
AM\594810NL.doc PE 367.693v01-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

13.12.2005 PE 367.693v01-00

AMENDEMENTEN 110-114

Ontwerpverslag (PE 362.591v01-00)
Dimitrios Papadimoulis
Instelling van een Instrument voor snelle respons en paraatheid bij ernstige noodsituaties

Voorstel voor een verordening (COM(2005)0113 – C6-0186/2005 – 2005/0052(CNS))

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Irena Belohorská

Amendement 110
Overweging 10

(10) Derde landen moeten aan het 
Instrument kunnen deelnemen, aangezien 
dit daardoor efficiënter en effectiever zou 
functioneren.

(10) Deelneming van derde landen is 
wenselijk teneinde de efficiëntie en 
effectiviteit van de werking van het 
Instrument te vergroten.

Or. en

Motivering

Ernstige noodsituaties staan niet stil bij grenzen tussen landen en daarom is de deelneming 
van derde landen noodzakelijk.
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Amendement ingediend door Irena Belohorská

Amendement 111
Artikel 1, alinea 1

Bij deze verordening wordt, voor de periode 
van 1 januari 2007 tot en met 31 december 
2013, een Instrument voor snelle respons en 
paraatheid, hierna te noemen “het 
Instrument”, ingesteld ter ondersteuning en 
aanvulling van de door de lidstaten gedane 
inspanningen voor de bescherming van de 
bevolking, het milieu en eigendommen in 
ernstige noodsituaties.

Bij deze verordening wordt, voor de periode 
van 1 januari 2007 tot en met 31 december 
2013, een Instrument voor snelle respons en 
paraatheid, hierna te noemen “het 
Instrument”, ingesteld ter ondersteuning en 
aanvulling van de door de lidstaten gedane 
inspanningen voor de bescherming van de 
bevolking, de volksgezondheid en de 
veiligheid, het milieu en eigendommen in 
ernstige noodsituaties.

Or. en

Motivering

Het is noodzakelijk ook nadruk te leggen op de bescherming van volksgezondheid en 
veiligheid.

Amendement ingediend door Irena Belohorská

Amendement 112
Artikel 3, punt (1)

(1) “ernstige noodsituatie”: elke situatie die 
nadelige gevolgen voor de bevolking, 
eigendommen of het milieu heeft of kan 
hebben en aanleiding kan zijn tot een 
verzoek om bijstand;

(1) “ernstige noodsituatie”: elke situatie die 
nadelige gevolgen voor de bevolking, 
volksgezondheid en veiligheid, 
eigendommen of het milieu heeft of kan 
hebben en aanleiding kan zijn tot een 
verzoek om bijstand;

Or. en

Motivering

Het is noodzakelijk ook nadruk te leggen op de bescherming van volksgezondheid en 
veiligheid.



AM\594810NL.doc 3/3 PE 367.693v01-00

NL

Amendement ingediend door Irena Belohorská

Amendement 113
Artikel 12, lid 4

4. Indien de termijnen niet werden 
gerespecteerd of indien slechts een deel van 
de toegekende financiële steun 
gerechtvaardigd blijkt in het licht van de 
voortgang die met de uitvoering van de actie 
wordt gemaakt, verzoekt de Commissie de 
begunstigde om binnen een vastgestelde 
termijn zijn opmerkingen kenbaar te maken. 
Indien de begunstigde geen bevredigend 
antwoord geeft, kan de Commissie de 
resterende financiële steun schrappen en de 
terugbetaling van de reeds uitbetaalde 
bedragen eisen.

4. Indien de termijnen niet werden 
gerespecteerd of indien slechts een deel van 
de toegekende financiële steun 
gerechtvaardigd blijkt in het licht van de 
voortgang die met de uitvoering van de actie 
wordt gemaakt, verzoekt de Commissie de 
begunstigde om binnen een vastgestelde 
termijn zijn opmerkingen kenbaar te maken. 
Indien de begunstigde geen bevredigend 
antwoord geeft, kan de Commissie vragen 
om verduidelijking of nadere uitleg. Indien 
het antwoord onbevredigend blijft schrapt 
de Commissie de resterende financiële steun 
en eist zij de terugbetaling van de reeds 
uitbetaalde bedragen.

Or. en

Motivering

Indien de reactie van de begunstigde na het verzoek om verduidelijking onbevredigend blijft, 
is het noodzakelijk dat de Commissie gehouden is de betaling te annuleren en terugbetaling 
van de reeds uitbetaalde bedragen te eisen.


