megoldásként, polgári felügyelet alatt 
történő alkalmazása gyakran nagyban 
hozzájárul a katasztrófákra adott 
válaszokhoz. Ha helyénvalónak vélik 
katonai kapacitások végső megoldásként 
való felhasználását a polgári védelmi 
műveletek támogatásában, a katonasággal 
való együttműködésnek meg kell felelnie a 
Tanács vagy annak illetékes szervei által 
meghatározott módszereknek, eljárásoknak 
és kritériumoknak, továbbá az ENSZ 
„Iránymutatások a külföldi katonai és 
polgári védelmi eszközök 
katasztrófasegélyezés esetén történő 
alkalmazásáról” [(felülvizsgált) oslói 
iránymutatások, 1.1., 2007] című 
dokumentumának, amelyek a polgári 
lakosság védelméhez szükséges katonai 
kapacitásoknak a mechanizmus 
rendelkezésére bocsátására vonatkoznak.

Or. en

Indokolás

A katonai erőforrások felhasználása jelentősen hozzájárulhat a katasztrófákra adott 
válaszokhoz, különösen a speciális eszközök, a stratégiai szállítás vagy a nehézgépgyártás 
terén. Ennek azonban mindig végső megoldásnak kell lennie, és meg kell felelnie a külföldi 
katonai és polgári védelmi eszközök katasztrófasegélyezés esetén történő alkalmazásáról 
szóló, felülvizsgált oslói iránymutatásoknak (1.1., 2007).

Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) E határozat rendelkezéseinek 
kiegészítése érdekében fel kell hatalmazni 
a Bizottságot, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadhasson el a következők tekintetében: 
a Veszélyhelyzet-reagálási Központ (ERC) 
létrehozása és irányítása, valamint a 
veszélyhelyzetek kezelésére szolgáló közös 
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kommunikációs és tájékoztatási rendszer 
működésének meghatározása; a modulok 
és az azokra vonatkozó általános 
működési és interoperabilitási 
követelmények megállapításához 
szükséges feltételek meghatározása; a 
segítségnyújtási beavatkozáshoz 
rendelkezésre álló erőforrásokra 
vonatkozó feltételek megállapítása; a 
kapacitások önkéntes összevonását célzó 
Európai Veszélyhelyzet-reagálási 
Kapacitás (EERC) működésének, a 
kapacitásokra vonatkozó célkitűzéseinek, 
a benne foglalt kapacitások 
interoperabilitására és minőségére 
vonatkozó követelményeknek, valamint a 
kapacitások tanúsítási és nyilvántartásba 
vételi eljárásainak meghatározása; a 
kapacitásbeli hiányosságok kezelésére 
szolgáló módozatok meghatározása; a 
képzési program és a képzési hálózat 
céljának, tartalmának, struktúrájának, 
szervezésének és célcsoportjának 
meghatározása; az Európai Unión belüli 
és kívüli súlyos katasztrófákra vagy 
közelgő súlyos katasztrófákra való 
reagálás eljárásának meghatározása; a 
szakértői csoportok működésének, 
valamint a szakértői csoportok 
kiválasztására, kiküldésére és 
visszahívására vonatkozó feltételek 
meghatározása; a felszerelésre és a 
szállítási erőforrásokra vonatkozó 
információk részletességének 
meghatározása, valamint az ilyen 
felszerelések és erőforrások 
meghatározására és a kiegészítő szállítási 
erőforrások biztosítására vonatkozó 
eljárások megállapítása; a szállítás uniós 
pénzügyi támogatásának igénylésére 
irányuló és a támogatás odaítélésére 
vonatkozó eljárás megállapítása; valamint 
az éves munkaprogramok elfogadása. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munka során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten is. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítése és 
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megszövegezése során a Bizottságnak 
gondoskodnia kell az alkalmazandó 
dokumentumoknak az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz történő 
egyidejű, időszerű és megfelelő módon 
történő eljuttatásáról.

Or. en

Indokolás

A mechanizmus működésére vonatkozó, általánosan alkalmazandó részletes intézkedéseket, 
amelyek célja a jogalapot megteremtő jogi aktus kiegészítése, nem végrehajtási aktusok, 
hanem felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kell elfogadni. A jelentéstervezet 
nagymértékben felülvizsgálja a bizottsági javaslatot, és olyan felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat vezet be, amelyek megfelelnek az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. 
cikkében megállapított feltételeknek.

Módosítás 7

Határozatra irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) E határozat egységes feltételek mellett 
történő végrehajtásának biztosítása 
érdekében a Bizottságot végrehajtási 
hatáskörökkel kell felruházni. E 
hatásköröket a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 
182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel, és különösen a 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell gyakorolni.

(21) E határozat egységes feltételek mellett 
történő végrehajtásának biztosítása 
érdekében a Bizottságot végrehajtási 
hatáskörökkel kell felruházni az EERC-
kapacitások tanúsítási és nyilvántartásba 
vételi eljárásának irányítására 
vonatkozóan. E hatásköröket a Bizottság 
végrehajtási hatásköreinek gyakorlására 
vonatkozó tagállami ellenőrzési 
mechanizmusok szabályainak és általános 
elveinek megállapításáról szóló, 
2011. február 16-i 182/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel, és 
különösen a vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell gyakorolni.

Or. en

Indokolás

A végrehajtási aktusok hatályát pontosan meg kell határozni a preambulumban.
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Módosítás 8

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a katasztrófamegelőzési keret 
megvalósítása terén történt előrehaladás, 
amelyet a 4. cikkben meghatározott 
katasztrófakezelési tervekkel rendelkező 
tagállamok számával mérnek;

a) a katasztrófamegelőzési keret 
megvalósítása terén történt előrehaladás, 
amelyet a 6. cikkben meghatározott 
kockázatkezelési tervekkel rendelkező 
tagállamok számával mérnek;

Or. en

Indokolás

Mivel a javaslat egészében a „kockázatkezelési terv” kifejezés szerepel, e pont szóhasználatát 
is ehhez kell igazítani.

Módosítás 9

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10 „a fogadó ország nyújtotta támogatás”: 
a segítségnyújtásban részesülő ország és a 
tranzitországok által a felkészültségi és 
reagálási szakaszban a nemzetközi segítség 
célba jutásának és felhasználásának előre 
látható akadályai megszüntetése érdekében 
végrehajtott minden tevékenység;

10. „a fogadó ország nyújtotta támogatás”: 
a segítségnyújtásban részesülő és a 
segítségnyújtást biztosító ország és a 
tranzitországok, valamint a Bizottság által 
a felkészültségi és reagálási szakaszban a 
nemzetközi segítség célba jutásának és 
felhasználásának előre látható akadályai 
megszüntetése érdekében végrehajtott 
minden tevékenység;

Or. en

Indokolás

Az IB Tanács által 2010. december 2–3-án elfogadott, a fogadó ország nyújtotta támogatásról 
szóló tanácsi következtetésekkel, valamint a polgári védelemmel foglalkozó bizottság által 
elfogadott, a fogadó ország nyújtotta támogatásról szóló uniós iránymutatásokkal 
összhangban a segítséget nyújtó országok és a Bizottság egyaránt szerepet játszanak a 
felkészültségi és a reagálási szakaszban végzett műveletek gördülékenységének 
biztosításában.
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Módosítás 10

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) lépéseket tesz a katasztrófakockázatokra 
vonatkozó tudásalap bővítése és az 
ismeretek, a bevált gyakorlatok és az 
információk megosztásának elősegítése 
érdekében; 

a) lépéseket tesz a katasztrófakockázatokra 
vonatkozó tudásalap bővítése és az 
ismeretek, a bevált gyakorlatok és az 
információk megosztásának elősegítése 
érdekében, különösen az ugyanazon 
régióban lévő, hasonló 
katasztrófakockázatokkal szembenéző 
tagállamok között;

Or. en

Indokolás

Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a mechanizmus regionális szempontjaira, mivel az ugyanazon 
régióba tartozó tagállamok általában hasonló katasztrófakockázatoknak vannak kitéve.

Módosítás 11

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) támogatja és előmozdítja a tagállamok 
általi kockázatértékelést és a kockázatok 
tagállamok általi feltérképezését;

b) támogatja és előmozdítja a tagállamok 
általi kockázatértékelést és a kockázatok 
tagállamok általi feltérképezését, valamint 
a katasztrófakezeléssel kapcsolatos 
kockázatértékelésre és -feltérképezésre 
vonatkozó iránymutatások alapján a 
tagállamokkal együttműködve aktualizálja 
ezeket az iránymutatásokat, különös 
tekintettel a terminológia, a módszertan, a 
hatásvizsgálat és a forgatókönyvek 
területére;

Or. en
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Indokolás

A Bizottság 2010-ben iránymutatásokat fogadott el a katasztrófakezeléssel kapcsolatos 
kockázatértékelésre és -feltérképezésre vonatkozóan. Az IB Tanács által 2011. április 11–12-
én elfogadott, az európai kockázatfelmérés és katasztrófavédelem továbbfejlesztésére 
vonatkozó tanácsi következtetések 12. pontjával összhangban a Bizottságnak a tagállamokkal 
együttműködve aktualizálnia kell a kockázatértékelésre és -feltérképezésre vonatkozó 
iránymutatásokat.

Módosítás 12

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) előmozdítja és támogatja a tagállamok 
kockázatkezelési terveinek kidolgozását és 
megvalósítását – ideértve a tervek 
tartalmára vonatkozó iránymutatásokat –
és szükség esetén megfelelő ösztönzést 
biztosít;

d) előmozdítja és támogatja a tagállamok 
kockázatkezelési terveinek kidolgozását és 
megvalósítását – ideértve a terveknek az
összehasonlíthatóság megkönnyítését 
célzó struktúrájára vonatkozó 
iránymutatásokat – és szükség esetén 
megfelelő ösztönzést biztosít;

Or. en

Indokolás

Bár a kockázatkezelési tervek kidolgozása tagállami hatáskörbe tartozik, a mechanizmus 
megfelelő működése érdekében e terveknek összehasonlíthatóknak kell lenniük. A tervek 
összehasonlíthatóságának elősegítése érdekében a Bizottságnak iránymutatásokat kell 
kidolgoznia. Az ilyen iránymutatások kidolgozása nem harmonizációs törekvést jelent, hanem 
a tervek összehasonlíthatóságát hivatott javítani és elősegíteni.

Módosítás 13

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 29a. cikk értelmében a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására jogosult az ERC létrehozása, 
feladatainak, működésének és operatív 
struktúrájának meghatározása érdekében, 
valamint hogy megállapítsa az ERC által 
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az Európai Unión belüli vagy azon kívüli 
súlyos katasztrófa vagy közelgő súlyos 
katasztrófa esetén alkalmazandó 
eljárásokat.

Or. en

Indokolás

A Veszélyhelyzet-reagálási Központ (ERC) a mechanizmus egyik központi eleme, ezért 
létrehozása és működtetése alapvetően fontos a mechanizmus megfelelő működése 
szempontjából. Az ERC bármilyen katasztrófa esetén működőképes. E rendelkezések általános 
keretet alkotnak, nem pedig egy konkrét, egyedi katasztrófára vonatkoznak; ezenkívül nem 
kapcsolódnak a jogalapot megteremtő jogi aktus tagállamok általi végrehajtásához. Ezek a 
rendelkezések általános jellegűek és kiegészítik a jogalapot megteremtő jogi aktust; ezért 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok által kell elfogadni azokat.

Módosítás 14

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A 29a. cikk értelmében a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására jogosult annak érdekében, 
hogy a CECIS működését és operatív 
módszereit meghatározza.

Or. en

Indokolás

A veszélyhelyzetek kezelésére szolgáló közös kommunikációs és tájékoztatási rendszer a 
mechanizmus (CECIS) egyik központi eleme, ezért működtetése alapvetően fontos a 
mechanizmus megfelelő működése szempontjából. A CECIS bármely katasztrófa esetén 
működőképes. E rendelkezések általános keretet alkotnak, nem pedig egy konkrét, egyedi 
katasztrófára vonatkoznak; e rendelkezések ezenkívül nem kapcsolódnak a jogalapot 
megteremtő jogi aktus tagállamok általi végrehajtásához.  Ezek a rendelkezések általános 
jellegűek és kiegészítik a jogalapot megteremtő jogi aktust; ezért felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok által kell elfogadni azokat.
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Módosítás 15

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a tagállamokkal együttműködésben a 
fogadó ország nyújtotta támogatásra 
vonatkozó iránymutatások kidolgozása és 
aktualizálása;

Or. en

Indokolás

Az IB Tanács által 2010. december 2–3-án elfogadott, a fogadó ország nyújtotta támogatásról 
szóló tanácsi következtetések 13c. és 14a. pontjával összhangban a Bizottság a tagállamokkal 
együttműködve dolgozta ki a fogadó ország nyújtotta támogatásra vonatkozó 
iránymutatásokat. Ezeket az iránymutatásokat esetleg a jövőben aktualizálni kell.

Módosítás 16

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok modulok kifejlesztésén 
dolgoznak, különösen annak érdekében, 
hogy megfeleljenek a mechanizmus 
keretében megfogalmazott, elsőbbséget 
élvező beavatkozási vagy támogatási 
szükségleteknek.

(1) A tagállamok önkéntes alapon 
modulok kifejlesztésén dolgoznak, 
különösen annak érdekében, hogy 
megfeleljenek a mechanizmus keretében 
megfogalmazott, elsőbbséget élvező 
beavatkozási vagy támogatási 
szükségleteknek.

Or. en

Indokolás

A modulfejlesztés önkéntes jellegét egyértelműen jelezni kell. A javasolt szöveg összhangban 
van a hatályos jogszabállyal.
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Módosítás 17

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A 29a. cikk értelmében a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására jogosult annak érdekében, 
hogy meghatározza a modulok 
azonosításának feltételeit, valamint a 
modulokra vonatkozó általános működési 
és interoperabilitási követelményeket.

Or. en

Indokolás

A javaslat 30. cikke (1) bekezdése d) pontjának áthelyezése és módosítása. A modulok 
azonosításának feltételei és a működésükre vonatkozó általános követelmények általános 
keretet alkotnak, nem pedig egy konkrét, egyedi katasztrófára vonatkoznak; e rendelkezések 
ezenkívül nem kapcsolódnak a jogalapot megteremtő jogi aktus tagállamok általi 
végrehajtásához. Ezek a rendelkezések általános jellegűek és kiegészítik a jogalapot 
megteremtő jogi aktust; ezért felhatalmazáson alapuló jogi aktusok által kell elfogadni 
azokat.

Módosítás 18

Határozatra irányuló javaslat
9 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket a más tagállamokból 
érkező segítség fogadó országok nyújtotta 
támogatásának biztosítása érdekében. 

(7) A tagállamok és a Bizottság megteszik 
a szükséges intézkedéseket a segítség 
fogadó országok nyújtotta támogatásának 
biztosítása érdekében.

Or. en

Indokolás

A segítséget nyújtó országok és a Bizottság egyaránt szerepet játszanak a felkészültségi és a 
reagálási szakaszban végzett műveletek gördülékenységének biztosításában. A javasolt szöveg 
mind az IB Tanács által 2010. december 2–3-án elfogadott, a fogadó ország nyújtotta 
támogatásról szóló tanácsi következtetések 1. lábjegyzetében használt meghatározással, mind 
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a polgári védelemmel foglalkozó bizottság által elfogadott, a fogadó ország nyújtotta 
támogatásról szóló uniós iránymutatásokkal összhangban áll.

Módosítás 19

Határozatra irányuló javaslat
9 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A 29a. cikk értelmében a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására jogosult annak érdekében, 
hogy a tagállamok által az e cikk (1)–(4) 
bekezdése értelmében elérhetővé tett 
szakértők, modulok és más 
segítségnyújtási beavatkozásokhoz 
rendelkezésre álló erőforrásokra 
vonatkozó feltételeket meghatározzák.

Or. en

Indokolás

A javaslat 30. cikke (1) bekezdése e) pontjának áthelyezése és módosítása. A segítségnyújtási 
beavatkozáshoz rendelkezésre álló erőforrásokra vonatkozó általános feltételek általános 
keretet alkotnak. Ezek a rendelkezések általános jellegűek és kiegészítik a jogalapot 
megteremtő jogi aktust; ezért felhatalmazáson alapuló jogi aktusok által kell elfogadni 
azokat. Ami a végrehajtási aktusokat illeti, azok hatályát pontosabban kell meghatározni.

Módosítás 20

Határozatra irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság minőségi követelményeket 
határoz meg az Európai Veszélyhelyzet-
reagálási Kapacitás céljára szánt 
kapacitásokra vonatkozóan. A tagállamok 
felelősek ezek minőségének biztosításáért.

(3) A Bizottság minőségi és 
interoperabilitási követelményeket határoz 
meg az Európai Veszélyhelyzet-reagálási 
Kapacitás céljára szánt kapacitásokra 
vonatkozóan. A tagállamok biztosítják az e 
követelményeknek való megfelelést.

Or. en
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Indokolás

Az Európai Veszélyhelyzet-reagálási Kapacitás céljára szánt kapacitásoknak képesnek kell 
lenniük az együttműködésre; a Bizottságnak ezért interoperabilitási kritériumokat kell 
meghatároznia.

Módosítás 21

Határozatra irányuló javaslat
11 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 29a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a következők 
meghatározására:
a) a kapacitások önkéntes összevonását 
célzó Európai Veszélyhelyzet-reagálási 
Kapacitás (EERC) működése;
b) az e cikk (2) bekezdésének megfelelő 
kapacitási célok;
c) az e cikk (3) bekezdésének megfelelő 
interoperabilitási és minőségi 
követelmények; valamint
d) az e cikk (4) bekezdésének értelmében a 
kapacitások tanúsítására és 
nyilvántartásba vételére szolgáló eljárás.

Or. en

Indokolás

A javaslat 30. cikke (1) bekezdése f) pontjának áthelyezése és módosítása. Az EERC 
működésének részletei, a kapacitási célok meghatározása, az interoperabilitási és minőségi 
követelmények meghatározása, valamint a kapacitások tanúsítására és nyilvántartásba 
vételére szolgáló eljárás általános keretet alkot. Ezek a rendelkezések általános jellegűek és 
kiegészítik a jogalapot megteremtő jogi aktust; ezért felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
által kell elfogadni azokat. Ami a végrehajtási aktusokat illeti, azok hatályát pontosabban kell 
meghatározni.
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Módosítás 22

Határozatra irányuló javaslat
11 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A kapacitások tanúsításáról és 
nyilvántartásba vételéről szóló (4) 
bekezdés szerinti eljárás lefolytatása 
érdekében a Bizottság végrehajtási 
aktusokat fogad el. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 31. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárás szerint 
kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

A javaslat 30. cikke (1) bekezdése f) pontjának áthelyezése és módosítása. Az EERC 
működésének részletei, a kapacitási célok meghatározása, az interoperabilitási és minőségi 
követelmények meghatározása, valamint a kapacitások tanúsítására és nyilvántartásba 
vételére szolgáló eljárás általános keretet alkot. Ezek a rendelkezések általános jellegűek és 
kiegészítik a jogalapot megteremtő jogi aktust; ezért felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
által kell elfogadni azokat. Ami a végrehajtási aktusokat illeti, azok hatályát pontosabban kell 
meghatározni.

Módosítás 23

Határozatra irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ezek a kapacitások az Európai 
Veszélyhelyzet-reagálási Kapacitás részét 
képezik. A kapacitások a Bizottság ERC 
útján közölt kérelmére rendelkezésre 
állnak a mechanizmus keretében 
végrehajtott veszélyhelyzet-reagálási 
műveletekhez. Amikor nem használják 
őket a mechanizmus keretében, akkor ezek 
a kapacitások rendelkezésre állnak az 
azokat kezelő tagállamok nemzeti céljaira.

(4) Ezek a kapacitások az Európai 
Veszélyhelyzet-reagálási Kapacitás részét 
képezik. A kapacitásokat kezelő 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
azok a Bizottság ERC útján közölt 
kérelmére rendelkezésre álljanak a 
mechanizmus keretében végrehajtott 
veszélyhelyzet-reagálási műveletekhez. Az 
ezeket a kapacitásokat kezelő tagállamok 
csak a területükön bekövetkezett vagy 
közelgő súlyos katasztrófa esetén 
hivatkozhatnak bármely olyan kényszerítő 
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erejű okra, amely megakadályozhatja őket 
abban, hogy ezeket a kapacitásokat 
konkrét veszélyhelyzetben rendelkezésre 
bocsássák. Amikor nem használják őket a 
mechanizmus keretében, akkor ezek a 
kapacitások rendelkezésre állnak az azokat 
kezelő tagállamok nemzeti céljaira.

Or. en

Indokolás

Azoknak az EU által támogatott eszközöknek, amelyek fejlesztését a mechanizmus akár 85%-
ig támogatja, az Európai Veszélyhelyzet-reagálási Kapacitás rendelkezésére kell állniuk, és 
az ezeket a kapacitásokat kezelő tagállamoknak csak a saját területükön bekövetkező 
veszélyhelyzet esetén lehet lehetővé tenni, hogy kivonják azokat a közös kapacitásból.

Módosítás 24

Határozatra irányuló javaslat
12 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
meghatározhatja az e kapacitások 
fejlesztésére, kezelésére, fenntartására, 
valamint a mechanizmus útján valamennyi 
tagállam részére történő rendelkezésre 
bocsátására vonatkozó következő 
szabályokat:

(7) A 29a. cikk értelmében a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására jogosult annak érdekében, 
hogy meghatározza az e kapacitások 
fejlesztésére, kezelésére, fenntartására, 
valamint a mechanizmus útján valamennyi 
tagállam részére történő rendelkezésre 
bocsátására vonatkozó következő 
szabályokat:

a) a tagállamoknak az olyan reagálási 
kapacitások kidolgozása terén való 
támogatására vonatkozó szabályok, 
amelyek egyébként nem vagy nem 
elegendő mennyiségben állnak 
rendelkezésre az Európai Veszélyhelyzet-
reagálási Kapacitásból;

a) a tagállamok támogatása az olyan 
reagálási kapacitások kidolgozása terén, 
amelyek egyébként nem vagy nem 
elegendő mennyiségben állnak 
rendelkezésre az Európai Veszélyhelyzet-
reagálási Kapacitásból;

b) az olyan reagálási kapacitások uniós 
szintű kidolgozásának szabályai, amelyek 
közös pufferként szolgálhatnak a közös 
kockázatokkal szemben;

b) az olyan reagálási kapacitások uniós 
szintű kidolgozása, amelyek közös 
pufferként szolgálhatnak a közös 
kockázatokkal szemben;

c) az a) és b) pontban említett kapacitások 
kezelésére és fenntartására vonatkozó 
szabályok; 

c) az a) és b) pontban említett kapacitások 
kezelése és fenntartása; 
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d) az arra vonatkozó szabályok, hogy az a) 
és b) pontban említett kapacitásokat 
hogyan kell valamennyi tagállam 
rendelkezésére bocsátani a mechanizmus 
útján.

d) hogyan kell az a) és b) pontban említett 
kapacitásokat valamennyi tagállam 
rendelkezésére bocsátani a mechanizmus 
útján.

Or. en

Indokolás

A kapacitásbeli hiányosságok kezelésének a javaslatban említett szabályai általános keretet 
alkotnak, nem pedig egy konkrét, egyedi katasztrófára vonatkoznak; e rendelkezések ezenkívül 
nem kapcsolódnak a jogalapot megteremtő jogi aktus tagállamok általi végrehajtásához. Ezek 
a rendelkezések általános jellegűek és kiegészítik a jogalapot megteremtő jogi aktust; ezért 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok által kell elfogadni azokat. Ezzel a módosítással a 30. 
cikk (1) bekezdésének g) pontja feleslegessé válik.

Módosítás 25

Határozatra irányuló javaslat
12 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Ezeket a végrehajtási aktusokat a 31. 
cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.

törölve

Or. en

Indokolás

A kapacitásbeli hiányosságok kezelésének a javaslatban említett szabályai általános keretet 
alkotnak, nem pedig egy konkrét, egyedi katasztrófára vonatkoznak; e rendelkezések ezenkívül 
nem kapcsolódnak a jogalapot megteremtő jogi aktus tagállamok általi végrehajtásához. Ezek 
a rendelkezések általános jellegűek és kiegészítik a jogalapot megteremtő jogi aktust; ezért 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok által kell elfogadni azokat. Ezzel a módosítással a 30. 
cikk (1) bekezdésének g) pontja feleslegessé válik.
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Módosítás 26

Határozatra irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a mechanizmus keretében lefolytatott 
beavatkozásokból, gyakorlatokból és 
képzésekből szerzett tapasztalatokkal 
kapcsolatos program létrehozása, beleértve 
a releváns megelőzési, felkészültségi és 
reagálási vonatkozásokat, e tapasztalatok 
terjesztése és adott esetben megvalósítása;

d) a mechanizmus keretében lefolytatott 
beavatkozásokból, gyakorlatokból és 
képzésekből szerzett tapasztalatokkal 
kapcsolatos program létrehozása, beleértve 
a releváns megelőzési, felkészültségi és 
reagálási vonatkozásokat, e tapasztalatok 
terjesztése és adott esetben megvalósítása.
Ennek a programnak – adott esetben – az 
Unión kívüli beavatkozásokból szerzett 
tapasztalatokat is tartalmaznia kell, 
tekintettel a mechanizmus és valamely 
humanitárius reagálás keretében történő 
segítségnyújtás közötti kapcsolatok és 
szinergiák kihasználására;

Or. en

Indokolás

A humanitárius segítségnyújtásban és a polgári védelemben jártas szakértők által a 
katasztrófát követően végzett értékelés javíthatja az EU humanitárius reagálásának 
egységességét és hatékonyságát.

Módosítás 27

Határozatra irányuló javaslat
13 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdésben megállapított 
feladatok kivitelezése során a Bizottság 
különösen figyelembe veszi az 
ugyanabban a régióban elhelyezkedő, 
hasonló jellegű katasztrófakockázatokkal 
szembesülő tagállamok szükségleteit és 
érdekeit.

Or. en
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Indokolás

Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a mechanizmus regionális szempontjaira, mivel az ugyanazon 
régióba tartozó tagállamok általában hasonló katasztrófakockázatoknak vannak kitéve.

Módosítás 28

Határozatra irányuló javaslat
13 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A 29a. cikk értelmében a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására jogosult annak érdekében, 
hogy az e cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában említett képzési program és 
képzési hálózat célját, tartalmát,
struktúráját, szervezését és célcsoportját 
meghatározza.

Or. en

Indokolás

A javaslat 30. cikke (1) bekezdése h) pontjának áthelyezése és módosítása. A képzési 
programok általános kerete nem egy konkrét, egyedi katasztrófára vonatkozik; e 
rendelkezések ezenkívül nem kapcsolódnak a jogalapot megteremtő jogi aktus tagállamok 
általi végrehajtásához. Ezek a rendelkezések általános jellegűek és kiegészítik a jogalapot 
megteremtő jogi aktust; ezért felhatalmazáson alapuló jogi aktusok által kell elfogadni 
azokat.

Módosítás 29

Határozatra irányuló javaslat
15 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A 29a. cikk értelmében a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására jogosult annak érdekében, 
hogy az e cikk (1)–(6) bekezdésében 
megállapított kereten belül az Unió 
területén bekövetkező súlyos 
katasztrófákra történő reagáláskor 
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követendő eljárást meghatározza.

Or. en

Indokolás

A javaslat 30. cikke (1) bekezdése i) pontjának áthelyezése és módosítása. A súlyos 
katasztrófákra való reagáláskor követendő eljárás részletei általános keretet alkotnak, nem 
pedig egy konkrét, egyedi katasztrófára vonatkoznak; e rendelkezések ezenkívül nem 
kapcsolódnak a jogalapot megteremtő jogi aktus tagállamok általi végrehajtásához. Ezek a 
rendelkezések általános jellegűek és kiegészítik a jogalapot megteremtő jogi aktust; ezért 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok által kell elfogadni azokat.

Módosítás 30

Határozatra irányuló javaslat
16 cikk – 13 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A 29a. cikk értelmében a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására jogosult annak érdekében, 
hogy az e cikk (1)–(13) bekezdésében 
megállapított kereten belül az Unió 
területén kívül bekövetkező súlyos 
katasztrófákra történő reagáláskor 
követendő eljárást meghatározza.

Or. en

Indokolás

A javaslat 30. cikke (1) bekezdése i) pontjának áthelyezése és módosítása. A súlyos 
katasztrófákra való reagáláskor követendő eljárás részletei általános keretet alkotnak, nem 
pedig egy konkrét, egyedi katasztrófára vonatkoznak; e rendelkezések ezenkívül nem 
kapcsolódnak a jogalapot megteremtő jogi aktus tagállamok általi végrehajtásához. Ezek a 
rendelkezések általános jellegűek és kiegészítik a jogalapot megteremtő jogi aktust; ezért 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok által kell elfogadni azokat.
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Módosítás 31

Határozatra irányuló javaslat
17 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A 29a. cikk értelmében a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására jogosult annak érdekében, 
hogy a szakértői csoportok működését, 
valamint a szakértői csoportok 
kiválasztására, kiküldésére és 
visszahívására vonatkozó feltételeket 
meghatározza.

Or. en

Indokolás

A javaslat 30. cikke (1) bekezdése c) pontjának áthelyezése és módosítása. A szakértői 
csoportok működtetésének módja általános keretet alkot, nem pedig egy konkrét, egyedi 
katasztrófára vonatkozik; e rendelkezések ezenkívül nem kapcsolódnak a jogalapot 
megteremtő jogi aktus tagállamok általi végrehajtásához. Ezek a rendelkezések általános 
jellegűek és kiegészítik a jogalapot megteremtő jogi aktust; ezért felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok által kell elfogadni azokat.

Módosítás 32

Határozatra irányuló javaslat
18 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 29a. cikk értelmében a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására jogosult annak érdekében, 
hogy meghatározza az e cikk (1) 
bekezdésének a) pontja értelmében 
nyújtott és megosztott információk 
részletességének mértékét, valamint a 
szállítási erőforrásoknak és a 
felszereléseknek az e cikk (1) bekezdése b) 
és c) pontja szerinti azonosítására és az e 
cikk (2) bekezdése értelmében a Bizottság 
által rendelkezésre bocsátott további 
szállítási erőforrások biztosítására 
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vonatkozó eljárásokat.

Or. en

Indokolás

A javaslat 30. cikke (1) bekezdése j) pontjának áthelyezése és módosítása. A szállításra 
vonatkozó részletes intézkedések általános keretet alkotnak, nem pedig egy konkrét, egyedi 
katasztrófára vonatkoznak; e rendelkezések ezenkívül nem kapcsolódnak a jogalapot 
megteremtő jogi aktus tagállamok általi végrehajtásához. Ezek a rendelkezések általános 
jellegűek és kiegészítik a jogalapot megteremtő jogi aktust; ezért felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok által kell elfogadni azokat.

Módosítás 33

Határozatra irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e határozat végrehajtásához 
szükséges pénzügyi referenciaösszeg folyó 
áron a 2014–2020-as időszakra 
vonatkozóan 513 000 000 EUR.

(1) Az e határozat végrehajtásához 
szükséges pénzügyi referenciaösszeg folyó 
áron a 2014–2020-as időszakra 
vonatkozóan [...].

Folyó áron 276 000 000 EUR a pénzügyi 
keret 3., „Biztonság és uniós polgárság” 
című fejezetéből, folyó áron 237 000 000 
EUR pedig a 4., „Globális Európa” című 
fejezetéből származik.

Ennek az összegnek a 70%-a a pénzügyi 
keret 3., „Biztonság és uniós polgárság” 
című fejezetéből, az összeg 30%-a pedig a 
4., „Globális Európa” című fejezetéből 
származik.

Or. en

Indokolás

A többéves pénzügyi keretről (MFF) szóló tárgyalások még nem zárultak le, ezért a 
jelentéstervezet jelenlegi fázisában korai bármilyen, a teljes költségvetésre vonatkozó számot 
feltüntetni. A mechanizmusnak az EU-n belüli intézkedésekre kell összpontosítania, aminek a 
költségvetési források elosztásán is tükröződnie kell. Ezért javasoljuk, hogy a 3. fejezetből 
finanszírozott, EU-n belüli intézkedésekre a költségvetés 70%-át, míg a 4. fejezetből 
finanszírozott, EU-n kívüli intézkedésekre annak 30%-át fordítsuk.
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Módosítás 34

Határozatra irányuló javaslat
23 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A 29a. cikk értelmében a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására jogosult annak érdekében, 
hogy e cikknek megfelelően további 
részleteket határozzon meg a szállítás 
uniós pénzügyi támogatásának 
igénylésére irányuló és a támogatás 
odaítélésére vonatkozó eljárással 
kapcsolatban.

Or. en

Indokolás

A javaslat 30. cikke (1) bekezdése j) pontjának áthelyezése és módosítása. A szállítási 
költségekre vonatkozó részletes intézkedések általános keretet alkotnak, nem pedig egy 
konkrét, egyedi katasztrófára vonatkoznak; e rendelkezések ezenkívül nem kapcsolódnak a 
jogalapot megteremtő jogi aktus tagállamok általi végrehajtásához. Ezek a rendelkezések 
általános jellegűek és kiegészítik a jogalapot megteremtő jogi aktust; ezért felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok által kell elfogadni azokat.

Módosítás 35

Határozatra irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E határozat végrehajtása érdekében a 
Bizottság éves munkaprogramokat fogad 
el a 31. cikk (2) bekezdésében említett 
eljárással összhangban, kivéve a IV. 
fejezet szerinti veszélyhelyzeti reagálás 
körébe tartozó fellépésekre vonatkozóan, 
amelyeket nem lehet előre látni. Ezekben 
meghatározzák a kitűzött célokat, a várt 
eredményeket, a végrehajtás módját és a 
teljes összegüket. Tartalmazzák továbbá a 
finanszírozandó fellépések leírását, az 
egyes fellépésekhez rendelt összegek 

(3) E határozat végrehajtása érdekében a 
Bizottság – a 29a. cikk értelmében –
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására jogosult az éves 
munkaprogramok elfogadásával 
kapcsolatban, kivéve a IV. fejezet szerinti 
veszélyhelyzeti reagálás körébe tartozó 
fellépésekre vonatkozóan, amelyeket nem 
lehet előre látni. Ezekben meghatározzák a 
kitűzött célokat, a várt eredményeket, a 
végrehajtás módját és a teljes összegüket. 
Tartalmazzák továbbá a finanszírozandó 
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megjelölését, valamint egy tervezett 
végrehajtási menetrendet. A támogatásokra 
vonatkozóan tartalmazzák a prioritásokat,
az alapvető értékelési kritériumokat és a 
társfinanszírozás maximális mértékét is.

fellépések leírását, az egyes fellépésekhez 
rendelt összegek megjelölését, valamint 
egy tervezett végrehajtási menetrendet. A 
támogatásokra vonatkozóan tartalmazzák a 
prioritásokat, az alapvető értékelési 
kritériumokat és a társfinanszírozás 
maximális mértékét is.

Or. en

Indokolás

Az éves munkaprogramok a mechanizmus Bizottság általi, és nem a tagállamok általi 
végrehajtásához kapcsolódik, ezért a 291. cikk feltételei nem teljesülnek. A 
munkaprogramokat ezért felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kell elfogadni.

Módosítás 36

Határozatra irányuló javaslat
29 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása
(1) Ez a cikk határozza meg a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozóan a Bizottság 
részére adott felhatalmazás gyakorlásának 
feltételeit.
(2) A 7. cikk (1) bekezdésének a) és b) 
pontjában, a 8. cikk (3) bekezdésének a) 
pontjában, a 9. cikk (8) bekezdésének a) 
pontjában, a 11. cikk (4) bekezdésének a) 
pontjában, a 12. cikk (7) bekezdésében, a 
13. cikk (1) bekezdésének b) pontjában, a 
15. cikk (6) bekezdésének a) pontjában, a 
16. cikk (13) bekezdésének a) pontjában, a 
17. cikk (5) bekezdésének a) pontjában, a 
18. cikk (2) bekezdésének a) pontjában, a 
23. cikk (5) bekezdésének a) pontjában és 
a 25. cikk (3) bekezdésében említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására jogosító hatáskört 2020. 
december 31-ig a Bizottságra kell ruházni.
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(3) A 7. cikk (1) bekezdésének a) és b) 
pontjában, a 8. cikk (3) bekezdésének a) 
pontjában, a 9. cikk (8) bekezdésének a) 
pontjában, a 11. cikk (4) bekezdésének a) 
pontjában, a 12. cikk (7) bekezdésében, a 
13. cikk (1) bekezdésének b) pontjában, a 
15. cikk (6) bekezdésének a) pontjában, a 
16. cikk (13) bekezdésének a) pontjában, a 
17. cikk (5) bekezdésének a) pontjában, a 
18. cikk (2) bekezdésének a) pontjában, a 
23. cikk (5) bekezdésének a) pontjában és 
a 25. cikk (3) bekezdésében említett 
hatáskör-átruházást az Európai 
Parlament vagy a Tanács bármikor 
visszavonhatja. A visszavonásról szóló 
határozat megszünteti az e határozatban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetését követő napon, vagy a benne 
megjelölt későbbi időpontban lép 
hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.
(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
egyidejűleg értesíti arról az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot.
(5) A 7. cikk (1) bekezdése a) és b) 
pontjának, a 8. cikk (3) bekezdése a) 
pontjának, a 9. cikk (8) bekezdése a) 
pontjának, a 11. cikk (4) bekezdése a) 
pontjának, a 12. cikk (7) bekezdésének , a 
13. cikk (1) bekezdése b) pontjának, a 15. 
cikk (6) bekezdése a) pontjának, a 16. cikk 
(13) bekezdése a) pontjának, a 17. cikk (5) 
bekezdése a) pontjának, a 18. cikk (2) 
bekezdése a) pontjának, a 23. cikk (5) 
bekezdése a) pontjának és a 25. cikk (3) 
bekezdésének megfelelően elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor léphet hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács az érintett jogi 
aktusról szóló értesítésüktől számított két 
hónapon belül nem emel kifogást, illetve 
akkor, ha az említett időtartam lejárta 
előtt mind az Európai Parlament, mind a 
Tanács tájékoztatta a Bizottságot, hogy 
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nem kíván kifogást emelni. Az Európai 
Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ezen időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

Or. en

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok bevezetésével a felhatalmazás feltételeit, hatályát és 
időszakát is meg kell határozni a jogalapot megteremtő jogi aktusban. A jogalapot 
megteremtő jogi aktusnak ezenkívül a hatáskör gyakorlására vonatkozó felhatalmazás 
visszavonásának, a felhatalmazáson alapuló jogi aktusról szóló értesítésnek és a 
kifogásemelésnek a feltételeit is meg kell határoznia. A szöveg összhangban van a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusra vonatkozó intézményközi közös megegyezéssel.

Módosítás 37

Határozatra irányuló javaslat
30 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság végrehajtási aktusokat 
fogad el a következő kérdésekre 
vonatkozóan:

törölve

a) az ERC működése a 7. cikk 
a) pontjában foglaltak szerint;
b) a CECIS működése a 7. cikk 
b) pontjában foglaltak szerint;
c) a 17. cikkben előírt szakértői 
csoportokra vonatkozó szabályok, ideértve 
a szakértők kiválasztásának feltételeit; 
d) a modulok azonosítására vonatkozó 
feltételek a 8. cikkben foglaltak szerint;
e) a segítségnyújtási beavatkozáshoz 
rendelkezésre álló erőforrásokra 
vonatkozó feltételek a 9. cikkben foglaltak 
szerint;
f) az Európai Veszélyhelyzet-reagálási 
Kapacitás önkéntes összevonás 
formájában való működése a 11. cikkben 
foglaltak szerint;
g) az Európai Veszélyhelyzet-reagálási 
Kapacitás hiányosságainak azonosítására 
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és megszüntetésére vonatkozó szabályok a 
12. cikkben foglaltak szerint;
h) a képzési program szabályai a 
13. cikkben foglaltak szerint;
i) a 15. cikk szerinti, Unión belüli 
beavatkozásokra, valamint a 16. cikk 
szerinti, Unión kívüli beavatkozásokra 
alkalmazandó szabályok;
j) a szállításra vonatkozó szabályok a 18. 
és a 23. cikkben foglaltak szerint.
A végrehajtási aktusok elfogadására a 31. 
cikk (2) bekezdésében említett vizsgálati 
eljárás keretében kerül sor.

Or. en

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló és a végrehajtási aktusokra a szöveg a megfelelő helyeken utal, a 
javaslat 30. cikke ezáltal feleslegessé válik. 
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INDOKOLÁS

Az Európai Unión belüli polgári védelmet jelenleg két jogi eszköz szabályozza, amelyek 
közül az egyik a közösségi polgári védelmi mechanizmusról, a másik az ehhez kapcsolódó, a 
2013–2020 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi eszközről szól. Az új többéves pénzügyi 
keret előkészítése és a Lisszaboni Szerződés hatályba lépése remek alkalmat kínál a meglévő 
jogi keret felülvizsgálatára. 

Az intézményi és a költségvetési keret változásain kívül a valóság is a jelenlegi rendszer 
felülvizsgálatára buzdít. A természeti és az ember által okozott katasztrófák száma és 
súlyossága jelentősen megnőtt az utóbbi években, és várható, hogy a jövőben az 
éghajlatváltozás is egyre szélsőségesebb katasztrófákat okoz majd.

Érdemes megemlíteni, hogy bár a Lisszaboni Szerződés az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 196. cikkében új jogalapot vezetett be a polgári védelem számára, e fogalom 
meghatározása sem a Szerződésben, sem a jogalkotási javaslatban nem szerepel. A Szerződés 
csupán egy implicit meghatározással szolgál, amikor „a természeti vagy ember okozta 
katasztrófák megelőzését és az azokkal szembeni védekezést szolgáló” rendszereket említi. A 
polgári védelem fogalmát a különböző tagállamok nemzeti és történelmi eseményeik 
fényében eltérő módon értelmezik, és az idő előrehaladtával a polgári védelem működési köre 
is átalakul. Ez azonban nem tesz szükségessé uniós szintű harmonizációt, ahogy a jelenlegi 
jogszabály is csak a javasolt kereten belüli együttműködési célzattal foglalkozik a polgári 
védelemmel; nem célja (és nem is lehet a célja) a tagállamok polgári védelmi 
tevékenységeinek további harmonizációja. Ennek oka, hogy a polgári védelem továbbra is 
elsődlegesen a tagállamok hatáskörébe tartozik, és az európai jogalkotás nem tehet többet, 
minthogy támogatja és kiegészíti a tagállami fellépéseket, valamint előmozdítja az 
együttműködést és az összhangot.

Ezek azok a körülmények, amelyek között e jogalkotási javaslat létrejött. Az előadó üdvözli 
az uniós polgári védelmi mechanizmusra vonatkozó bizottsági javaslatot mint nagyszerű 
alapot a további munkához, mindemellett a javaslat további erősítése érdekében több 
módosítást is javasol, mégpedig a következő vonalak mentén:

- A tanácsi következtetések alapján a Bizottság és a tagállamok már most is szorosan 
együttműködnek a különböző kérdésekre vonatkozó iránymutatások kidolgozásában. 
Bár ezek az iránymutatások jellegüket tekintve nem kötelező erejűek, a mechanizmus 
jobb működése érdekében alkalmazásuk erősen ajánlott. Az előadó továbbra is 
szeretné előmozdítani a kockázatértékelésre és -feltérképezésre, valamint a fogadó 
ország nyújtotta támogatásra vonatkozó, már meglévő iránymutatásokat; szeretne 
egyértelműen utalni a tagállami kockázatkezelési tervek összehasonlíthatóságának 
javítását célzó jövőbeni iránymutatásokra; és szeretné összehangolni a fogadó ország 
nyújtotta támogatás meghatározását az uniós iránymutatásokban használt 
meghatározással. Az ugyanazon régióban található tagállamok általában hasonló 
jellegű katasztrófáknak vannak kitéve. Bár kétoldalú és regionális megállapodások 
már most is léteznek, az uniós mechanizmusnak a további regionális együttműködést 
is elő kell mozdítania az ismeretek és a legjobb gyakorlatok megosztása, valamint a 
képzési programok terén.
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- Az Európai Unió által támogatott eszközök és az Európai Veszélyhelyzet-reagálási 
Kapacitásnak (EERC) a kapacitások önkéntes gyűjtőhelyeként való létrehozása fontos 
lépés a jobb és megbízhatóbb európai katasztrófareagálási rendszerek létrejötte felé. 

E gyűjtőhely jobb működése érdekében a Bizottságnak nemcsak minőségi, hanem 
interoperabilitási kritériumokat is meg kell határoznia. 

Továbbá azt is egyértelművé kell tenni, hogy az EU által támogatott eszközöknek –
amelyek fejlesztését akár 100%-ban is finanszírozhatja az Európai Unió – mindig az 
EERC rendelkezésére kell állniuk. Ez alól csak az az eset jelenthet kivételt, ha az adott 
eszközt kezelő tagállamban súlyos katasztrófahelyzet áll elő. Ez esetben az érintett 
tagállam azon felelőssége, hogy biztosítsa saját lakosainak és területének védelmét, 
előnyt élvez azon kötelezettségével szemben, amely szerint rendelkezésre kell 
bocsátania az eszközt. Más szóval, ilyen esetben az érintett tagállam kényszerítő erejű 
okra hivatkozva visszavonhatja az eszközt a közös kapacitásból.

- A bizottsági javaslat néhány eleme pontosításra, vagy további hangsúlyozásra szorul; 
ezek közé tartozik például a modulok fejlesztésének önkéntes jellege, vagy a katonai 
eszközök végső megoldásként való alkalmazása.

- A Lisszaboni Szerződés által bevezetett fontos változás, hogy a „komitológia” egykori 
rendszerét felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási aktusok váltják fel. Az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés a 290. és a 291. cikkében egyértelműen 
kimondja, hogy ezek a jogi aktusok más-más igényeket szolgálnak, ezért egymással 
nem felcserélhetők. 

Az előadó megjegyzi, hogy a bizottsági javaslat csak végrehajtási aktusokat tartalmaz. 
Ezért javasolja, hogy ahol a Szerződés 290. cikkében szereplő feltételek teljesülnek, 
ott a végrehajtási aktusokat felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal váltsák fel. E 
módosítások célja nemcsak az Európai Parlament intézményi jogainak védelmezése, 
hanem az említett másodlagos jogi aktusok jogszerűségének és érvényességének 
biztosítása is.

Az előadó biztos abban, hogy a javasolt módosítások megteremtik egy megbízhatóbb uniós 
polgári védelmi mechanizmus létrejöttének lehetőségét.


