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***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z [...]. [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu Unije na področju 
civilne zaščite
(COM(2011)0934 – C7-0519/2011 – 2011/0461(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0934),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 196 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi 
katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0519/2011),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 
(A7-0000/2012),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poudarja, da so finančna sredstva, določena v zakonodajnem predlogu, le okvirna za 
zakonodajni organ in da ne morejo biti dokončno določena, dokler ne bo dosežen 
sporazum o predlogu uredbe, ki bo določila večletni finančni okvir za obdobje 2014–
2020;

3. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog sklepa
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Mehanizem civilne zaščite je očiten 
izraz evropske solidarnosti, saj omogoča 
praktičen in pravočasen prispevek k 
preprečevanju nesreč in pripravljenosti 
nanje ter odziv ob hujših nesrečah in ob 
njihovem skorajšnjem pojavu. Ta sklep 

(4) Mehanizem civilne zaščite je očiten 
izraz evropske solidarnosti, saj omogoča 
praktičen in pravočasen prispevek k 
preprečevanju nesreč in pripravljenosti 
nanje ter odziv ob hujših nesrečah in ob 
njihovem skorajšnjem pojavu. Ker pa je 
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zato ne bi smel vplivati na vzajemne 
pravice in obveznosti držav članic iz dvo-
ali večstranskih pogodb v zvezi z 
zadevami, ki jih zajema ta sklep, niti na 
odgovornost držav članic, da zaščitijo 
ljudi, okolje in premoženje na svojem 
ozemlju.

predvsem odgovornost držav članic, da 
ljudi, okolje in premoženje na svojem 
ozemlju zaščitijo pred nesrečami ter 
zagotovijo zadostne zmogljivosti svojih 
sistemov kriznega upravljanja, ta sklep ne 
vpliva na navedeno odgovornost ali
vzajemne pravice in obveznosti držav 
članic iz dvo- ali večstranskih pogodb v 
zvezi z zadevami, ki jih zajema ta sklep.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe dodatno poudarja, da so za civilno zaščito odgovorne predvsem države 
članice.

Predlog spremembe 2

Predlog sklepa
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) V mehanizmu bi moral biti opredeljen 
splošen okvir politike Unije za ukrepe 
preprečevanja tveganj za nesreče, 
namenjene zagotavljanju visoke ravni 
zaščite in odpornosti proti nesrečam, in 
sicer s preprečevanjem ali zmanjševanjem 
njihovih posledic in uveljavljanjem kulture 
preprečevanja. Načrti za obvladovanje 
tveganj so bistveni, če se želi zagotoviti 
celosten pristop k obvladovanju nesreč. 
Združevati bi morali ukrepe za 
preprečevanje tveganj, pripravljenost in 
odzivanje. Zato bi moral biti v mehanizem 
vključen splošen okvir za obveščanje o njih 
in njihovo izvajanje.

(6) V mehanizmu bi moral biti opredeljen 
splošen okvir politike Unije za ukrepe 
preprečevanja tveganj za nesreče, 
namenjene zagotavljanju visoke ravni 
zaščite in odpornosti proti nesrečam, in 
sicer s preprečevanjem ali zmanjševanjem 
njihovih posledic in uveljavljanjem kulture 
preprečevanja. Načrti za obvladovanje 
tveganj so bistveni, če se želi zagotoviti 
celosten pristop k obvladovanju nesreč. 
Združevati bi morali ukrepe za 
preprečevanje tveganj, pripravljenost in 
odzivanje. Zato bi moral biti v mehanizem 
vključen splošen okvir za obveščanje o njih 
in njihovo izvajanje. Komisija bi morala 
oblikovati smernice za omogočanje 
primerljivosti načrtov držav članic za 
obvladovanje tveganj.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav so za pripravo načrtov za obvladovanje tveganj pristojne države članice, bodo morali 
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biti navedeni načrti primerljivi, da se zagotovi ustrezno delovanje mehanizma. Da bi Komisija 
omogočila primerljivost načrtov, bi morala oblikovati smernice, kot je predvideno v 
členu 5(d) predloga Komisije. Oblikovanje takih smernic ne bi pomenilo poskusa 
usklajevanja, temveč bi okrepilo in omogočilo njihovo primerljivost.

Predlog spremembe 3

Predlog sklepa
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Da bi prispevali k razvoju zmožnosti 
civilne zaščite za hiter odziv, se na ravni 
Unije razvijajo moduli za intervencijo 
civilne zaščite, ki jih sestavljajo sredstva 
ene ali več držav članic in katerih cilj je 
popolna interoperabilnost. Moduli bi 
morali biti organizirani na ravni držav 
članic, ki jih usmerjajo in jim poveljujejo.

(12) Da bi prispevali k razvoju zmožnosti 
civilne zaščite za hiter odziv, se na ravni 
Unije prostovoljno razvijajo moduli za 
intervencijo civilne zaščite, ki jih 
sestavljajo sredstva ene ali več držav članic 
in katerih cilj je popolna interoperabilnost. 
Moduli bi morali biti organizirani na ravni 
držav članic, ki jih usmerjajo in jim 
poveljujejo.

Or. en

Obrazložitev

Treba je jasno navesti, da je razvoj modulov prostovoljen.

Predlog spremembe 4

Predlog sklepa
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Za izboljšanje načrtovanja operacij 
odzivanja na nesreče in zagotovitev 
razpoložljivosti ključnih zmogljivosti je 
treba pripraviti referenčne scenarije za 
glavne vrste nesreč, kartirati ključne 
obstoječe zmogljivosti, ki so na razpolago 
v državah članicah, načrtovati krizno 
ukrepanje za uporabo zmogljivosti in 
razviti evropsko zmogljivost za odzivanje v 
izrednih razmerah v obliki združevanja
predhodno prostovoljno odrejenih 

(14) Za izboljšanje načrtovanja operacij 
odzivanja na nesreče in zagotovitev 
razpoložljivosti ključnih zmogljivosti je 
treba pripraviti referenčne scenarije za 
glavne vrste nesreč, kartirati ključne 
sedanje zmogljivosti, ki so na razpolago v 
državah članicah, načrtovati krizno 
ukrepanje za uporabo zmogljivosti in 
razviti evropsko zmogljivost za odzivanje v 
izrednih razmerah z združevanjem
predhodno prostovoljno odrejenih 
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zmogljivosti držav članic. Na podlagi 
kriznega načrtovanja bi bilo mogoče 
določiti tudi, ali so zmogljivosti držav 
članic za odzivanje v izrednih razmerah 
popolne ali ne, ter možnosti za njihovo 
dopolnitev z zmogljivostmi, katerih razvoj 
bi podprla Unija in ki bi se uporabljale po 
vsej Uniji.

zmogljivosti držav članic. Na podlagi 
kriznega načrtovanja bi bilo mogoče 
določiti tudi, ali so zmogljivosti držav 
članic za odzivanje v izrednih razmerah 
popolne ali ne, ter možnosti za njihovo 
dopolnitev z zmogljivostmi, katerih razvoj 
bi podprla Unija in ki bi se uporabljale po 
vsej Uniji. Referenčne scenarije in krizne 
načrte pa je treba obravnavati z določeno 
prožnostjo, ki omogoča prilagajanje 
načrtov za odzivanje glede na potrebe 
konkretne nesreče.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog sklepa
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Kjer je uporaba vojaških zmogljivosti 
v podporo operacijam civilne zaščite 
primerna, bi moralo sodelovanje z vojsko 
potekati v skladu z načini, postopki in 
merili, ki jih opredelijo Svet ali njegovi 
pristojni organi, da se dajo mehanizmu na 
voljo vojaške zmogljivosti, potrebne za 
zaščito civilnega prebivalstva.

(19) Uporaba vojaških sredstev pod 
civilnim nadzorom kot zadnja možnost 
pogosto pomembno prispeva k odzivanju 
na nesreče. Kjer je uporaba vojaških 
zmogljivosti kot zadnja možnost v podporo 
operacijam civilne zaščite primerna, bi 
moralo sodelovanje z vojsko potekati v 
skladu z načini, postopki in merili, ki jih 
opredelijo Svet ali njegovi pristojni organi, 
ter „smernicami ZN o uporabi tujih 
vojaških in civilnih zmogljivosti pri 
pomoči ob nesrečah“ (Smernice iz Osla, 
rev. 1.1 iz leta 2007), da se dajo 
mehanizmu na voljo vojaške zmogljivosti, 
potrebne za zaščito civilnega prebivalstva.

Or. en

Obrazložitev

Uporaba vojaških sredstev lahko pomembno prispeva k odzivanju na nesreče zlasti v zvezi s 
specializiranimi sredstvi, strateškim dviganjem ali težko strojegradnjo. Vendar mora biti 
vedno zadnja možnost in v skladu s „Smernicami iz Osla“ o uporabi tujih vojaških in civilnih 
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zmogljivosti pri pomoči ob nesrečah (revizija 1.1 iz leta 2007).

Predlog spremembe 6

Predlog sklepa
Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) Da se dopolnijo določbe tega sklepa, 
je treba v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije na Komisijo 
prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov 
v zvezi z vzpostavitvijo in vodenjem 
središča za odzivanje v izrednih razmerah 
(ERC) ter določanjem delovanja 
skupnega komunikacijskega in 
informacijskega sistema za primer nesreč; 
določanjem pogojev za opredelitev 
modulov in splošnih zahtev za njihovo 
delovanje in interoperabilnost; 
vzpostavljanjem pogojev za vire, ki so na 
voljo za intervencije pomoči; določanjem 
delovanja evropske zmogljivosti za 
odzivanje v izrednih razmerah (EERC) s 
prostovoljnim združevanjem zmogljivosti, 
ciljev zmogljivosti za evropske zmogljivosti 
za odzivanje v izrednih razmerah, zahtev 
glede interoperabilnosti in kakovosti za 
zmogljivosti v evropski zmogljivosti za 
odzivanje v izrednih razmerah, in 
postopka za certificiranje in registracijo 
zmogljivosti; določanjem načinov za 
obravnavo vrzeli v zmogljivosti; 
opredelitvijo namena, vsebine, strukture, 
organizacije in ciljne skupine programa 
usposabljanja ter omrežja za 
usposabljanje; določanjem postopka za 
odzivanje na večje nesreče ali preteče 
večje nesreče v Uniji in zunaj nje; 
določanjem delovanja ekip strokovnjakov 
in pogojev za izbor, pošiljanje in odpoklic 
ekipe strokovnjakov; določanjem stopnje 
podrobnosti informacij o opremi in 
prevoznih sredstvih ter določanjem 
postopkov za opredelitev take opreme in 
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sredstev ter za zagotovitev dodatnih 
prevoznih sredstev; določanjem postopka 
za vložitev prošnje za podporo in 
odločanje o dodelitvi finančne podpore 
Unije za prevoz; in sprejemanjem letnih 
delovnih programov. Zlasti je pomembno, 
da Komisija pri svojem pripravljalnem 
delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi na 
ravni strokovnjakov. Komisija mora pri 
pripravi in oblikovanju delegiranih aktov 
zagotoviti hkratno, pravočasno in 
ustrezno posredovanje ustreznih 
dokumentov Evropskemu parlamentu in 
Svetu.

Or. en

Obrazložitev

 Podrobne ukrepe za delovanje mehanizma, ki se uporabljajo splošno in so namenjeni 
dopolnitvi temeljnega akta, je treba sprejeti z delegiranimi in ne z izvedbenimi akti. Osnutek 
poročila precej spreminja predlog Komisije in uvaja delegirane akte, v katerih so izpolnjeni 
pogoji iz člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Predlog spremembe 7

Predlog sklepa
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Za zagotovitev enotnih pogojev 
izvajanja tega sklepa bi bilo treba na 
Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. 
Ta pooblastila bi se morala izvajati v 
skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
16. februarja 2011 o določitvi splošnih
pravil in načel, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije, in zlasti v skladu s 
postopkom pregleda.

(21) Za zagotovitev enotnih pogojev 
izvajanja tega sklepa bi bilo treba na 
Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v 
zvezi z vodenjem postopka za certificiranje 
in registracijo zmogljivosti evropske 
zmogljivosti za odzivanje v izrednih 
razmerah. Ta pooblastila bi se morala 
izvajati v skladu z Uredbo (EU) 
št. 182/2011 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi 
pravil in splošnih načel, na podlagi katerih 
države članice nadzirajo izvajanje 
izvedbenih pooblastil Komisije, in zlasti v 
skladu s postopkom pregleda.
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Or. en

Obrazložitev

V uvodni izjavi je treba natančno opredeliti področje uporabe izvedbenih aktov.

Predlog spremembe 8

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) napredka pri izvajanju okvira za 
preprečevanje nesreč, merjenega s številom 
držav članic, ki imajo oblikovane načrte za 
obvladovanje nesreč, kot so določeni v 
členu 4;

(a) napredka pri izvajanju okvira za 
preprečevanje nesreč, merjenega s številom 
držav članic, ki imajo oblikovane načrte za 
obvladovanje tveganj, kot so določeni v 
členu 6;

Or. en

Obrazložitev

Ker se izraz „načrt za obvladovanje tveganj“ uporablja v celotnem besedilu predloga, je 
treba uskladiti terminologijo v tej točki.

Predlog spremembe 9

Predlog sklepa
Člen 4 – točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10. „podpora države gostiteljice“ pomeni 
vsak ukrep, ki ga država prejemnica
pomoči in tranzitne države uvedejo kot del 
faz pripravljenosti in odzivanja, da 
odstranijo predvidljive ovire za 
zagotavljanje in uporabo mednarodne 
pomoči;

10. „podpora države gostiteljice“ pomeni 
vsak ukrep, ki ga države prejemnice in 
pošiljateljice pomoči, tranzitne države in
Komisija uvedejo kot del faz 
pripravljenosti in odzivanja, da odstranijo 
predvidljive ovire za zagotavljanje in 
uporabo mednarodne pomoči;

Or. en

Obrazložitev

V skladu s sklepnimi ugotovitvami Sveta glede podpore države gostiteljice, ki jih je Svet PNZ 
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sprejel 2. in 3. decembra 2010, in smernicami EU za podporo države gostiteljice, ki jih je 
sprejel Odbor za civilno zaščito, tudi države pošiljateljice pomoči in Komisija prispevajo k 
zagotavljanju, da operacije pripravljenosti na nesreče in odzivanja nanje potekajo nemoteno.

Predlog spremembe 10

Predlog sklepa
Člen 5 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) sprejme ukrepe za izboljšanje 
temeljnega znanja o tveganjih za nesreče 
ter omogočanje izmenjave znanj, dobrih 
praks in informacij; 

(a) sprejme ukrepe za izboljšanje 
temeljnega znanja o tveganjih za nesreče 
ter omogočanje izmenjave znanj, dobrih 
praks in informacij, zlasti med državami 
članicami v isti regiji, ki se srečujejo s 
podobnimi tveganji za nesreče;

Or. en

Obrazložitev

Večji poudarek je treba nameniti regionalnim vidikom mehanizma, saj se države članice iz 
iste regije po navadi srečujejo s podobnimi tveganji za nesreče.

Predlog spremembe 11

Predlog sklepa
Člen 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) podpira in spodbuja države članice pri 
pripravi ocen tveganj in njihovem 
kartiranju;

(b) podpira in spodbuja države članice pri 
pripravi ocen tveganj in njihovem 
kartiranju ter na podlagi svojih smernic za 
ocenjevanje in kartiranje tveganj na 
področju obvladovanja nesreč in v 
sodelovanju z državami članicami 
posodablja navedene smernice, zlasti na 
področjih terminologije, metodologije, 
ocene učinka in scenarijev;

Or. en

Obrazložitev

Komisija je leta 2010 sprejela smernice za „ocenjevanje in kartiranje tveganj na področju 
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obvladovanja nesreč“. V skladu s točko 12 sklepnih ugotovitev Sveta o „nadaljnjem razvoju 
ocene tveganj za področje obvladovanja nesreč v Evropski uniji“, ki jih je Svet PNZ sprejel 
11. in 12. aprila 2011, mora Komisija v sodelovanju z državami članicami posodobiti 
navedene smernice za ocenjevanje in kartiranje tveganj.

Predlog spremembe 12

Predlog sklepa
Člen 5 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) spodbuja in podpira razvoj in izvajanje 
načrtov držav članic za obvladovanje 
tveganj, vključno s smernicami o vsebini
tovrstnih načrtov, ter po potrebi zagotavlja 
ustrezne spodbude;

(d) spodbuja in podpira razvoj in izvajanje 
načrtov držav članic za obvladovanje 
tveganj, vključno s smernicami o njihovi 
strukturi za omogočanje primerljivosti 
načrtov, ter po potrebi zagotavlja ustrezne 
spodbude;

Or. en

Obrazložitev

Čeprav so za pripravo načrtov za obvladovanje tveganj pristojne države članice, bodo morali 
biti navedeni načrti primerljivi, da se zagotovi ustrezno delovanje mehanizma. Komisija mora 
oblikovati smernice, da se omogoči primerljivost načrtov. Oblikovanje takih smernic ne bi 
pomenilo poskusa usklajevanja, temveč bi okrepilo in omogočilo njihovo primerljivost.

Predlog spremembe 13

Predlog sklepa
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Komisija je pooblaščena za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 29a za vzpostavitev središča ERC, 
opredelitev njegovih nalog, delovanja in 
operativnih struktur ter za določitev 
postopkov, ki jih mora središče ERC 
upoštevati v primeru večje nesreče ali 
preteče večje nesreče v Uniji ali zunaj nje.

Or. en
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Obrazložitev

Središče za odzivanje v izrednih razmerah je eden od ključnih elementov mehanizma, njegova 
vzpostavitev in delovanje pa sta bistvena za ustrezno delovanje mehanizma. Središče ERC 
deluje v primeru katerih koli nesreč. Te določbe so del splošnega okvira in niso specifične za 
posamezno nesrečo; poleg tega niso povezane z izvajanjem temeljnega akta v državah 
članicah. So splošne in dopolnjujejo temeljni akt, zato jih je treba sprejeti z delegiranimi akti.

Predlog spremembe 14

Predlog sklepa
Člen 7 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Komisija je pooblaščena, da v skladu s 
členom 29a sprejme delegirane akte za 
določitev delovanja in operativnih metod 
sistema CECIS.

Or. en

Obrazložitev

Skupni komunikacijski in informacijski sistem za primer nesreč je eden od ključnih elementov 
mehanizma, njegovo delovanje pa je bistveno za ustrezno delovanje mehanizma. Sistem 
CECIS deluje v primeru katerih koli nesreč. Te določbe so del splošnega okvira in niso 
specifične za posamezno nesrečo; poleg tega niso povezane z izvajanjem temeljnega akta v 
državah članicah. So splošne in dopolnjujejo temeljni akt, zato jih je treba sprejeti z 
delegiranimi akti.

Predlog spremembe 15

Predlog sklepa
Člen 7 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) oblikuje in v sodelovanju z državami 
članicami posodablja smernice za 
podporo države gostiteljice;

Or. en

Obrazložitev

V skladu s točko 13(c) in točko 14(a) sklepnih ugotovitev Sveta glede podpore države 
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gostiteljice, ki jih je Svet PNZ sprejel 2. in 3. decembra 2010, je Komisija skupaj z državami 
članicami oblikovala smernice EU za podporo države gostiteljice. Te smernice bo morda 
treba v prihodnosti nadalje posodobiti.

Predlog spremembe 16

Predlog sklepa
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice razvijajo module, in sicer 
zlasti za zadostitev prednostnim 
intervencijskim ali podpornim potrebam v 
okviru mehanizma.

1. Države članice prostovoljno razvijajo 
module, in sicer zlasti za zadostitev 
prednostnim intervencijskim ali podpornim 
potrebam v okviru mehanizma.

Or. en

Obrazložitev

Treba je jasno navesti, da je razvoj modulov prostovoljen. Predlagano besedilo je v skladu z 
veljavno zakonodajo.

Predlog spremembe 17

Predlog sklepa
Člen 8 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Komisija je pooblaščena, da v skladu s 
členom 29a sprejme delegirane akte za 
določitev pogojev za opredelitev modulov 
ter določitev splošnih zahtev za njihovo 
delovanje in interoperabilnost.

Or. en

Obrazložitev

Sprememba mesta in vsebine točke (d) odstavka 1 člena 30 predloga. Pogoji za opredelitev 
modulov in splošnih zahtev za delovanje modulov so del splošnega okvira in niso specifični za 
posamezno nesrečo; poleg tega niso povezani z izvajanjem temeljnega akta v državah 
članicah. Te določbe so splošne in dopolnjujejo temeljni akt, zato jih je treba sprejeti z 
delegiranimi akti.
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Predlog spremembe 18

Predlog sklepa
Člen 9 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo podporo 
države gostiteljice v zvezi s pomočjo iz 
drugih držav članic. 

7. Države članice in Komisija sprejmejo 
potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo 
podporo države gostiteljice v zvezi s 
pomočjo.

Or. en

Obrazložitev

Države pošiljateljice pomoči in Komisija prispevajo tudi k zagotavljanju, da operacije 
pripravljenosti na nesreče in odzivanja nanje potekajo nemoteno. Predlagano besedilo je v 
skladu z opredelitvijo pojma iz opombe 1 sklepnih ugotovitev Sveta glede podpore države 
gostiteljice, ki jih je Svet PNZ sprejel 2. in 3. decembra 2010, in smernicami EU za podporo 
države gostiteljice, ki jih je sprejel Odbor za civilno zaščito.

Predlog spremembe 19

Predlog sklepa
Člen 9 – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8a. Komisija je pooblaščena, da v skladu s 
členom 29a sprejme delegirane akte za 
vzpostavitev pogojev za vire, ki se 
uporabljajo za strokovnjake, module in 
druge intervencije pomoči, ki jih države 
članice dajo na voljo v skladu z odstavki 
od 1 do 4 tega člena.

Or. en

Obrazložitev

Sprememba mesta in vsebine točke (e) odstavka 1 člena 30 predloga. Splošni pogoji za vire, ki 
so na voljo za intervencijo pomoči, so del splošnega okvira. Te določbe so splošne in 
dopolnjujejo temeljni akt, zato jih je treba sprejeti z delegiranimi akti. V zvezi z izvedbenimi 
akti je treba natančneje opredeliti njihovo področje uporabe.
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Predlog spremembe 20

Predlog sklepa
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija opredeli kakovostne zahteve 
za zmogljivosti, ki se odredijo za evropsko 
zmogljivost za odzivanje v izrednih 
razmerah. Države članice so odgovorne za 
zagotavljanje njihove kakovosti.

3. Komisija opredeli zahteve glede 
kakovosti in interoperabilnosti za 
zmogljivosti, ki se odredijo za evropsko 
zmogljivost za odzivanje v izrednih 
razmerah. Države članice zagotovijo, da so 
navedene zahteve izpolnjene.

Or. en

Obrazložitev

Zmogljivosti, ki se odredijo za evropsko zmogljivost za odzivanje v izrednih razmerah, morajo 
biti sposobne delovati skupaj; Komisija mora zato opredeliti merila interoperabilnosti.

Predlog spremembe 21

Predlog sklepa
Člen 11 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Komisija je pooblaščena, da v skladu s 
členom 29a sprejme delegirane akte za 
določitev:
(a) delovanja evropske zmogljivosti za 
odzivanje v izrednih razmerah s 
prostovoljnim združevanjem zmogljivosti;
(b) ciljne zmogljivosti v skladu z 
odstavkom 2 tega člena;
(c) zahtev glede kakovosti in 
interoperabilnosti v skladu z odstavkom 3 
tega člena in
(d) postopka za certificiranje in 
registracijo zmogljivosti v skladu z 
odstavkom 4 tega člena.

Or. en
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Obrazložitev

Sprememba mesta in vsebine točke (f) odstavka 1 člena 30 predloga. Podrobnosti o delovanju 
evropske zmogljivosti za odzivanje v izrednih razmerah, opredelitev ciljne zmogljivosti in 
vzpostavitev zahtev glede interoperabilnosti in kakovosti ter postopek za certificiranje in 
registracijo zmogljivosti so del splošnega okvira. Te določbe so splošne in dopolnjujejo 
temeljni akt, zato jih je treba sprejeti z delegiranimi akti. V zvezi z izvedbenimi akti je treba 
natančneje opredeliti njihovo področje uporabe.

Predlog spremembe 22

Predlog sklepa
Člen 11 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4b. Komisija sprejme izvedbene akte za 
upravljanje postopka za certificiranje in 
registracijo zmogljivosti v skladu z 
odstavkom 4. Navedeni izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 
iz člena 31(2).

Or. en

Obrazložitev

Sprememba mesta in vsebine točke (f) odstavka 1 člena 30 predloga. Podrobnosti o delovanju 
evropske zmogljivosti za odzivanje v izrednih razmerah, opredelitev ciljne zmogljivosti in 
vzpostavitev zahtev glede interoperabilnosti in kakovosti ter postopek za certificiranje in 
registracijo zmogljivosti so del splošnega okvira. Te določbe so splošne in dopolnjujejo 
temeljni akt, zato jih je treba sprejeti z delegiranimi akti. V zvezi z izvedbenimi akti je treba 
natančneje opredeliti njihovo področje uporabe.

Predlog spremembe 23

Predlog sklepa
Člen 12 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Te zmogljivosti so del evropske 
zmogljivosti za odzivanje v izrednih 
razmerah. Na voljo so za operacije 
odzivanja v izrednih razmerah v okviru 
mehanizma, in sicer na zahtevo Komisije 
prek središča ERC. V času, ko se 

4. Te zmogljivosti so del evropske 
zmogljivosti za odzivanje v izrednih 
razmerah. Države članice, ki jih 
upravljajo, zagotovijo, da so te 
zmogljivosti na voljo za operacije 
odzivanja v izrednih razmerah v okviru 
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zmogljivosti ne uporabljajo v okviru 
mehanizma, so na voljo za nacionalne 
namene držav članic, ki jih upravljajo.

mehanizma, in sicer na zahtevo Komisije 
prek središča ERC. Države članice, ki 
upravljajo te zmogljivosti, se lahko 
sklicujejo na kateri koli neovrgljiv razlog, 
ki jim preprečuje, da bi dale te 
zmogljivosti na voljo v posameznih 
izrednih razmerah, le če se na ozemlju 
države članice zgodi večja nesreča ali 
državi članici preti takšna nesreča. V 
času, ko se zmogljivosti ne uporabljajo v 
okviru mehanizma, so na voljo za 
nacionalne namene držav članic, ki jih 
upravljajo.

Or. en

Obrazložitev

Sredstva, ki jih financira EU in katerih razvoj se do 85 % financira iz mehanizma, morajo 
ostati na voljo za uporabo evropske zmogljivosti za odzivanje v izrednih razmerah, državam 
članicam, ki jih upravljajo, pa je treba dovoliti, da jih vzamejo iz združenih zmogljivosti le v 
primeru izjemnih razmer na njihovem ozemlju.

Predlog spremembe 24

Predlog sklepa
Člen 12 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Komisija lahko z izvedbenimi akti 
opredeli naslednje načine razvoja, 
upravljanja, vzdrževanja in dajanja na 
voljo teh zmogljivosti vseh državam 
članicam prek mehanizma:

7. Komisija je pooblaščena, da v skladu s 
členom 29a sprejme delegirane akte za 
določitev načinov razvoja, upravljanja, 
vzdrževanja in dajanja na voljo teh 
zmogljivosti vsem državam članicam prek 
mehanizma v zvezi s:

(a) načine podpiranja držav članic pri 
razvoju odzivnih zmogljivosti, ki sicer niso 
ali pa niso v zadostnih količinah na voljo v 
okviru evropske zmogljivosti za odzivanje 
v izrednih razmerah;

(a) podpiranjem držav članic pri razvoju 
odzivnih zmogljivosti, ki sicer niso ali pa 
niso v zadostnih količinah na voljo v 
okviru evropske zmogljivosti za odzivanje 
v izrednih razmerah;

(b) načine razvoja odzivnih zmogljivosti 
na ravni Unije, da se uporabijo kot skupna 
zaščita pred skupnimi tveganji;

(b) razvojem odzivnih zmogljivosti na 
ravni Unije, da se uporabijo kot skupna 
zaščita pred skupnimi tveganji;

(c) načine upravljanja in vzdrževanja
zmogljivosti iz točk (a) in (b);

(c) upravljanjem in vzdrževanjem
zmogljivosti iz točk (a) in (b);

(d) načine dajanja na voljo zmogljivosti iz (d) dajanjem na voljo zmogljivosti iz 
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točk (a) in (b) vsem državam članicam prek 
mehanizma.

točk (a) in (b) vsem državam članicam prek 
mehanizma.

Or. en

Obrazložitev

Načini obravnave vrzeli v zmogljivosti iz predloga so del splošnega okvira in niso specifični 
za posamezno nesrečo; poleg tega niso povezani z izvajanjem temeljnega akta v državah 
članicah. Te določbe so splošne in dopolnjujejo temeljni akt, zato jih je treba sprejeti z 
delegiranimi akti. S tem predlogom spremembe postane točka (g) odstavka 1 člena 30 
odvečna.

Predlog spremembe 25

Predlog sklepa
Article 12 – paragraph 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 31(2).

črtano

Or. en

Obrazložitev

Načini obravnave vrzeli v zmogljivosti iz predloga so del splošnega okvira in niso specifični 
za posamezno nesrečo; poleg tega niso povezani z izvajanjem temeljnega akta v državah 
članicah. Te določbe so splošne in dopolnjujejo temeljni akt, zato jih je treba sprejeti z 
delegiranimi akti. S tem predlogom spremembe postane točka (g) odstavka 1 člena 30 
odvečna.

Predlog spremembe 26

Predlog sklepa
Člen 13 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) vzpostavitev programa v zvezi z 
izkušnjami, pridobljenimi med 
intervencijami, vajami in usposabljanji v 
okviru mehanizma, vključno z relevantnimi
vidiki preprečevanja, pripravljenosti in 
odzivanja, širjenjem teh izkušenj in 
njihovim ustreznim uveljavljanjem;

(d) vzpostavitev programa v zvezi z 
izkušnjami, pridobljenimi med 
intervencijami, vajami in usposabljanji v 
okviru mehanizma, vključno z zadevnimi
vidiki preprečevanja, pripravljenosti in 
odzivanja, širjenjem teh izkušenj in 
njihovim ustreznim uveljavljanjem.
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Navedeni program po potrebi vključuje 
izkušnje, pridobljene pri intervencijah 
zunaj Unije v zvezi z izkoriščanjem 
povezav in sinergij med pomočjo, ki se 
zagotavlja v okviru tega mehanizma, in 
humanitarnim odzivom;

Or. en

Obrazložitev

Skupna ocena, ki jo po nesreči izvedejo strokovnjaki za humanitarno pomoč in civilno zaščito, 
bi lahko izboljšala skladnost in učinkovitost humanitarnega odziva EU.

Predlog spremembe 27

Predlog sklepa
Člen 13 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Komisija pri opravljanju nalog iz 
odstavka 1 upošteva zlasti potrebe in 
interese držav članic iste regije, ki se 
srečujejo s podobnimi tveganji za nesreče.

Or. en

Obrazložitev

Večji poudarek je treba nameniti regionalnim vidikom mehanizma, saj se države članice iz 
iste regije po navadi srečujejo s podobnimi tveganji za nesreče.

Predlog spremembe 28

Predlog sklepa
Člen 13 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Komisija je pooblaščena, da v skladu s 
členom 29a sprejme delegirane akte za 
določitev namena, vsebine, strukture, 
organizacije in ciljne skupine programa 
usposabljanja ter omrežja za 
usposabljanje iz točke (a) odstavka 1 tega 
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člena.

Or. en

Obrazložitev

Sprememba mesta in vsebine točke (h) odstavka 1 člena 30 predloga. Splošni okvir 
programov usposabljanja ni specifičen za posamezno nesrečo; poleg tega te določbe niso 
povezane z izvajanjem temeljnega akta v državah članicah. Te določbe so splošne in 
dopolnjujejo temeljni akt, zato jih je treba sprejeti z delegiranimi akti.

Predlog spremembe 29

Predlog sklepa
Člen 15 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Komisija je pooblaščena, da v skladu s 
členom 29a sprejme delegirane akte za 
določitev postopka, ki ga je treba 
upoštevati pri odzivanju na večje nesreče 
v Uniji v okviru iz odstavkov od 1 do 6 
tega člena.

Or. en

Obrazložitev

Sprememba mesta in vsebine točke (i) odstavka 1 člena 30 predloga. Podrobnosti postopka za 
odzivanje na večje nesreče so del splošnega okvira in niso specifične za posamezno nesrečo; 
poleg tega te določbe niso povezane z izvajanjem temeljnega akta v državah članicah. Te 
določbe so splošne in dopolnjujejo temeljni akt, zato jih je treba sprejeti z delegiranimi akti.

Predlog spremembe 30

Predlog sklepa
Člen 16 – odstavek 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

13a. Komisija je pooblaščena, da v skladu 
s členom 29a sprejme delegirane akte za 
določitev postopka, ki ga je treba 
upoštevati pri odzivanju na večje nesreče 
zunaj Unije v okviru iz odstavkov od 1 do 
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13 tega člena.

Or. en

Obrazložitev

Sprememba mesta in vsebine točke (i) odstavka 1 člena 30 predloga. Podrobnosti postopka za 
odzivanje na večje nesreče so del splošnega okvira in niso specifične za posamezno nesrečo; 
poleg tega te določbe niso povezane z izvajanjem temeljnega akta v državah članicah. Te 
določbe so splošne in dopolnjujejo temeljni akt, zato jih je treba sprejeti z delegiranimi akti.

Predlog spremembe 31

Predlog sklepa
Člen 17 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Komisija je pooblaščena, da v skladu s 
členom 29a sprejme delegirane akte za 
določitev delovanja ekip strokovnjakov ter 
pogojev za izbor, pošiljanje in odpoklic 
ekipe strokovnjakov.

Or. en

Obrazložitev

Sprememba mesta in vsebine točke (c) odstavka 1 člena 30 predloga. Način delovanja ekip 
strokovnjakov je del splošnega okvira in ni specifičen za posamezno nesrečo; poleg tega te 
določbe niso povezane z izvajanjem temeljnega akta v državah članicah. Te določbe so 
splošne in dopolnjujejo temeljni akt, zato jih je treba sprejeti z delegiranimi akti.

Predlog spremembe 32

Predlog sklepa
Člen 18 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija je pooblaščena, da v skladu s 
členom 29a sprejme delegirane akte za 
določitev stopnje podrobnosti informacij, 
ki se zagotavljajo in izmenjujejo v skladu z 
odstavkom 1(a) tega člena, za določitev 
postopkov za opredelitev prevoznih 
sredstev in opreme v skladu z 
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odstavkom 1(b) in (c) tega člena in za 
zagotovitev dodatnih prevoznih sredstev, 
ki jih Komisija zagotavlja v skladu z 
odstavkom 2 tega člena.

Or. en

Obrazložitev

Sprememba mesta in vsebine točke (j) odstavka 1 člena 30 predloga. Podrobni ukrepi o 
prevozu so del splošnega okvira in niso specifični za posamezno nesrečo; poleg tega te 
določbe niso povezane z izvajanjem temeljnega akta v državah članicah. Te določbe so 
splošne in dopolnjujejo temeljni akt, zato jih je treba sprejeti z delegiranimi akti.

Predlog spremembe 33

Predlog sklepa
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Finančni referenčni znesek za izvajanje 
tega sklepa v obdobju od 2014 do 2020 
znaša 513 000 000 EUR v tekočih cenah.

1. Finančni referenčni znesek za izvajanje 
tega sklepa v obdobju od 2014 do 2020 
znaša [...] v tekočih cenah. 

276 000 000 EUR v tekočih cenah izhaja 
iz razdelka 3 finančnega okvira „Varnost in 
državljanstvo“, 237 000 000 EUR v 
tekočih cenah pa iz razdelka 4 „Evropa v 
svetu“.

70 % navedenega zneska izhaja iz 
razdelka 3 finančnega okvira „Varnost in 
državljanstvo“, 30 % navedenega zneska 
pa iz razdelka 4 „Evropa v svetu“.

Or. en

Obrazložitev

Ker pogajanja o večletnem finančnem okviru še vedno potekajo, je v tej fazi še prezgodaj za 
vključitev kakršnega koli zneska o splošnem proračunu v osnutek poročila. Mehanizem mora 
biti osredotočen na ukrepe v EU in ga je treba upoštevati pri dodeljevanju proračunskih 
sredstev. Zato je predlagano, naj se za ukrepe v EU (ki se financirajo iz razdelka 3) nameni 
70 % proračunskih sredstev, za ukrepe zunaj EU (ki se financirajo iz razdelka 4) pa 30 % 
proračunskih sredstev.
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Predlog spremembe 34

Predlog sklepa
Člen 23 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Komisija je pooblaščena, da v skladu s 
členom 29a sprejme delegirane akte za 
določitev dodatnih podrobnosti – v skladu 
s tem členom – o postopku za vložitev 
prošnje za podporo in odločanje o 
dodelitvi finančne podpore Unije za 
prevoz.

Or. en

Obrazložitev

Sprememba mesta in vsebine točke (j) odstavka 1 člena 30 predloga. Podrobni ukrepi o 
prevoznih stroških so del splošnega okvira in niso specifični za posamezno nesrečo; poleg 
tega te določbe niso povezane z izvajanjem temeljnega akta v državah članicah. Te določbe so 
splošne in dopolnjujejo temeljni akt, zato jih je treba sprejeti z delegiranimi akti.

Predlog spremembe 35

Predlog sklepa
Člen 25 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija za izvajanje tega sklepa 
sprejme letne delovne programe v skladu s 
postopkom iz člena 31(2), razen za ukrepe, 
ki spadajo pod odzivanje v izrednih 
razmerah iz poglavja IV, ki jih ni mogoče 
vnaprej predvideti. V programih določi 
cilje, pričakovane rezultate, način izvajanja 
in skupni odobreni znesek. Zajemajo tudi 
opis ukrepov, ki se financirajo, navedbo 
zneskov, dodeljenih posameznemu ukrepu, 
in okvirni časovni razpored izvedbe. Kar 
zadeva donacije, vključujejo prednostne 
naloge, ključna merila za ocenjevanje in 
najvišjo dovoljeno stopnjo sofinanciranja.

3. Komisija je za izvajanje tega sklepa 
pooblaščena, da v skladu s členom 29a 
sprejme delegirane akte glede 
sprejemanja letnih delovnih programov, 
razen za ukrepe, ki spadajo pod odzivanje 
v izrednih razmerah iz poglavja IV, ki jih 
ni mogoče vnaprej predvideti. V programih 
določi cilje, pričakovane rezultate, način 
izvajanja in skupni odobreni znesek. 
Zajemajo tudi opis ukrepov, ki se 
financirajo, navedbo zneskov, dodeljenih 
posameznemu ukrepu, in okvirni časovni 
razpored izvedbe. Kar zadeva donacije, 
vključujejo prednostne naloge, ključna 
merila za ocenjevanje in najvišjo dovoljeno 
stopnjo sofinanciranja.
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Or. en

Obrazložitev

Ker se letni delovni programi nanašajo na izvajanje mehanizma s strani Komisije in ne držav 
članic, pogoji iz člena 291 niso izpolnjeni. Delovne programe je zato treba sprejeti z 
delegiranimi akti.

Predlog spremembe 36

Predlog sklepa
Člen 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 29a

Izvajanje pooblastila
1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov se prenese na Komisijo pod pogoji iz 
tega člena.
2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz člena 7(1a) in (1b), člena 8(3a), 
člena 9(8a), člena 11(4a), člena 12(7), 
člena 13(1b), člena 15(6a), člena 16(13a), 
člena 17(5a), člena 18(2a), člena 23(5a) 
in člena 25(3) se Komisiji podeli do 
31. decembra 2020.
3. Pooblastilo iz člena 7(1a) in (1b), 
člena 8(3a), člena 9(8a), člena 11(4a), 
člena 12(7), člena 13(1b), člena 15(6a), 
člena 16(13a), člena 17(5a), člena 18(2a), 
člena 23(5a) in člena 25(3) lahko 
Evropski parlament ali Svet kadar koli 
prekliče. S sklepom o preklicu pooblastilo 
iz navedenega sklepa preneha veljati. 
Preklic začne veljati dan po objavi sklepa 
v Uradnem listu Evropske unije ali na 
poznejši datum, ki je naveden v njem. 
Preklic ne vpliva na veljavnost že 
veljavnih delegiranih aktov.
4. Komisija takoj po sprejetju 
delegiranega akta o tem sočasno uradno 
obvesti Evropski parlament in Svet.
5. Delegirani akti, sprejeti v skladu s 
členom 7(1a) in (1b), členom 8(3a), 
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členom 9(8a), členom 11(4a), 
členom 12(7), členom 13(1b), 
členom 15(6a), členom 16(13a), 
členom 17(5a), členom 18(2a), 
členom 23(5a) in členom 25(3) začnejo 
veljati le, če niti Evropski parlament niti 
Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v 
dveh mesecih od uradnega obvestila 
Evropskemu parlamentu in Svetu ali če 
sta Evropski parlamenti in Svet pred 
iztekom navedenega roka Komisijo 
obvestila, da ne bosta nasprotovala. 
Navedeni rok se na pobudo Evropskega 
parlamenta ali Sveta podaljša za dva 
meseca.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi uvedbe delegiranih aktov je treba v temeljnem aktu opredeliti tudi pogoje, področje 
uporabe in obdobje veljavnosti pooblastila. Poleg tega je treba v temeljnem aktu določiti 
pogoje za preklic pooblastila, uradno obvestilo o delegiranem aktu in postopek za 
nasprotovanje. Besedilo je v skladu s „skupnim dogovorom“ med institucijami o delegiranih 
aktih.

Predlog spremembe 37

Predlog sklepa
Člen 30 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija sprejme izvedbene akte o 
naslednjih zadevah:

črtano

(a) delovanju središča ERC, kot je 
določeno v točki (a) člena 7;
(b) delovanju sistema CECIS, kot je 
določeno v točki (b) člena 7;
(c) pogojih delovanja ekip strokovnjakov, 
kot je določeno v členu 17, vključno s 
pogoji za izbor strokovnjakov; 
(d) pogojih za določanje modulov, kot je 
določeno v členu 8;
(e) pogojih za sredstva, ki so na voljo za 



PE490.991v01-00 28/30 PR\903803SL.doc

SL

intervencijo pomoči, kot je določeno v 
členu 9;
(f) delovanju zmogljivosti za odzivanje v 
izrednih razmerah v obliki prostovoljnega 
združevanja zmogljivosti, kot je določeno 
v členu 11;
(g) pogojih za identifikacijo in 
zapolnjevanje vrzeli v evropski 
zmogljivosti za odzivanje v izrednih 
razmerah, kot je določeno v členu 12;
(h) pogojih za izvajanje programa 
usposabljanja, kot je določeno v členu 13;
(i) pogojih za intervencije v Uniji, kot je 
določeno v členu 15, ter za intervencije 
zunaj Unije, kot je določeno v členu 16;
(j) pogojih za prevoz, kot je določeno v 
členih 18 in 23.
Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 31(2).

Or. en

Obrazložitev

Ker so sklicevanja na delegirane in izvedbene akte navedena na ustreznih mestih v besedilu, 
je člen 30 predloga odveč. 
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OBRAZLOŽITEV

Področje civilne zaščite v Uniji zdaj urejata dva pravna akta: eden o mehanizmu Skupnosti na 
področju civilne zaščite in eden o povezanem finančnem instrumentu za obdobje 2013–2020. 
Priprava novega večletnega finančnega okvira in začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe sta 
dobra priložnost za pregled veljavnega pravnega okvira.

Poleg sprememb institucionalnega in proračunskega okvira je treba zaradi dejanskega stanja 
preučiti tudi sedanji sistem. Število in silovitost naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči 
človek, sta se v zadnjih letih močno povečala; pričakuje se, da bodo podnebne spremembe v 
prihodnosti povzročile še hujše nesreče.

Treba je opozoriti, da pojem civilna zaščita ni opredeljen niti v Pogodbi o delovanju Evropske 
unije niti v zakonodajnem predlogu, čeprav je bila z Lizbonsko pogodbo uvedena nova pravna 
podlaga za civilno zaščito v členu 196 Pogodbe. Pogodba zagotavlja implicitno opredelitev 
pojma le pri sklicevanju na „preprečevanj[e] naravnih nesreč ali nesreč, ki jih povzroči 
človek, in varstv[o] pred njimi“. Pojem civilna zaščita se v različnih državah članicah ob 
upoštevanju naravnega in zgodovinskega razvoja razlaga različno, poleg tega pa se skozi čas 
razvija tudi področje njegove uporabe. Vendar to ne zahteva uskladitve na evropski ravni, saj 
sedanji zakonodajni akt obravnava civilno zaščito le zaradi sodelovanja v predlaganem 
okviru; njegov cilj ni (in ne more biti) nadaljnje usklajevanje dejavnosti civilne zaščite držav 
članic. Razlog za to je, da so za civilno zaščito še naprej odgovorne predvsem države članice 
ter da namen evropske zakonodaje ne more biti nič drugega kot podpiranje in dopolnjevanje 
ukrepov držav članic ter spodbujanje sodelovanja in skladnosti.

To je podlaga, na kateri temelji predstavljeni zakonodajni predlog. Poročevalka pozdravlja 
predlog Komisije o vzpostavitvi mehanizma Unije na področju civilne zaščite kot zelo dobro 
podlago za nadaljnje delo in predlaga vrsto sprememb za dodatno okrepitev predloga v skladu 
z naslednjimi smernicami:

– Komisija in države članice na podlagi sklepnih ugotovitev Sveta že tesno sodelujejo in 
oblikujejo smernice v zvezi z različnimi vprašanji. Čeprav navedene smernice niso 
zavezujoče, pa se za boljše delovanje mehanizma močno spodbuja njihova uporaba. 
Poročevalka želi dodatno spodbuditi veljavne smernice o ocenjevanju in kartiranju 
tveganj ter o podpori države gostiteljice, zagotoviti jasnejše sklicevanje na 
predstavljene prihodnje smernice za izboljšanje načrtov držav članic za obvladovanje 
tveganj in uskladiti opredelitev pojma podpora države gostiteljice z opredelitvijo iz 
smernic EU.

– V državah članicah iz istih regij se po navadi dogajajo podobne nesreče. Čeprav 
dvostranski in regionalni sporazumi že obstajajo, mora mehanizem Unije spodbujati 
tudi nadaljnje regionalno sodelovanje na področju izmenjave znanja in najboljših 
praks ter pri programih usposabljanja.

– Sredstva, ki jih financira EU, in vzpostavitev evropske zmogljivosti za odzivanje v 
izrednih razmerah s prostovoljnim združevanjem zmogljivosti sta pomembna koraka k 
boljšemu in zanesljivejšemu evropskemu sistemu za odzivanje na nesreče.
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Komisija mora za boljše delovanje združevanja zmogljivosti poleg meril kakovosti 
opredeliti tudi merila interoperabilnosti. 

Poleg tega je treba pojasniti, da morajo biti sredstva, ki jih financira EU in katerih 
razvoj lahko do 100 % financira Unija, vedno na voljo, da jih lahko uporablja 
evropska zmogljivost za odzivanje v izrednih razmerah. Izjemo bi bilo mogoče 
dovoliti le, kadar se država članica, ki upravlja zadevno sredstvo, spopada z večjo 
nesrečo. V takem primeru odgovornost prizadete države članice, da zaščiti svoje 
prebivalce in ozemlje z zadevnim sredstvom, prevlada nad obveznostjo dati sredstvo 
na voljo. Z drugimi besedami, v takem primeru se prizadeta država članica lahko 
sklicuje na neovrgljiv razlog in vzame sredstvo iz združenih zmogljivosti.

– Nekatere elemente predloga Komisije je treba pojasniti ali dodatno poudariti, na 
primer prostovoljni razvoj modulov in uporabo vojaških sredstev kot zadnjo možnost.

– Pomembna sprememba, ki je bila uvedena z Lizbonsko pogodbo, je nadomestitev 
starega sistema „komitologije“ z delegiranimi in izvedbenimi akti. V členih 290 in 291 
Pogodbe o delovanju Evropske unije je jasno določeno, da navedeni akti obravnavajo 
različne potrebe in zato niso medsebojno zamenljivi.

Poročevalka opozarja, da predlog Komisije uvaja le izvedbene akte. Zato predlaga, da 
se izvedbeni akti nadomestijo z delegiranimi akti na več mestih, kjer so izpolnjeni 
pogoji iz člena 290 Pogodbe. Cilj teh sprememb je ne le zaščititi institucionalne 
pravice Evropskega parlamenta, temveč tudi zagotoviti zakonitost in veljavnost 
navedenih sekundarnih aktov.

Poročevalka je prepričana, da bodo predlagane spremembe utrle pot vzpostavitvi 
zanesljivejšega mehanizma na področju civilne zaščite za Unijo.


