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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

*** I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in normaal cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet zijn gewijzigd, maar die door het 
Parlement worden geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...].
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
een EU-mechanisme voor civiele bescherming
(COM(2011)0934 – C7-0519/2011 – 2011/0461(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2011)0934),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 196 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0519/2011),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
(A7-0000/2012),

1. neemt het hierbij vermelde standpunt in eerste lezing aan;

2. wijst erop dat de in het wetgevingsvoorstel genoemde financiële middelen enkel een 
indicatie voor de wetgevingsautoriteit vormen en dat deze niet kunnen worden vastgesteld 
zolang er geen overeenstemming is bereikt over het voorstel voor een verordening tot 
vaststelling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020;

3. verzoekt om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien de Commissie voornemens 
is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te 
vervangen;

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een besluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Het mechanisme vormt een zichtbare 
uiting van Europese solidariteit, omdat het 
de garantie biedt dat een praktische en 
tijdige bijdrage wordt geleverd aan de 

(4) Het mechanisme vormt een zichtbare 
uiting van Europese solidariteit, omdat het 
de garantie biedt dat een praktische en 
tijdige bijdrage wordt geleverd aan de 
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preventie van en paraatheid voor rampen 
en aan de respons op grote rampen of de 
dreiging daarvan. Dit besluit dient 
derhalve geen afbreuk te doen aan 
wederzijdse rechten en verplichtingen van 
lidstaten die voortvloeien uit bilaterale of 
multilaterale verdragen betreffende 
kwesties die onder het toepassingsgebied 
van dit besluit vallen en dient de eigen
verantwoordelijkheid van lidstaten voor 
de bescherming van mensen, het milieu 
en eigendommen op hun grondgebied 
onverlet te laten.

preventie van en paraatheid voor rampen 
en aan de respons op grote rampen of de 
dreiging daarvan. Aangezien het echter 
primair de verantwoordelijkheid van de 
lidstaten is om mensen, het milieu en 
eigendommen op hun grondgebied te 
beschermen tegen rampen en om voor 
voldoende capaciteit van hun systemen 
voor het beheer van noodsituaties te 
zorgen, doet dit besluit geen afbreuk aan 
deze verantwoordelijkheid of aan 
wederzijdse rechten en verplichtingen van 
lidstaten die voortvloeien uit bilaterale of 
multilaterale verdragen betreffende 
kwesties die onder het toepassingsgebied 
van dit besluit vallen.

Or. en

Motivering

In dit amendement wordt nog sterker benadrukt dat de primaire verantwoordelijkheid voor 
civiele bescherming bij de lidstaten ligt.

Amendement 2

Voorstel voor een besluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het mechanisme dient een algemeen 
beleidskader te bevatten voor EU-acties die 
zich richten op het beheersen van 
rampenrisico's en meer in het bijzonder op 
het verhogen van het beschermingsniveau 
en vergroten van de weerbaarheid tegen 
rampen door het voorkómen of 
verminderen van de gevolgen ervan en het 
bevorderen van een preventiecultuur.
Risicobeheersplannen zijn essentieel voor 
een geïntegreerde aanpak van 
rampenbeheersing waarbij preventie-, 
paraatheids- en responsacties aan elkaar 
zijn gerelateerd. Daarom is een algemeen 
kader noodzakelijk voor de communicatie 
en uitvoering van deze acties.

(6) Het mechanisme dient een algemeen 
beleidskader te bevatten voor EU-acties die 
zich richten op het beheersen van 
rampenrisico's en meer in het bijzonder op 
het verhogen van het beschermingsniveau 
en vergroten van de weerbaarheid tegen 
rampen door het voorkómen of 
verminderen van de gevolgen ervan en het 
bevorderen van een preventiecultuur.
Risicobeheersplannen zijn essentieel voor 
een geïntegreerde aanpak van 
rampenbeheersing waarbij preventie-, 
paraatheids- en responsacties aan elkaar 
zijn gerelateerd. Daarom is een algemeen 
kader noodzakelijk voor de communicatie 
en uitvoering van deze acties. De 
Commissie dient richtsnoeren op te stellen 
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om de vergelijkbaarheid van de 
risicobeheersplannen van de lidstaten te 
verbeteren.

Or. en

Motivering

Hoewel het opstellen van risicobeheersplannen een bevoegdheid van de lidstaten is, moeten 
deze plannen voor een goede werking van het mechanisme met elkaar kunnen worden 
vergeleken. Om dit te vergemakkelijken moet de Commissie richtsnoeren opstellen, zoals 
voorzien in artikel 5, onder d), van het voorstel. De ontwikkeling van deze richtsnoeren vormt 
geen poging tot harmonisatie, maar zal de vergelijkbaarheid van de risicobeheersplannen 
verbeteren en ten goede komen.

Amendement 3

Voorstel voor een besluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) In het kader van de ontwikkeling van 
een snelleresponscapaciteit op het gebied 
van civiele bescherming wordt op EU-
niveau gewerkt aan de ontwikkeling van 
volledig interoperabele interventiemodules 
voor civiele bescherming, bestaande uit 
middelen van één of meer lidstaten. Deze 
modules dienen op het niveau van de 
lidstaten te worden georganiseerd en onder 
hun leiding en commando te vallen.

(12) In het kader van de ontwikkeling van 
een snelleresponscapaciteit op het gebied 
van civiele bescherming wordt op EU-
niveau gewerkt aan de ontwikkeling op 
vrijwillige basis van volledig 
interoperabele interventiemodules voor 
civiele bescherming, bestaande uit 
middelen van één of meer lidstaten. Deze 
modules dienen op het niveau van de 
lidstaten te worden georganiseerd en onder 
hun leiding en commando te vallen.

Or. en

Motivering

Het vrijwillige karakter van de ontwikkeling van modules moet uitdrukkelijk worden vermeld.
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Amendement 4

Voorstel voor een besluit
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Voor een betere planning van de 
respons bij rampen en om er zeker van te 
zijn dat in voorkomend geval de 
noodzakelijke capaciteit beschikbaar is, 
moeten voor de belangrijkste soorten 
rampen referentiescenario's worden 
ontwikkeld, de bestaande cruciale 
capaciteiten waarover de lidstaten 
beschikken in kaart worden gebracht, 
noodplannen worden ontwikkeld voor de 
inzet van deze capaciteiten, en een 
Europese responscapaciteit voor 
noodsituaties worden ontwikkeld, in de 
vorm van een vrijwillige pool van vooraf 
vastgelegde capaciteiten van lidstaten. Het 
opstellen van de noodplannen zou ook 
gebruikt kunnen worden om vast te stellen 
of er hiaten zijn in de responscapaciteit van 
lidstaten, die vervolgens met EU-steun 
gedicht zouden kunnen worden. Deze met 
EU-steun ontwikkelde capaciteiten moet 
overal in de Unie inzetbaar zijn.

(14) Voor een betere planning van de 
respons bij rampen en om er zeker van te 
zijn dat in voorkomend geval de 
noodzakelijke capaciteit beschikbaar is, 
moeten voor de belangrijkste soorten 
rampen referentiescenario's worden 
ontwikkeld, de bestaande cruciale 
capaciteiten waarover de lidstaten 
beschikken in kaart worden gebracht, 
noodplannen worden ontwikkeld voor de 
inzet van deze capaciteiten, en een 
Europese responscapaciteit voor 
noodsituaties worden ontwikkeld, in de 
vorm van een vrijwillige pool van vooraf 
vastgelegde capaciteiten van lidstaten. Het 
opstellen van de noodplannen zou ook 
gebruikt kunnen worden om vast te stellen 
of er hiaten zijn in de responscapaciteit van 
lidstaten, die vervolgens met EU-steun 
gedicht zouden kunnen worden. Deze met 
EU-steun ontwikkelde capaciteiten moet 
overal in de Unie inzetbaar zijn. De 
referentiescenario's en noodplannen 
dienen evenwel enige flexibiliteit te 
behouden om aanpassing van de 
responsplannen op basis van de behoeften 
in een specifieke noodsituatie mogelijk te 
maken.

Or. en



PR\903803NL.doc 9/33 PE490.991v01-00

NL

Amendement 5

Voorstel voor een besluit
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Wanneer bij 
civielebeschermingsoperaties het gebruik 
van militaire middelen wordt overwogen, 
dienen bij de samenwerking met de 
krijgsmacht de modaliteiten, procedures en 
criteria te gelden die de Raad of zijn 
bevoegde organen hebben vastgesteld voor 
het ter beschikking stellen van militaire 
middelen voor de bescherming van de 
burgerbevolking ten behoeve van operaties 
in het kader van het mechanisme.

(19) Het gebruik van militaire middelen 
onder civiel toezicht als uiterste redmiddel 
vormt vaak een belangrijke bijdrage tot de 
respons op rampen. Wanneer bij 
civielebeschermingsoperaties het gebruik 
van militaire middelen als uiterste 
redmiddel wordt overwogen, dienen bij de 
samenwerking met de krijgsmacht de 
modaliteiten, procedures en criteria te 
gelden die de Raad of zijn bevoegde 
organen hebben vastgesteld voor het ter 
beschikking stellen van militaire middelen 
voor de bescherming van de 
burgerbevolking ten behoeve van operaties 
in het kader van het mechanisme, evenals 
de "Richtsnoeren inzake het gebruik van 
militaire en civiele defensiemiddelen met 
betrekking tot hulpverlening bij 
internationale rampen" (Richtsnoeren 
van Oslo, rev. 1.1 van 2007) van de VN.

Or. en

Motivering

Het gebruik van militaire middelen kan een belangrijke bijdrage leveren tot de respons op 
rampen, met name het gebruik van gespecialiseerde middelen, strategische luchtbruggen of 
zwaar materieel. Dit moet echter altijd een laatste redmiddel zijn en in overeenstemming zijn 
met de "richtsnoeren van Oslo" inzake het gebruik van militaire en civiele defensiemiddelen 
met betrekking tot hulpverlening bij internationale rampen" (Rev. 1.1 van 2007).

Amendement 6

Voorstel voor een besluit
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) Ter aanvulling op de bepalingen 
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van dit besluit dient de bevoegdheid om 
handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie te worden gedelegeerd aan 
de Commissie op de volgende gebieden: 
de oprichting en het beheer van het 
Europees Centrum voor respons in 
noodsituaties (ERC) en de precisering van 
de werking van het gemeenschappelijk 
noodcommunicatie- en 
informatiesysteem; de precisering van de 
voorwaarden voor het vaststellen van 
modules en de algemene eisen inzake de 
werking en interoperabiliteit ervan; de 
vaststelling van de voorwaarden voor de 
terbeschikkingstelling van middelen voor 
bijstandsinterventies; de precisering van 
de werking van de Europese 
responscapaciteit voor noodsituaties in de 
vorm van een vrijwillige pool, de 
capaciteitsdoelstellingen voor deze 
Europese responscapaciteit, de 
interoperabiliteits- en kwaliteitseisen ten 
aanzien van deze Europese 
responscapaciteit en het proces voor de 
certificering en registratie van 
capaciteiten; de precisering van de 
modaliteiten voor het dichten van 
capaciteitshiaten; de vaststelling van het 
doel, de inhoud, de structuur, de 
organisatie en de doelgroep van het 
opleidingsprogramma en het 
opleidingsnetwerk; de precisering van de 
procedure voor de reactie op grote 
rampen of dreigende grote rampen binnen 
en buiten de Unie; de precisering van de 
werking van de teams van deskundigen en 
de voorwaarden voor de selectie, 
uitzending en terugtrekking van een team; 
de precisering van de mate van 
gedetailleerdheid van de informatie over 
materieel en vervoersmiddelen en de 
precisering van de procedures voor het 
vaststellen van dit materieel en deze 
vervoersmiddelen en voor de voorziening 
van aanvullende vervoersmiddelen; de 
precisering van de procedure voor het 
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indienen van verzoeken om en het 
verlenen van financiële ondersteuning 
door de Unie voor vervoer; en de 
vaststelling van de jaarlijkse 
werkprogramma's. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie tijdens haar 
voorbereidende werkzaamheden passend 
overleg pleegt, ook op deskundigenniveau.
Bij het voorbereiden en opstellen van 
gedelegeerde handelingen moet de 
Commissie ervoor zorgen dat de 
desbetreffende documenten tijdig, 
gelijktijdig en op passende wijze aan het 
Europees Parlement en de Raad worden 
toegezonden.

Or. en

Motivering

Gedetailleerde maatregelen voor de werking van het mechanisme, die algemeen van 
toepassing zijn en zijn bedoeld als aanvulling op het basisbesluit, moeten worden vastgesteld 
via gedelegeerde handelingen en niet via uitvoeringshandelingen. In het ontwerpverslag 
wordt het voorstel van de Commissie sterk gewijzigd en worden gedelegeerde handelingen 
ingevoerd wanneer aan de voorwaarden van artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie wordt voldaan.

Amendement 7

Voorstel voor een besluit
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Teneinde eenvormige voorwaarden 
voor de uitvoering van dit besluit te 
waarborgen, moeten 
uitvoeringsbevoegdheden aan de 
Commissie worden toegekend. Die 
bevoegdheden dienen te worden 
uitgeoefend overeenkomstig Verordening 
(EU) nr. 182/2011 van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 februari 2011 
tot vaststelling van de algemene 
voorschriften en beginselen die van 
toepassing zijn op de wijze waarop de 

(21) Teneinde eenvormige voorwaarden 
voor de uitvoering van dit besluit te 
waarborgen, moeten 
uitvoeringsbevoegdheden met betrekking 
tot het beheer van het proces voor de 
certificering en registratie van 
capaciteiten van de Europese 
responscapaciteit voor noodsituaties aan 
de Commissie worden toegekend Die 
bevoegdheden dienen te worden 
uitgeoefend overeenkomstig Verordening 
(EU) nr. 182/2011 van het Europees 
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lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren, in het bijzonder 
overeenkomstig de onderzoeksprocedure.

Parlement en de Raad van 16 februari 2011 
tot vaststelling van de algemene 
voorschriften en beginselen die van 
toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren, in het bijzonder 
overeenkomstig de onderzoeksprocedure.

Or. en

Motivering

Het toepassingsgebied van de uitvoeringshandelingen moet in de overweging precies worden 
vastgesteld.

Amendement 8

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de vooruitgang in de implementatie van 
het rampenpreventiekader wordt afgemeten 
aan het aantal lidstaten dat beschikt over 
rampenbeheersplannen als bedoeld in 
artikel 4;

(a) de vooruitgang in de implementatie van 
het rampenpreventiekader wordt afgemeten 
aan het aantal lidstaten dat beschikt over 
risicobeheersplannen als bedoeld in 
artikel 6;

Or. en

Motivering

De term die in het gehele voorstel wordt gebruikt is "risicobeheersplan", reden waarom de 
terminologie in dit punt moet worden aangepast.

Amendement 9

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. "gastlandsteun": elke actie die in de 
paraatheids- en responsfase wordt 
ondernomen door een land dat 

10. "gastlandsteun": elke actie die in de 
paraatheids- en responsfase wordt 
ondernomen door een land dat 
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internationale bijstand ontvangt of een 
doorvoerland om voorzienbare 
belemmeringen voor de levering en het 
gebruik van die bijstand weg te nemen;

internationale bijstand ontvangt of uitzendt 
of een doorvoerland, alsmede door de 
Commissie, om voorzienbare 
belemmeringen voor de levering en het 
gebruik van die bijstand weg te nemen;

Or. en

Motivering

Conform de conclusies van de Raad over gastlandsteun, goedgekeurd door de Raad JBZ van 
2-3 december 2010, en de door het Comité voor civiele bescherming vastgestelde EU-
richtsnoeren voor gastlandsteun, hebben landen die bijstand uitzenden en de Commissie ook 
een rol in het proces dat ervoor moet zorgen dat landen zijn voorbereid op rampen en dat 
responsoperaties soepel verlopen.

Amendement 10

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) verbeteren van de kennisbasis 
betreffende rampenrisico's en 
vergemakkelijken van de uitwisseling van 
kennis, informatie en beste praktijken;

(a) verbeteren van de kennisbasis 
betreffende rampenrisico's en 
vergemakkelijken van de uitwisseling van 
kennis, informatie en beste praktijken, met 
name tussen lidstaten in dezelfde regio die 
het risico op rampen van soortgelijke aard 
lopen;

Or. en

Motivering

Het regionale aspect van het mechanisme moet sterker worden benadrukt, omdat lidstaten in 
dezelfde regio vaak het risico op hetzelfde soort rampen lopen.

Amendement 11

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) ondersteunen en bevorderen van 
risicobeoordeling en -inventarisatie door de 

(b) ondersteunen en bevorderen van 
risicobeoordeling en -inventarisatie door de 
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lidstaten; lidstaten en, voortbouwend op haar 
richtsnoeren voor het beoordelen en in 
kaart brengen van risico's met het oog op 
rampenbeheer, deze richtsnoeren in 
samenwerking met de lidstaten 
actualiseren, in het bijzonder op het 
gebied van terminologie, methodologie, 
effectbeoordeling en scenario's;

Or. en

Motivering

In 2010 heeft de Commissie de "richtsnoeren voor het beoordelen en in kaart brengen van 
risico's met het oog op rampenbeheer" aangenomen; Overeenkomstig punt 12 van de 
conclusies van de Raad "De risicobeoordeling voor rampenbeheer in de Europese Unie 
verder ontwikkelen", goedgekeurd door de Raad JBZ van 11-12 april, dient de Commissie de 
richtsnoeren voor het beoordelen en in kaart brengen van risico's te actualiseren.

Amendement 12

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) bevorderen en ondersteunen van de 
ontwikkeling en uitvoering van nationale 
risicobeheersplannen, onder meer door 
inhoudelijke richtsnoeren en zo nodig 
adequate prikkels;

(d) bevorderen en ondersteunen van de 
ontwikkeling en uitvoering van nationale 
risicobeheersplannen, onder meer door het 
opstellen van richtsnoeren voor de 
structuur daarvan om de 
vergelijkbaarheid van de plannen te 
verbeteren, en zo nodig door het geven 
van adequate prikkels;

Or. en

Motivering

Hoewel het opstellen van risicobeheersplannen een bevoegdheid van de lidstaten is, moeten 
deze plannen voor een goede werking van het mechanisme met elkaar kunnen worden 
vergeleken. Om dit te vergemakkelijken moet de Commissie richtsnoeren opstellen. De 
ontwikkeling van dergelijke richtsnoeren vormt geen poging tot harmonisatie, maar zal de 
vergelijkbaarheid van de risicobeheersplannen verbeteren en ten goede komen.
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Amendement 13

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 29 bis vast te 
stellen om het ERC op te richten, de 
taken, werking en operationele structuren 
ervan te omschrijven en de door het ERC 
bij een grote ramp of een dreigende grote 
ramp, binnen of buiten de Unie, te volgen 
procedures te preciseren.

Or. en

Motivering

Het Europees Centrum voor respons in noodsituaties is een van de kernelementen van het 
mechanisme, en de oprichting en exploitatie ervan is van essentieel belang voor de goede 
werking van het mechanisme. Het ERC is operationeel in geval van rampen. Deze bepalingen 
vormen een algemeen kader en zijn niet specifiek voor een specifieke, afzonderlijke ramp; 
voorts houden deze bepalingen geen verband met de tenuitvoerlegging van het basisbesluit 
door de lidstaten; Deze bepalingen zijn van algemene aard en vormen een aanvulling op het 
basisbesluit; daarom moeten ze via gedelegeerde handelingen worden goedgekeurd.

Amendement 14

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 29 bis vast te 
stellen om de werking en de operationele 
methoden van het CECIS te preciseren.

Or. en

Motivering

Het Europees noodcommunicatie- en informatiesysteem (CECIS) is een van de kernelementen 
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van het mechanisme, en de exploitatie ervan is van essentieel belang voor de goede werking 
van het mechanisme. Het CECIS is operationeel in geval van rampen. Deze bepalingen 
vormen een algemeen kader en zijn niet specifiek voor een specifieke, afzonderlijke ramp; 
voorts houden deze bepalingen geen verband met de tenuitvoerlegging van het basisbesluit 
door de lidstaten; Deze bepalingen zijn van algemene aard en vormen een aanvulling op het 
basisbesluit; daarom moeten ze via gedelegeerde handelingen worden goedgekeurd.

Amendement 15

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) in samenwerking met de lidstaten, 
richtsnoeren voor gastlandsteun 
ontwikkelen en actualiseren;

Or. en

Motivering

Overeenkomstig punt 13, onder c) en punt 14, onder a) van de conclusies van de Raad over 
gastlandsteun, goedgekeurd door de Raad JBZ van 2-3 december 2010, heeft de Commissie, 
samen met de lidstaten, EU-richtsnoeren voor gastlandsteun ontwikkeld. Deze richtsnoeren 
moeten in de toekomst worden geactualiseerd.

Amendement 16

Voorstel voor een besluit
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten werken aan de ontwikkeling 
van modules, met name om in het kader 
van het mechanisme tegemoet te komen 
aan prioritaire interventie- of 
ondersteuningsbehoeften.

1. De lidstaten werken op vrijwillige basis 
aan de ontwikkeling van modules, met 
name om in het kader van het mechanisme 
tegemoet te komen aan prioritaire 
interventie- of ondersteuningsbehoeften.

Or. en

Motivering

Het vrijwillige karakter van de ontwikkeling van modules moet uitdrukkelijk worden vermeld.
De voorgestelde tekst is in overeenstemming met de bestaande wetgeving.
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Amendement 17

Voorstel voor een besluit
Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw).

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 29 bis vast te 
stellen om de voorwaarden voor het 
vaststellen van modules en de algemene 
eisen inzake de werking en 
interoperabiliteit ervan te preciseren.

Or. en

Motivering

Verplaatsing en wijziging van artikel 30, lid 1, onder d) van het voorstel. De voorwaarden 
voor het vaststellen van modules en de algemene eisen inzake de werking van modules 
vormen een algemeen kader en zijn niet specifiek voor een specifieke, afzonderlijke ramp; 
voorts houden deze bepalingen geen verband met de tenuitvoerlegging van het basisbesluit 
door de lidstaten; Deze bepalingen zijn van algemene aard en vormen een aanvulling op het 
basisbesluit; daarom moeten ze via gedelegeerde handelingen worden goedgekeurd.

Amendement 18

Voorstel voor een besluit
Artikel 9 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om in voorkomend geval 
gastlandsteun te kunnen verlenen.

7. De lidstaten en de Commissie nemen de 
nodige maatregelen om in voorkomend 
geval gastlandsteun te kunnen verlenen.

Or. en

Motivering

Landen die bijstand uitzenden en de Commissie hebben een rol in het proces dat het ervoor 
moet zorgen dat landen zijn voorbereid op rampen en dat responsoperaties soepel verlopen.
De voorgestelde tekst is in overeenstemming met de definitie in voetnoot 1 van de conclusies 
van de Raad over gastlandsteun, goedgekeurd door de Raad JBZ van 2-3 december 2010, en 
de door het Comité voor civiele bescherming vastgestelde EU-richtsnoeren voor 
gastlandsteun.
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Amendement 19

Voorstel voor een besluit
Artikel 9 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. De Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 29 bis vast te 
stellen om de voorwaarden vast te stellen 
voor de middelen van toepassing op 
deskundigen, modules en andere 
bijstandsinterventies die door de lidstaten 
op grond van de leden 1 tot en met 4 van 
dit artikel beschikbaar worden gesteld.

Or. en

Motivering

Verplaatsing en wijziging van artikel 30, lid 1, onder e) van het voorstel. De algemene 
voorwaarden voor de middelen die beschikbaar zijn voor bijstandsinterventies vormen een 
algemeen kader. Deze bepalingen zijn van algemene aard en vormen een aanvulling op het 
basisbesluit; daarom moeten ze via gedelegeerde handelingen worden goedgekeurd. Wat 
betreft de uitvoeringshandelingen: het toepassingsgebied hiervan moet nader worden 
uitgewerkt.

Amendement 20

Voorstel voor een besluit
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt kwaliteitseisen vast 
voor de capaciteiten die voor de Europese 
responscapaciteit voor noodsituaties 
worden vastgelegd. De lidstaten zijn 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van 
deze capaciteiten.

3. De Commissie stelt kwaliteits- en 
interoperabiliteitseisen vast voor de 
capaciteiten die voor de Europese 
responscapaciteit voor noodsituaties 
worden vastgelegd. De lidstaten zorgen 
ervoor dat aan deze eisen wordt voldaan.

Or. en
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Motivering

Capaciteiten die worden toegezegd voor de Europese responscapaciteit voor noodsituaties 
moeten kunnen samenwerken; hiertoe moet de Commissie interoperabiliteitseisen vaststellen.

Amendement 21

Voorstel voor een besluit
Artikel 11 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Commissie is overeenkomstig 
artikel 29 bis bevoegd om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot precisering 
van:
a) de werking van de Europese 
responscapaciteit voor noodsituaties als 
vrijwillige pool;
b) de in lid 2 van dit artikel bedoelde 
capaciteitsdoelen;
c) de in lid 3 van dit artikel bedoelde 
kwaliteits- en interoperabiliteitseisen; en
d) het in lid 4 van dit artikel bedoelde
proces voor de certificering en registratie 
van capaciteiten.

Or. en

Motivering

Verplaatsing en wijziging van artikel 30, lid 1, onder f) van het voorstel. De details van de 
werking van de Europese responscapaciteit voor noodsituaties, de vaststelling van de 
capaciteitsdoelen, de vaststelling van interoperabiliteits- en kwaliteitseisen en het proces voor 
de certificering en registratie van capaciteiten vormen een algemeen kader. Deze bepalingen 
zijn van algemene aard en vormen een aanvulling op het basisbesluit; daarom moeten ze via 
gedelegeerde handelingen worden goedgekeurd. Wat betreft de uitvoeringshandelingen: het 
toepassingsgebied hiervan moet nader worden uitgewerkt.
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Amendement 22

Voorstel voor een besluit
Artikel 11 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. De Commissie stelt 
uitvoeringshandelingen vast om het in lid 
4 bedoelde proces voor de certificering en 
registratie van capaciteiten te beheren.
Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 
31, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. en

Motivering

Verplaatsing en wijziging van artikel 30, lid 1, onder f) van het voorstel. De details van de 
werking van de Europese responscapaciteit voor noodsituaties, de vaststelling van de 
capaciteitsdoelen, de vaststelling van interoperabiliteits- en kwaliteitseisen en het proces voor 
de certificering en registratie van capaciteiten vormen een algemeen kader. Deze bepalingen 
zijn van algemene aard en vormen een aanvulling op het basisbesluit; daarom moeten ze via 
gedelegeerde handelingen worden goedgekeurd. Wat betreft de uitvoeringshandelingen: het 
toepassingsgebied hiervan moet nader worden gepreciseerd.

Amendement 23

Voorstel voor een besluit
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Deze capaciteiten maken deel uit van de 
Europese responscapaciteit voor 
noodsituaties. Zij worden beschikbaar 
gesteld voor responsoperaties in het kader 
van het mechanisme als de Commissie via 
het ERC een daartoe strekkend verzoek 
doet. Wanneer de capaciteiten niet in het 
kader van het mechanisme worden 
gebruikt, zijn zij beschikbaar voor de 
nationale doeleinden van de lidstaten die er 
het beheer over voeren.

4. Deze capaciteiten maken deel uit van de 
Europese responscapaciteit voor 
noodsituaties. De lidstaten die deze 
capaciteiten beheren zorgen ervoor dat ze
beschikbaar zijn voor responsoperaties in 
het kader van het mechanisme als de 
Commissie via het ERC een daartoe 
strekkend verzoek doet. De lidstaten die 
deze capaciteiten beheren mogen alleen in 
geval van een grote ramp op hun 
grondgebied of de dreiging daarvan een 
beroep doen op een dwingende reden die 
hen verhindert om deze capaciteiten in 
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een specifieke noodsituatie beschikbaar te 
stellen. Wanneer de capaciteiten niet in het 
kader van het mechanisme worden 
gebruikt, zijn zij beschikbaar voor de 
nationale doeleinden van de lidstaten die er 
het beheer over voeren.

Or. en

Motivering

Door de EU gefinancierde middelen waarvan de ontwikkeling tot 85% wordt gefinancierd 
door het mechanisme moeten beschikbaar blijven voor gebruik in het kader van de Europese 
responscapaciteit voor noodsituaties en het moet de lidstaten die deze middelen beheren zijn 
toegestaan om ze bij een noodsituatie op hun grondgebied terug te trekken uit de pool.

Amendement 24

Voorstel voor een besluit
Artikel 12 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie kan bij 
uitvoeringshandelingen de volgende 
modaliteiten vaststellen voor de 
ontwikkeling, het beheer, de handhaving en 
de beschikbaarstelling, via het 
mechanisme, van deze capaciteiten aan alle 
lidstaten:

7. De Commissie is overeenkomstig artikel 
29 bis bevoegd om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot precisering 
van de volgende modaliteiten voor de 
ontwikkeling, het beheer, de handhaving en 
de beschikbaarstelling, via het 
mechanisme, van deze capaciteiten aan alle 
lidstaten:

(a) modaliteiten voor het ondersteunen van 
lidstaten bij het ontwikkelen van 
responscapaciteiten die anders niet, of 
onvoldoende, beschikbaar zijn binnen de 
Europese responscapaciteit voor 
noodsituaties;

(a) modaliteiten voor het ondersteunen van 
lidstaten bij het ontwikkelen van 
responscapaciteiten die anders niet, of 
onvoldoende, beschikbaar zijn binnen de 
Europese responscapaciteit voor 
noodsituaties;

(b) modaliteiten voor het ontwikkelen van 
responscapaciteiten op EU-niveau om 
dienst te doen als gemeenschappelijke 
buffer tegen gedeelde risico's;

(b) modaliteiten voor het ontwikkelen van 
responscapaciteiten op EU-niveau om 
dienst te doen als gemeenschappelijke 
buffer tegen gedeelde risico's;

(c) modaliteiten voor het beheer en de 
handhaving van de onder a) en b) 
genoemde capaciteiten;

(c) modaliteiten voor het beheer en de 
handhaving van de onder a) en b) 
genoemde capaciteiten;

(d) modaliteiten betreffende de wijze 
waarop de onder a) en b) genoemde 
capaciteiten via het mechanisme aan de 

(d) modaliteiten betreffende de wijze 
waarop de onder a) en b) genoemde 
capaciteiten via het mechanisme aan de 
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lidstaten beschikbaar worden gemaakt. lidstaten beschikbaar worden gemaakt.

Or. en

Motivering

De modaliteiten voor het dichten van de in het voorstel bedoelde capaciteitshiaten vormen 
een algemeen kader en zijn niet specifiek voor een specifieke, afzonderlijke ramp; voorts 
houden deze bepalingen geen verband met de tenuitvoerlegging van het basisbesluit door de 
lidstaten. Deze bepalingen zijn van algemene aard en vormen een aanvulling op het 
basisbesluit; daarom moeten ze via gedelegeerde handelingen worden goedgekeurd. Door dit 
amendement wordt artikel 30, lid 1, onder g) overbodig.

Amendement 25

Voorstel voor een besluit
Artikel 12 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 
31, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

Schrappen

Or. en

Motivering

De modaliteiten voor het dichten van de in het voorstel bedoelde capaciteitshiaten vormen 
een algemeen kader en zijn niet specifiek voor specifieke, afzonderlijke rampen; voorts 
houden deze bepalingen geen verband met de tenuitvoerlegging van het basisbesluit door de 
lidstaten. Deze bepalingen zijn van algemene aard en vormen een aanvulling op het 
basisbesluit; daarom moeten ze via gedelegeerde handelingen worden goedgekeurd. Door dit 
amendement wordt artikel 30, lid 1, onder g) overbodig.

Amendement 26

Voorstel voor een besluit
Artikel 13 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) opzetten van een programma van de 
lessen die zijn geleerd uit de interventies, 
oefeningen en opleidingen die in het kader 
van het mechanisme zijn uitgevoerd, onder 
meer met betrekking tot relevante aspecten 

(d) opzetten van een programma van de 
lessen die zijn geleerd uit de interventies, 
oefeningen en opleidingen die in het kader 
van het mechanisme zijn uitgevoerd, onder 
meer met betrekking tot relevante aspecten 
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van preventie, paraatheid en respons, en 
het verspreiden en, voor zover van 
toepassing, in praktijk brengen van die 
lessen;

van preventie, paraatheid en respons, en 
het verspreiden en, voor zover van 
toepassing, in praktijk brengen van die 
lessen; dat programma omvat ook, indien 
van toepassing, uit interventies buiten de 
Unie geleerde lessen met betrekking tot de 
benutting van verbanden en synergieën 
tussen in het kader van het mechanisme 
verstrekte bijstand en humanitaire hulp;

Or. en

Motivering

Een gezamenlijke beoordeling na afloop van rampen door deskundigen op het gebied van 
humanitaire hulp en civiele bescherming zou de samenhang en de effectiviteit van de 
humanitaire reactie van de EU kunnen verbeteren.

Amendement 27

Voorstel voor een besluit
Artikel 13 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Bij de uitvoering van de in lid 1 
bedoelde taken houdt de Commissie 
specifiek rekening met de behoeften en 
belangen van lidstaten in dezelfde regio 
die het risico op rampen van soortgelijke 
aard lopen.

Or. en

Motivering

Het regionale aspect van het mechanisme moet sterker worden benadrukt, omdat lidstaten in 
dezelfde regio vaak het risico op hetzelfde soort rampen lopen.
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Amendement 28

Voorstel voor een besluit
Artikel 13 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De Commissie is overeenkomstig 
artikel 29 bis bevoegd om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot precisering 
van het doel, de inhoud, de structuur, de 
organisatie en de doelgroep van het in lid 
1, onder a) van dit artikel bedoelde 
opleidingsprogramma en 
opleidingsnetwerk.

Or. en

Motivering

Verplaatsing en wijziging van artikel 30, lid 1, onder h) van het voorstel. Het algemene kader 
van het opleidingsprogramma is niet specifiek voor een specifieke, afzonderlijke ramp; voorts 
houden deze bepalingen geen verband met de tenuitvoerlegging van het basisbesluit door de 
lidstaten. Deze bepalingen zijn van algemene aard en vormen een aanvulling op het 
basisbesluit; daarom moeten ze via gedelegeerde handelingen worden goedgekeurd.

Amendement 29

Voorstel voor een besluit
Artikel 15 – lid 6 bis (nieuw).

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De Commissie is overeenkomstig 
artikel 29 bis bevoegd om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot precisering 
van de te volgen procedure bij de respons 
op grote rampen binnen de Unie in het in 
de leden 1 tot en met 6 van dit artikel 
uiteengezette kader.

Or. en

Motivering

Verplaatsing en wijziging van artikel 30, lid 1, onder i) van het voorstel. De details van het 
proces voor de respons op een grote ramp vormen een algemeen kader en zijn niet specifiek 
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voor een specifieke, afzonderlijke ramp; voorts houden deze bepalingen geen verband met de 
tenuitvoerlegging van het basisbesluit door de lidstaten. Deze bepalingen zijn van algemene 
aard en vormen een aanvulling op het basisbesluit; daarom moeten ze via gedelegeerde 
handelingen worden goedgekeurd.

Amendement 30

Voorstel voor een besluit
Artikel 16 – lid 13 bis (nieuw).

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13 bis. De Commissie is overeenkomstig 
artikel 29 bis bevoegd om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot precisering 
van de te volgen procedure bij de respons 
op grote rampen buiten de Unie in het in 
de leden 1 tot en met 13 van dit artikel 
uiteengezette kader.

Or. en

Motivering

Verplaatsing en wijziging van artikel 30, lid 1, onder i) van het voorstel. De details van het 
proces voor de respons op grote rampen vormen een algemeen kader en zijn niet specifiek 
voor een specifieke, afzonderlijke ramp; voorts houden deze bepalingen geen verband met de 
tenuitvoerlegging van het basisbesluit door de lidstaten. Deze bepalingen zijn van algemene 
aard en vormen een aanvulling op het basisbesluit; daarom moeten ze via gedelegeerde 
handelingen worden goedgekeurd.

Amendement 31

Voorstel voor een besluit
Artikel 17 – lid 5 bis (nieuw).

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De Commissie is overeenkomstig 
artikel 29 bis bevoegd om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot precisering 
van de werking van deskundigenteams en 
de voorwaarden voor de selectie, 
uitzending en terugtrekking van een 
deskundigenteam.
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Or. en

Motivering

Verplaatsing en wijziging van artikel 30, lid 1, onder c) van het voorstel. De "modus 
operandi" van de deskundigenteams vormt een algemeen kader en is niet specifiek voor een 
specifieke, afzonderlijke ramp; voorts houden deze bepalingen geen verband met de 
tenuitvoerlegging van het basisbesluit door de lidstaten. Deze bepalingen zijn van algemene 
aard en vormen een aanvulling op het basisbesluit; daarom moeten ze via gedelegeerde 
handelingen worden goedgekeurd.

Amendement 32

Voorstel voor een besluit
Artikel 18 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie is overeenkomstig 
artikel 29 bis bevoegd om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot precisering 
van de mate van gedetailleerdheid van de 
op grond van lid 1, onder a) van dit artikel 
te verstrekken en te delen informatie, en 
tot precisering van de procedures voor de 
vaststelling van de in lid 1, onder b) en c) 
van dit artikel bedoelde vervoersmiddelen 
en uitrusting en voor de verstrekking van 
de in lid 2 van dit artikel bedoelde 
aanvullende vervoersmiddelen.

Or. en

Motivering

Verplaatsing en wijziging van artikel 30, lid 1, onder j) van het voorstel. De gedetailleerde 
maatregelen inzake vervoer vormen een algemeen kader en zijn niet specifiek voor een 
specifieke, afzonderlijke ramp; voorts houden deze bepalingen geen verband met de 
tenuitvoerlegging van het basisbesluit door de lidstaten; Deze bepalingen zijn van algemene 
aard en vormen een aanvulling op het basisbesluit; daarom moeten ze via gedelegeerde 
handelingen worden goedgekeurd.
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Amendement 33

Voorstel voor een besluit
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het financieel referentiebedrag voor de 
uitvoering van dit besluit voor de periode 
2014 tot en met 2020 bedraagt 513 miljoen 
euro in lopende prijzen.

1. Het financieel referentiebedrag voor de 
uitvoering van dit besluit voor de periode 
2014 tot en met 2020 bedraagt […] in 
lopende prijzen.

276 miljoen euro in lopende prijzen is 
afkomstig van rubriek 3 ("Veiligheid en 
burgerschap") en 237 miljoen euro in 
lopende prijzen is afkomstig van rubriek 4 
("De EU als mondiale partner") van het 
financieel kader.

70% van dat bedrag is afkomstig van 
rubriek 3 ("Veiligheid en burgerschap") en 
30% van dat bedrag is afkomstig van 
rubriek 4 ("De EU als mondiale partner") 
van het financieel kader.

Or. en

Motivering

Aangezien de onderhandelingen over het meerjarig financieel kader nog lopen, is het 
prematuur om in dit stadium cijfers voor de totale begroting in het ontwerpverslag op te 
nemen. Het mechanisme moet zich focussen op acties binnen de EU, wat tot uiting moet 
komen in de toewijzing van begrotingsmiddelen. Daarom wordt voorgesteld dat aan acties 
binnen de EU (gefinancierd uit rubriek 3) 70% van de begroting wordt toegewezen, en aan 
acties buiten de EU (gefinancierd uit rubriek 4) 30%.

Amendement 34

Voorstel voor een besluit
Artikel 23 – lid 5 bis (nieuw).

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De Commissie is overeenkomstig 
artikel 29 bis bevoegd om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot precisering, 
overeenkomstig dit artikel, van de 
procedure voor het indienen van 
verzoeken om en het verlenen van 
financiële ondersteuning door de Unie 
voor vervoer.

Or. en
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Motivering

Verplaatsing en wijziging van artikel 30, lid 1, onder j) van het voorstel. De gedetailleerde 
maatregelen inzake vervoerskosten vormen een algemeen kader en zijn niet specifiek voor een 
specifieke, afzonderlijke ramp; voorts houden deze bepalingen geen verband met de 
tenuitvoerlegging van het basisbesluit door de lidstaten; Deze bepalingen zijn van algemene 
aard en vormen een aanvulling op het basisbesluit; daarom moeten ze via gedelegeerde 
handelingen worden goedgekeurd.

Amendement 35

Voorstel voor een besluit
Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor de uitvoering van dit besluit stelt
de Commissie jaarlijkse werkprogramma's 
vast, volgens de in artikel 31, lid 2, 
bedoelde procedure, uitgezonderd voor 
acties die vallen onder respons in 
noodsituaties als omschreven in hoofdstuk 
IV, die niet kunnen worden voorzien. Deze 
werkprogramma's bevatten de 
doelstellingen, de verwachte resultaten, de 
uitvoeringsmethode en het totale bedrag 
dat met de uitvoering is gemoeid. Ook 
bevatten zij een beschrijving van de te 
financieren acties, een indicatie van het 
bedrag dat aan elke actie wordt toegewezen 
en een indicatief tijdschema voor de 
uitvoering. Voor subsidies worden de 
prioriteiten, de essentiële evaluatiecriteria 
en het maximale 
medefinancieringspercentage vermeld.

3. Voor de uitvoering van dit besluit is de 
Commissie overeenkomstig artikel 29 bis 
bevoegd om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen met betrekking tot de
vaststelling van de jaarlijkse 
werkprogramma's, uitgezonderd voor 
acties die vallen onder respons in 
noodsituaties als omschreven in hoofdstuk 
IV, die niet kunnen worden voorzien. Deze 
werkprogramma's bevatten de 
doelstellingen, de verwachte resultaten, de 
uitvoeringsmethode en het totale bedrag 
dat met de uitvoering is gemoeid. Ook 
bevatten zij een beschrijving van de te 
financieren acties, een indicatie van het 
bedrag dat aan elke actie wordt toegewezen 
en een indicatief tijdschema voor de 
uitvoering. Voor subsidies worden de 
prioriteiten, de essentiële evaluatiecriteria 
en het maximale 
medefinancieringspercentage vermeld.

Or. en

Motivering

De jaarlijkse werkprogramma’s hebben betrekking op de tenuitvoerlegging van het 
mechanisme door de Commissie, niet door de lidstaten, waardoor de voorwaarden van artikel 
291 niet worden vervuld. De werkprogramma’s moeten derhalve bij gedelegeerde 
handelingen worden vastgesteld.
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Amendement 36

Voorstel voor een besluit
Artikel 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 29 bis

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen wordt aan de 
Commissie toegekend onder de in dit 
artikel neergelegde voorwaarden.
2. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen als bedoeld in artikel 7, lid 1, 
onder a) en b), artikel 8, lid 3, onder a), 
artikel 9, lid 8, onder a), artikel 11, lid 4, 
onder a), artikel 12, lid 7, artikel 13, lid 1, 
onder b), artikel 15, lid 6, onder a), artikel 
16, lid 13, onder a), artikel 17, lid 5, onder 
a), artikel 18, lid 2, onder a), artikel 23, 
lid 5, onder a), en artikel 25, lid 3 vast te 
stellen wordt aan de Commissie toegekend 
tot en met 31 december 2020.
3. De in artikel 7, lid 1, onder a) en b), 
artikel 8, lid 3, onder a), artikel 9, lid 8, 
onder a), artikel 11, lid 4, onder a), artikel 
12, lid 7, artikel 13, lid 1, onder b), artikel 
15, lid 6, onder a), artikel 16, lid 13, onder 
a), artikel 17, lid 5, onder a), artikel 18, 
lid 2, onder a), artikel 23, lid 5, onder a), 
en artikel 25, lid 3 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde 
door het Europees Parlement of de Raad 
worden ingetrokken Een besluit tot 
intrekking maakt een einde aan de 
delegatie van de bevoegdheid die in dat 
besluit wordt vermeld. Het besluit treedt in 
werking op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een latere 
datum die in het besluit wordt vermeld.
Het laat de geldigheid van de reeds in 
werking getreden gedelegeerde 
handelingen onverlet.
4. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
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handeling heeft vastgesteld, stelt zij het 
Europees Parlement en de Raad daarvan 
gelijktijdig in kennis.
5. Een overeenkomstig artikel 7, lid 1, 
onder a) en b), artikel 8, lid 3, onder a), 
artikel 9, lid 8, onder a), artikel 11, lid 4, 
onder a), artikel 12, lid 7, artikel 13, lid 1, 
onder b), artikel 15, lid 6, onder a), artikel 
16, lid 13, onder a), artikel 17, lid 5, onder 
a), artikel 18, lid 2, onder a), artikel 23, 
lid 5, onder a), en artikel 25, lid 3 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement of de Raad binnen een termijn 
van twee maanden na de bekendmaking 
van de handeling aan het Europees 
Parlement en de Raad daartegen geen 
bezwaar heeft gemaakt of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben meegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Op initiatief van 
het Europees Parlement of de Raad kan 
deze termijn met twee maanden worden 
verlengd.

Or. en

Motivering

Met de invoering van gedelegeerde handelingen moeten ook de voorwaarden, het 
toepassingsgebied en de termijn van de delegatie in het basisbesluit worden vastgesteld.
Voorts moeten de voorwaarden voor de intrekking van een gedelegeerde bevoegdheid, de 
kennisgeving van de gedelegeerde handeling en de procedure om bezwaar te maken in het 
basisbesluit worden opgenomen. De tekst is in overeenstemming met de "de 
gemeenschappelijke overeenstemming" over gedelegeerde handelingen tussen de instellingen.

Amendement 37

Voorstel voor een besluit
Artikel 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie stelt 
uitvoeringshandelingen vast betreffende 
de

Schrappen
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(a) werking van het ERC, zoals voorzien 
in artikel 7, onder a);
(b) werking van het CECIS, zoals 
voorzien in artikel 7, onder b);
(c) modaliteiten voor de 
deskundigenteams, zoals voorzien in 
artikel 17, waaronder de 
selectievoorwaarden;
(d) voorwaarden voor het vaststellen van 
de modules, zoals voorzien in artikel 8;
(e) voorwaarden voor de middelen die 
beschikbaar zijn voor 
bijstandsinterventies, zoals voorzien in 
artikel 9;
(f) werking van de Europese 
responscapaciteit voor noodsituaties, in de 
vorm van de vrijwillige pool, zoals 
voorzien in artikel 11;
(g) modaliteiten voor het vaststellen en 
dichten van hiaten in de Europese 
responscapaciteit voor noodsituaties, zoals 
voorzien in artikel 12;
(h) modaliteiten voor het 
opleidingsprogramma, zoals voorzien in 
artikel 13;
(i) modaliteiten voor interventies binnen 
de Unie, zoals voorzien in artikel 15, en 
voor interventies buiten de Unie, zoals 
voorzien in artikel 16;
(j) modaliteiten voor vervoer, zoals 
voorzien in de artikelen 18 en 23.
Die uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in artikel 31, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. en

Motivering

Naar gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen wordt verwezen op hun 
respectieve plaats in de tekst, waardoor artikel 30 overbodig wordt.
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TOELICHTING

Civiele bescherming in de Unie wordt momenteel gereguleerd door twee rechtsinstrumenten:
een betreffende het communautair mechanisme voor civiele bescherming, en een betreffende 
het daaraan gerelateerde financieel instrument voor de periode 2013-2020. De voorbereiding 
van het nieuwe meerjarig financieel kader en de inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon maken dit tot een goed moment om het bestaande wettelijk kader te herzien.

Behalve om veranderingen in het institutionele en begrotingskader, vraagt de realiteit ook om 
een herziening van het huidige systeem. Het aantal en de ernst van natuurrampen en door 
mensen veroorzaakte rampen zijn de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen, en de 
klimaatverandering zal in de toekomst naar verwachting tot nog extremere rampen leiden.

Het verdient te worden opgemerkt dat terwijl het Verdrag van Lissabon een nieuwe 
rechtsgrondslag voor civiele bescherming heeft ingevoerd, die is vervat in artikel 196 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, het begrip civiele bescherming noch 
in het Verdrag, noch in het wetgevingsvoorstel wordt gedefinieerd. Het Verdrag voorziet 
alleen in een impliciete definitie in de zinsnede "ter voorkoming van en bescherming tegen 
natuurrampen of door de mens veroorzaakte rampen". Het begrip civiele bescherming wordt 
in de lidstaten verschillend uitgelegd, in het licht van nationale en historische ontwikkelingen, 
en ook de reikwijdte ervan ontwikkelt zich in de tijd. Dit betekent echter nog niet dat er 
harmonisatie op EU-niveau moet plaatsvinden; het voorliggende wetgevingsvoorstel heeft 
slechts tot doel om de samenwerking binnen het voorgestelde kader te verbeteren; het voorstel 
beoogt niet (en kan dat ook niet) de verdere harmonisatie van de activiteiten van de lidstaten 
op het gebied van civiele bescherming. De reden hiervoor is dat civiele bescherming primair 
de verantwoordelijkheid van de lidstaten blijft en het doel van de Europese wetgeving niet 
meer kan zijn dan ondersteuning van en aanvulling op de acties van lidstaten en bevordering 
van de samenwerking en consistentie.

Dit is de achtergrond van het wetgevingsvoorstel. Uw rapporteur verwelkomt het voorstel van 
de Commissie betreffende een EU-mechanisme voor civiele bescherming als een zeer goede 
basis om op voort te bouwen, en stelt een aantal wijzigingen voor om het voorstel langs de 
volgende lijnen te versterken:

- Op basis van de conclusies van de Raad werken de Commissie en de lidstaten reeds 
nauw samen, onder meer bij de ontwikkeling van richtsnoeren op verschillende 
gebieden. Hoewel deze richtsnoeren niet-bindend van aard zijn, wordt het gebruik 
ervan sterk aangemoedigd met het oog op een betere werking van het mechanisme. De 
rapporteur wenst deze bestaande richtsnoeren voor het beoordelen en in kaart brengen 
van risico's en voor gastlandsteun verder te bevorderen, de verwijzing naar de 
toekomstige richtsnoeren voor het verbeteren van de vergelijkbaarheid van de 
risicobeheersplannen van de lidstaten te verduidelijken en de definitie van 
gastlandsteun in overeenstemming te brengen met de definitie die in de EU-
richtsnoeren worden gebruikt.

- Lidstaten in dezelfde regio lopen het risico op rampen van soortgelijke aard. Hoewel 
er al bilaterale en regionale overeenkomsten bestaan, moet het EU-mechanisme de 
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regionale samenwerking op het gebied van het delen van kennis en beste praktijken en 
in de opleidingsprogramma's verder versterken.

- De door de EU gefinancierde middelen en de oprichting van een Europese 
responscapaciteit voor noodsituaties in de vorm van een vrijwillige pool zijn 
belangrijke stappen op weg naar een beter en betrouwbaarder Europees systeem voor 
respons bij rampen.

Voor een betere werking van de pool dient de Commissie niet alleen kwaliteitscriteria 
vast te stellen, maar ook interoperabiliteitscriteria.

Bovendien moet duidelijk worden gemaakt dat door de EU gefinancierde middelen, 
waarvan de ontwikkeling tot 100% kan worden gefinancierd door de Unie, altijd 
beschikbaar moeten zijn voor gebruik in het kader van de Europese responscapaciteit 
voor noodsituaties. Hierop kan alleen een uitzondering worden gemaakt wanneer de 
lidstaat die de gegeven middelen beheert wordt geconfronteerd met een grote ramp. In 
dergelijke gevallen moet de verantwoordelijkheid van de getroffen lidstaat voor de 
bescherming van zijn bevolking en grondgebied voorrang krijgen boven de 
verplichting om de middelen beschikbaar te stellen. Met andere woorden: in dergelijke 
gevallen mogen de lidstaten een beroep doen op een dwingende reden en de middelen 
uit de pool terugtrekken.

- Enkele elementen van het voorstel van de Commissie moeten worden verduidelijkt en 
sterker worden benadrukt, zoals het vrijwillige karakter van de ontwikkeling van 
modules en het gebruik van militaire middelen als uiterste redmiddel.

- Een belangrijke verandering die het Verdrag van Lissabon heeft ingevoerd is de 
vervanging van het oude "comitologie"-systeem door gedelegeerde handelingen en 
uitvoeringshandelingen. In de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie wordt duidelijk gemaakt dat deze handelingen 
tegemoetkomen aan verschillende behoeften en daardoor niet onderling inwisselbaar 
zijn.

De rapporteur merkt op dat het voorstel van de Commissie alleen 
uitvoeringshandelingen invoert. Zij stelt daarom voor om uitvoeringshandelingen op 
een aantal plaatsen waar de voorwaarden van artikel 290 van het Verdrag worden 
vervuld te vervangen door gedelegeerde handelingen. Deze wijzigingen beogen niet 
alleen de institutionele rechten van het Europees Parlement te waarborgen, maar ook 
de wettigheid en geldigheid van deze secundaire handelingen.

Uw rapporteur vertrouwt erop dat de voorgestelde amendementen de weg zullen plaveien 
voor de instelling van een betrouwbaarder EU-mechanisme voor civiele bescherming.


