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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
 většina odevzdaných hlasů
**I Postup spolupráce (první čtení) 

 většina odevzdaných hlasů
**II Postup spolupráce (druhé čtení) 

 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzívou. Zvýraznění normální kurzívou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi). 
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.



PR\578817CS.doc 3/21 PE 362.591v01.00

CS

OBSAH

Strana

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU .......................5

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ .........................................................................................19



PE 362.591v01.00 4/21 PR\578817CS.doc

CS



PR\578817CS.doc 5/21 PE 362.591v01.00

CS

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady, kterým se zřizuje Nástroj pro rychlou reakci a připravenost na 
mimořádně vážné události
(KOM(2005)0113 – C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2005)0113)1,

– s ohledem na články 308 Smlouvy o ES a 203 Smlouvy o Euratomu, podle kterých Rada 
konzultovala s Parlamentem (C6-0181/2005), 

– s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrhovanému právnímu 
základu,  

– s ohledem na články 51 a 35 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a 
na stanoviska Rozpočtového výboru a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a 
vnitřní věci (A6-0000/2005),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES a čl. 119 odst. 2 
Smlouvy o Euratomu patřičně změnila;

3. vyzývá Radu, aby informovala Parlament v případě, že bude mít v úmyslu odchýlit se od 
znění schváleného Parlamentem;

4. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem v případě, že bude mít v úmyslu 
podstatně změnit návrh Komise;

4a. vyzývá Radu a Komisi, aby projednaly současné stanovisko při prvním čtení na základě 
procesu spolurozhodování podle pozměněného právního základu; 

5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Název

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO

  
1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
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zřizuje Nástroj pro rychlou reakci a 
připravenost na mimořádně vážné události

PARLAMENTU A RADY, kterým se 
zřizuje Nástroj pro prevenci, rychlou 
reakci a připravenost na mimořádně vážné 
události

(Tato změna platí v textu všude tam, kde se 
mluví o připravenosti a rychlé reakci.)

Odůvodnění

The Commission proposal does not address prevention. This issue is essential, since an 
integrated emergency management comprises preventive measures, as well as preparedness 
and response. Besides, some of the eligible actions apply not only to preparedness but to 
prevention as well.

Pozměňovací návrh 2
Bod právního východiska 1

S ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
článek 308 této smlouvy,

S ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
čl. 175 odst. 1 této smlouvy,

Odůvodnění

The preponderant purpose of the Regulation is the protection of people's health and the 
environment as expressed clearly in its first article (subject-matter). All the actions eligible 
for financing under the proposal serve the ultimate purpose of protecting human health and 
the environment.

Pozměňovací návrh 3
Bod právního východiska 2

S ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství pro atomovou 
energii, a zejména na článek 203 této 
smlouvy,

vypouští se
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Odůvodnění

Nuclear accidents should be dealt with in a separate legislative instrument.

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 1

(1) Podle čl. 3 odst. 1 písm. u) Smlouvy o 
ES mají činnosti Společenství zahrnovat 
opatření v oblasti civilní ochrany.

(1) Mimořádně vážné události mohou mít 
vážný dopad na zdraví veřejnosti a životní 
prostředí. Podle Smlouvy o založení 
Evropského společenství existuje právní 
základ zabývající se jak životním
prostředím, tak ochranou zdraví veřejnosti 
– čl. 175 odst. 1 – z něhož by měl tudíž 
vycházet i tento nástroj.

Odůvodnění

The preponderant purpose of the Regulation is the protection of people's health and the 
environment as expressed clearly in its first article (subject-matter). All the actions eligible 
for financing under the proposal serve the ultimate purpose of protecting human health and 
the environment.

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 2

(2) Za tím účelem byl rozhodnutím Rady 
2001/792/ES, Euratom vytvořen 
mechanismus Společenství na podporu 
zesílené spolupráce při asistenčních 
zásazích v oblasti civilní ochrany.

(2) Rozhodnutím Rady 2001/792/ES, 
Euratom byl vytvořen mechanismus 
Společenství na podporu zesílené 
spolupráce při asistenčních zásazích v 
oblasti civilní ochrany.

Odůvodnění

Consequent to the change in Recital 1.

Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 2a (nový)

(2a) Změna klimatu má významný 
nepříznivý hospodářský a sociální dopad a 
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dopad na životní prostředí v celém světě s 
možnými katastrofálními důsledky. 
Hospodářské ztráty způsobené 
v posledním desetiletí přírodními 
katastrofami, které souvisí s počasím, se 
oproti úrovni v 60. letech 20. století zvýšily 
o faktor 6.

Odůvodnění

The Commission text does not make specific reference to climate change but it is linked 
indirectly to climate change issues. It refers to many hazards but makes no specific mention of 
climate change. It is important to consider many of the issues mentioned in the light of climate 
change scenarios.

Pozměňovací návrh 7
Bod odůvodnění 2b (nový)

(2b) Snížení rizika katastrofy, včetně 
snížení náchylnosti k přírodním 
katastrofám, je nedílnou součástí trvale 
udržitelného rozvoje a jedním ze 
základních předpokladů pro dosažení 
rozvojových cílů tisíciletí. 

Odůvodnění

The Johannesburg Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development 
requests an integrated, multi-hazard, inclusive approach to address risk, assessment and 
disaster management, including prevention, mitigation, preparedness, response and recovery.

Pozměňovací návrh 8
Bod odůvodnění 3

(3) Je nutné zřídit Nástroj pro rychlou 
reakci a připravenost, na jehož základě lze 
poskytovat finanční pomoc jako přínos ke 
zlepšování účinnosti systémů pro přípravu 
a reakci na mimořádně vážné události, 
zejména v souvislosti s rozhodnutím
2001/792/ES, Euratom.

(3) Je nutné zřídit Nástroj pro prevenci, 
rychlou reakci a připravenost, na jehož 
základě lze poskytovat finanční pomoc 
jako přínos ke zlepšování účinnosti 
systémů pro přípravu a reakci na 
mimořádně vážné události, zejména v 
souvislosti s kontrolním a informačním 
střediskem zřízeným na základě 
rozhodnutí 2001/792/ES, Euratom.
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Odůvodnění

Following the change in the title.

Pozměňovací návrh 9
Bod odůvodnění 4

(4) Tento nástroj zaručí zřetelné projevení 
solidarity Společenství vůči zemím 
zasaženým mimořádně vážnými událostmi 
tím, že usnadní poskytování vzájemné 
pomoci prostřednictvím mobilizace 
zásahových prostředků.

(4) Tento nástroj umožní názorné projevení 
solidarity Společenství vůči zemím 
vystaveným mimořádně vážným 
událostem, které jsou důsledkem
přírodních, průmyslových 
a technologických katastrof, k nimž patří i 
znečišťování moří a oceánů, nebo jsou 
způsobeny teroristickými útoky, tím, že 
usnadní poskytování vzájemné pomoci 
prostřednictvím mobilizace zásahových 
prostředků.

Odůvodnění

Since the instrument comprises prevention, the word "confronted" is more appropriate. 
Recital (5) is incorporated in Recital (4). Marine pollution is added since apart from the Civil 
Protection Mechanism there are no other specific instruments to address the consequence 
management of maritime disasters.

Pozměňovací návrh 10
Bod odůvodnění 5

(5) Mimořádně vážné události mohou být 
způsobeny přírodními, průmyslovými a 
technologickými pohromami nebo 
teroristickými útoky.

vypouští se

Odůvodnění

The text has been incorporated in Recital 4.
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Pozměňovací návrh 11
Bod odůvodnění 6a (nový)

(6a) Solidarita s třetími zeměmi 
postiženými katastrofami a mimořádně 
vážnými událostmi je projevována už 
mnoho let jako součást externí činnosti 
EU a v souladu s principem solidarity; 
civilní ochrana EU poskytovaná i mimo 
EU by byla přínosem a zvýšila by účinnost 
a působivost používání nástroje.

Odůvodnění

The EU should show its concrete solidarity, in the event of major emergencies with third 
countries, in particular with developing countries where the number and scale of natural 
disasters and their increasing impact within recent years, have resulted in massive loss of life 
and long-term negative social, economic and environmental consequences.

Pozměňovací návrh 12
Bod odůvodnění 7

(7) Z důvodu soudržnosti je vhodné, aby se 
na akce rychlé reakce prováděné mimo 
Společenství vztahovalo nařízení Rady 
(ES) č. […]/2005 ze dne […], kterým se 
zřizuje nástroj stability. Z téhož důvodu 
by se nástroj neměl vztahovat na akce 
spadající pod rozhodnutí Rady […], 
kterým se zřizuje zvláštní program 
„Prevence, připravenost a zvládání 
následků teroristických útoků“, nebo 
související se zachováním práva a pořádku 
a zajištěním vnitřní bezpečnosti.

(7) Z důvodu soudržnosti je vhodné, aby se 
nástroj nevztahoval na akce spadající pod
rozhodnutí Rady […], kterým se vytváří 
zvláštní program „Prevence, připravenost 
a zvládání následků teroristických útoků“
nebo související se zachováním práva 
a pořádku a zajištěním vnitřní bezpečnosti.

Odůvodnění
The Community should be able to demonstrate solidarity with third countries by responding 
to emergency situations on their territory. A rapid response to major emergencies outside the 
EU should therefore be included in the scope of the instrument.

The proposal on a Stability Instrument (COM(2004)630) which is currently under discussion 
in the Council could not achieve the same objective even if it was to include civil protection 
actions outside the European Union, given its wide scope (promotion of peace and stability; 
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Pozměňovací návrh 13
Bod odůvodnění 9

(9) Zadávání smluv či grantů na veřejné 
zakázky podle tohoto nařízení by se mělo 
provádět v souladu s nařízením Rady (ES, 
Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 
2002, kterým se stanoví finanční nařízení o 
souhrnném rozpočtu Evropských 
společenství. Vzhledem ke zvláštní povaze 
akce v oblasti civilní ochrany je vhodné 
stanovit, že granty lze zadávat i fyzickým 
osobám.

(9) Uzavírání smluv či přidělování grantů 
na veřejné zakázky by se podle tohoto 
nařízení mělo provádět v souladu 
s nařízením Rady (ES, Euratom) 
č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002 o 
finančním nařízení, které se vztahuje na 
souhrnný rozpočet Evropských 
společenství. Vzhledem ke zvláštní povaze 
akce v oblasti civilní ochrany je vhodné 
stanovit, že granty lze přidělovat i 
fyzickým osobám a nevládním 
organizacím.

Odůvodnění

It is appropriate to consider the implication for expansion of NGO involvement in preparing 
for and responding to emergencies.

Pozměňovací návrh 14
Bod odůvodnění 16a (nový)

(16a) Finanční rámec, ve smyslu bodu 33 
Interinstitucionální dohody ze dne 
6. května 1999 mezi Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí 
o rozpočtové kázni a zlepšení 
rozpočtového procesu1, je zahrnut do 
tohoto rozhodnutí na celou dobu trvání 
programu, čímž nedochází k ovlivnění 
pravomocí rozpočtového orgánu, jak je 
definuje Smlouva. 
____________
1  Úř. věst. C 172, 18.6.1999, s. 1.

Odůvodnění

Refers to the codecision procedure, following the change of the legal basis.
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Pozměňovací návrh 15
Bod odůvodnění 16b (nový)

(16b) Akce Společenství v oblasti civilní 
obrany doplňuje politiky státních, 
regionálních a místních orgánů. Případná 
katastrofa se týká regionů a měst v první 
řadě, a proto by měly být plně zahrnuty do 
koncepce, uskutečňování a sledování 
politik civilní obrany.

Odůvodnění

The usual and proper response to a routine disruptive incident will be at the local/regional 
level rather than national or supra-national. Preparation for emergency response should 
therefore also be at local level, as plans should be developed on the basis of local knowledge.

Pozměňovací návrh 16
Bod odůvodnění 17

(17) Smlouva o založení Evropského 
společenství ani Smlouva o založení 
Evropského společenství pro atomovou 
energii nestanoví kromě pravomocí podle 
článku 308, popř. článku 203, žádné 
pravomoci k přijetí tohoto nařízení,

vypouští se

Odůvodnění
The preponderant purpose of the Regulation is the protection of people's health and the 
environment as expressed clearly in its first article (subject-matter). All the actions eligible 
for financing under the proposal serve the ultimate purpose of protecting human health and 
the environment.

Pozměňovací návrh 17
Bod odůvodnění 17a (nový)

(17a) Evropský parlament přijal po 
přírodních katastrofách řadu usnesení,
posledním je usnesení ze dne 8. září 
2005*, v němž vyzývá Komisi a členské
státy, aby se snažily o užší spolupráci při 
opatřeních v oblasti civilní obrany pro 
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případ přírodních katastrof s cílem 
zabránit jejich zničujícímu dopadu, 
případně tento dopad minimalizovat 
především zpřístupněním dalších 
prostředků civilní obrany.
* P6_TA -PROV(2005)0334, odstavec 9

Pozměňovací návrh 18
Čl. 1 odst. 1

Toto nařízení stanoví pro období od 1. 
ledna 2007 do 31. prosince 2013 Nástroj 
pro rychlou reakci a připravenost, dále jen 
„nástroj“, na podporu a doplnění úsilí 
členských států chránit lidi, životní 
prostředí a majetek při mimořádně vážných 
událostech.

Toto nařízení stanoví pro období od 
1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 Nástroj 
pro prevenci, rychlou reakci a 
připravenost, dále jen „nástroj“, na 
podporu a doplnění úsilí členských států 
chránit lidi, zdraví veřejnosti, životní 
prostředí a majetek při mimořádně vážných 
událostech.

Odůvodnění

Following the change in the title.

Pozměňovací návrh 19
Čl. 1 odst. 2 a 3

Stanoví pravidla pro poskytování finanční 
pomoci na základě nástroje, a to pro akce 
určené ke zvýšení připravenosti 
Společenství na mimořádně vážné události.
Rovněž obsahuje zvláštní ustanovení pro 
finanční pomoc při mimořádně vážné 
události, aby se usnadnila rychlá a účinná 
reakce na takovouto událost.

Stanoví pravidla pro poskytování finanční 
a technické pomoci na základě nástroje, a 
to pro akce určené ke zvýšení připravenosti 
Společenství na mimořádně vážné události.
Rovněž obsahuje zvláštní ustanovení pro 
finanční a technickou pomoc při 
mimořádně vážné události, aby se 
usnadnila rychlá a účinná reakce na 
takovouto událost.

Odůvodnění

Technical assistance is provided for in Article 10.
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Pozměňovací návrh 20
Čl. 2 bod 1

1. Toto nařízení se vztahuje na 
připravenost na mimořádně vážné 
události, a to bez ohledu na jejich povahu.

Rovněž se týká zvládání okamžitých 
následků takových mimořádných událostí 
uvnitř Společenství a v zemích podílejících 
se na mechanismu Společenství zřízeném 
rozhodnutím 2001/792/ES, Euratom.
Rovněž se vztahuje na připravenost a 
rychlou reakci na dopady mimořádně 
vážných událostí na veřejné zdraví.

1. Toto nařízení se vztahuje na všechny 
podoby mimořádně vážné události, jak je 
definuje článek 3a, uvnitř a vně 
Společenství, se zvláštním důrazem na 
oblast zdraví veřejnosti. 

Odůvodnění
The Community should be able to demonstrate solidarity with third countries by responding 
to emergency situations on their territory. A rapid response to major emergencies outside the 
EU should therefore be included in the scope of the instrument.

The proposal on a Stability Instrument (COM(2004)630) which is currently under discussion 
in the Council could not achieve the same objective even if it was to include civil protection 
actions outside the European Union, given its wide scope (promotion of peace and stability; 
safety and security of the civilian population in third countries).

Pozměňovací návrh 21
Článek 2a (nový)

Článek 2a
Trvání a rozpočtové zdroje
Toto nařízení se začne provádět od 
1. ledna 2007 a jeho platnost skončí 
31. prosince 2013.  
Pro provádění tohoto nařízení v období od 
1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 (sedm 
let), jsou určeny prostředky ve výši 
278 milionů eur. 
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Odůvodnění

Following the amendment to include external actions in the scope of this Regulation, the 
budget needs to be increased;  an additional amount of euro 105 mio for the 7 year period 
seems appropriate.

Pozměňovací návrh 22
Čl. 3 písm. a)

a) „mimořádně vážnou událostí“ se rozumí 
jakákoli situace, která má či může mít 
nepříznivý dopad na lidi, majetek nebo 
životní prostředí a v jejímž důsledku lze 
vyžadovat pomoc;

a) „mimořádně vážnou událostí“ se rozumí 
jakákoli událost nebo situace, která má či 
může mít nepříznivý dopad na lidi, zdraví 
veřejnosti, majetek nebo životní prostředí, 
jenž je důsledkem přírodních, 
průmyslových nebo technologických 
katastrof, k nimž patří i znečištění moří a 
oceánů, nebo teroristických útoků;

Odůvodnění

The definition as proposed was too vague. The new definition better reflects the content of the 
Regulation.

Pozměňovací návrh 23
Čl. 3 písm. aa) (nové)

aa) „prevencí“ se rozumí jakákoli akce, 
která pomůže skutečně odvrátit nepříznivý
dopad nebezpečných situací, a jakékoli 
prostředky, které pomohou minimalizovat 
přírodní nebo uměle vyvolané katastrofy;

Odůvodnění

Prevention is part of the subject matter of this Regulation.

Pozměňovací návrh 24
Čl. 3 písm. c)
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c) „připraveností“ se rozumí jakákoli akce 
provedená předem s cílem zajistit účinnou 
rychlou reakci.

c) „připraveností“ se rozumí jakákoli akce 
provedená předem s cílem zajistit účinnou 
rychlou reakci na následky přírodních a 
technologických katastrof a zhoršování 
životního prostředí, která zahrnuje i 
vydání včasného a účinného varování.

Odůvodnění

Preparedness and response alone do not suffice for risk reduction, unless they are 
accompanied by early warning. They cannot be separated as early warning is decisive for 
setting the right direction for measures to be taken.

Pozměňovací návrh 25
Čl. 3 písm. ca) (nové)

ca) „včasným varováním“ se rozumí 
poskytnutí včasných a užitečných
informací, na jejichž základě je možno 
provést akci, kterou se předejde nebo sníží 
nebezpečí a zajistí připravenost k účinné 
reakci.

Odůvodnění
Early warning is a major element of disaster risk reduction.

Pozměňovací návrh 26
Čl. 4 úvodní část

Pro finanční pomoc na základě nástroje 
jsou způsobilé následující akce:

Pro finanční pomoc na základě nástroje 
připadají v úvahu mezi jiným následující 
akce:

Odůvodnění

In order to avoid excluding any other actions which may prove necessary.
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Pozměňovací návrh 27
Čl. 4 písm. c)

c) školení, cvičení, pracovní dílny, výměna 
zaměstnanců a odborníků;

c) školení, schůze, cvičení, pracovní dílny, 
výměna zaměstnanců a odborníků;

Odůvodnění

To complete the eligible actions provided for in this Regulation.

Pozměňovací návrh 28
Čl. 4 písm. d)

d) demonstrační projekty; d) demonstrační projekty a programy;

Odůvodnění

See justification above.

Pozměňovací návrh 29
Čl. 4 písm. e)

e) převod technologií; e) předávání znalostí, technologií
a odbornosti;

Odůvodnění

See justification above.

Pozměňovací návrh 30
Čl. 4 písm. i)

i) zřízení a údržba systémů a nástrojů pro 
bezpečnou komunikaci;

i) zřízení a údržba spolehlivých a 
bezpečných komunikačních systémů a 
nástrojů;
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Odůvodnění

See justification above.

Pozměňovací návrh 31
Čl. 4 písm. na) (nové)

na) podpora postupů za účelem 
harmonizace přístupů, metod a prostředků 
při prevenci mimořádně vážných událostí 
a reakci na ně;

Odůvodnění

A certain degree of harmonisation is necessary in order to achieve better efficiency.

Pozměňovací návrh 32
Čl. 13 bod 1

1. Komisi je nápomocen výbor složený ze 
zástupců členských států, kterému předsedá 
zástupce Komise, dále jen „výbor“.

1. Komisi je nápomocen výbor složený ze 
zástupců členských států, mezi nimiž jsou i 
představitelé místních a regionálních 
orgánů, kterému předsedá zástupce 
Komise, dále jen „výbor“.

Odůvodnění
Regional and local authorities should play a central role in disaster prevention and 
management.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Introduction

The recent Tsunami disaster in Asia, the strong tropical cyclone in Louisiana and Mississipi, 
as well as the devastating floods in Romania, Bulgaria, Switzerland, Austria, Germany and 
France, the serious drought in Spain and Portugal and the fires that have destroyed nearly 
180.000 hectares of forest in Portugal, are yet another  reminder that natural hazards are a 
global threat. Urban risks, the degradation of the environment and global warming should 
make disaster reduction a top priority for all EU governments and EU itself and the 
strengthening of the Community Civil Protection Mechanism should become an immediate 
objective and not wait for another disaster.

Background

The Community Civil Protection Mechanism supports and facilitates the mobilisation of vital 
civil protection assistance for the immediate needs of disaster stricken countries. Established 
in October 2001 (Council Decision 2001/792/EC-Euratom), the Mechanism can be activated 
in case of natural and man-made disasters, including nuclear accidents. 30 States - the EU25, 
Bulgaria, Romania, Lichtenstein, Norway and Iceland - currently participate in the 
Mechanism. It is complemented by a “civil protection action programme” (Council Decision 
1999/847/EC) which permits the funding of activities that aim at preventive action, 
preparedness and an effective response. It expires at the end of 2006.

For the period 2007-2013, the Commission proposed the following instruments aiming to 
establish the necessary legal framework for future actions in the field of civil protection:

- The Solidarity Instrument (COM(2005)108) will replace the existing Solidarity Fund. 
It aims at reimbursing the Member States’ costs of repairing the consequences of 
major disasters.

- The Stability Instrument (COM (2004)630) for actions outside the EU.

- The Programme “Prevention, Preparedness and Consequence Management of 
Terrorism” (COM (2005)124) provides for the prevention, preparedness and 
consequence management of terrorism in as far as the intelligence and law 
enforcement are concerned. 

- The Rapid Response and Preparedness Instrument for major emergencies (COM 
(2005)113 final), which aims at enhancing the EU’s response capabilities in the 
context of the civil protection mechanism and maximize assistance in terms of 
preparedness and rapid response to major emergencies. The main policy objective is to 
support and complement the efforts of the Member States for the protection of people, 
the environment and property in the event of a major emergency. It lays down rules 
for the provision of financial assistance for actions designed to enhance the 
Community’s state of preparedness for major emergencies, and it also makes special 
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provision for financial assistance in the event of a major emergency, in order to 
facilitate a rapid and effective response thereto.

Rapporteur’s recommendations

Legal basis

The Commission has proposed to base the Regulation on Articles 308 TEC and 203 Euratom-
Treaty, arguing that the Treaties do not provide a specific legal basis for civil protection 
measures.
The rapporteur suggests Article 175(1) TEC as the correct legal basis in the light of the 
proposal’s aim and content and taken into consideration that the Regulation’s preponderant 
purpose appears to be the protection of people’s health and the environment as expressed in 
Article 1 (subject matter) of the proposed Regulation. Besides, all the actions eligible for 
financing under the proposal (Article 4) serve the ultimate purpose to protect human health 
and the environment.

Scope

Prevention
The Commission proposal does not address prevention .
The rapporteur suggests to include this issue in the scope of the Instrument, since an 
integrated emergency management comprises preventive measures, preparedness and 
response. Prevention is a major element of disaster risk reduction and cannot be separated 
from preparedness and immediate response, as it is decisive for setting the right direction of 
for e.g. long-term flood risk management measures.

Action outside the EU
The Commission proposal provides for financing the civil protection actions within the EU as 
well as in the participating States bound by Memoranda of Understanding and does not cover 
the possibility of response to disasters occurring outside the EU, even though the Council 
Decision establishing the Community Civil Protection Mechanism allows for that. 
The rapporteur suggests expanding the scope outside the EU. External civil protection actions 
are currently part of the scope of the proposal on a Stability Instrument (COM(2004)630). 
However, as the Council has decided to change the legal basis of this Instrument, civil 
protection actions outside the EU would not be covered anymore; it is therefore appropriate to 
include them, according to the principle of solidarity, in the present Regulation.

Marine pollution
Marine pollution emergencies should be included in the scope of civil protection in the new 
legal Instrument on Rapid Response and Preparedness since apart of the Civil Protection 
Mechanism there are no other specific instruments to address the consequence management of 
maritime disasters. Accidental marine pollution is explicitly included in civil protection along 
with natural, technological, radiological or environmental disasters in Article 1 of the 
Community Mechanism Decision (2001/792/EC). Recent maritime accidents have shown that 
an individual coastal state cannot cope with a large scale oil spill without assistance from 
other states.
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Definitions
It is the rapporteur’s opinion that value and clarity could be added through a clear and agreed 
EU definition of “civil protection” and associated terminology. He thinks that further 
clarification of terms such as “prevention”, “preparedness” and “early warning” may be 
useful.

Subsidiarity principle
The rapporteur agrees with the Commission that the EU’s civil protection doctrine has to be 
founded on a “bottom up” approach and that primary responsibility for civil protection 
activity should be with Member States. He would like to highlight that Community action in 
this field complements the policies of the national, regional and local authorities and that 
regions and municipalities are the first concerned in case of disaster and therefore should be 
fully involved in the conception, implementation and monitoring of civil protection policies.

Legal type of Instrument
The rapporteur agrees with the Commission proposal to use a Regulation. Other types of legal 
Instrument would not be adequate since the nature and content of some of the obligations 
provided for in the proposal can only be achieved through a directly applicable legal 
instrument.

Budget
As far as the budget is concerned, the Instrument does not contain any concrete amounts but 
only estimated indicative amounts in the Commission’s financial statement, based on the 
experience of the current civil protection instruments. 
Past interventions showed the necessity to strengthen the system and increase or introduce 
certain new expenditures. Also the rapporteur’s amendment to include in the scope the 
financing of actions outside the Community, underlines the need for the budget to be 
increased; therefore, an additional amount of € 105 for the 7 year period seems appropriate.


