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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om oprettelse af et instrument for beredskab og hurtig 
indsats i katastrofesituationer
(KOM(2005)0113 – C6–0181/2005 – 2005/0052(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2005)0113)1,

– der henviser til EF-traktatens artikel 308 og Euratom-traktatens artikel 203, der danner 
grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6–0181/2005),

– der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om retsgrundlaget,

– der henviser til forretningsordenens artikel 51 og 35,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelser fra Budgetudvalget og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og 
Indre Anliggender (A6–0000/2005),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-
traktatens artikel 250, stk. 2, og Euratom-traktatens artikel 119, stk. 2;

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 
Parlamentet har godkendt;

4. anmoder Rådet om at høre Parlamentet på ny, hvis det agter at ændre Kommissionens 
forslag i væsentlig grad;

4a. opfordrer Rådet og Kommissionen til at betragte denne holdning som Parlamentets 
førstebehandling efter den fælles beslutningsprocedure som følge af det ændrede 
retsgrundlag;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Titel

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Forslag til RÅDETS FORORDNING om 
oprettelse af et instrument for beredskab og 
hurtig indsats i katastrofesituationer

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS 
OG RÅDETS FORORDNING om 
oprettelse af et instrument for 
forebyggelse, beredskab og hurtig indsats i 
katastrofesituationer
(Dette ændringsforslag finder anvendelse i 
hele denne tekst, hver gang der er tale om 
beredskab og hurtig indsats.)

Begrundelse

Kommissionens forslag vedrører ikke forebyggelse. Dette aspekt er essentielt, eftersom en 
integreret katastrofestyring omfatter såvel forebyggende foranstaltninger som beredskab og 
hurtig indsats. Desuden vedrører nogle af de støtteberettigede tiltag ikke alene beredskab, 
men også forebyggelse.

Ændringsforslag 2
Henvisning 1

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 308,

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 175, stk. 1,

Begrundelse

Hovedformålet med forordningen er at beskytte folkesundheden og miljøet, hvilket klart 
fremgår af artikel 1 (formål). Alle støtteberettigede tiltag tjener i sidste ende det formål at 
beskytte menneskers sundhed og miljøet.

Ændringsforslag 3
Henvisning 2

under henvisning til traktaten om 
oprettelse af Det Europæiske 
Atomenergifællesskab, særlig artikel 203,

udgår

Begrundelse

Nukleare ulykker bør behandles i en særskilt retsakt.

Ændringsforslag 4
Betragtning 1
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(1) I henhold til EF-traktatens artikel 3, 
stk. 1, litra u), skal Fællesskabets virke 
indebære indførelse af foranstaltninger 
på området civilbeskyttelse.

(1) Katastrofesituationer kan medføre 
alvorlige skadevirkninger for både 
menneskers sundhed og miljøet. Et 
retsgrundlag, der dækker såvel miljøet og 
beskyttelse af menneskers sundhed, findes 
i traktaten om oprettelse af Det 
Europæiske Fællesskab, artikel 175, stk. 
1, som derfor bør danne grundlag for 
dette instrument.

Begrundelse

Hovedformålet med forordningen er at beskytte folkesundheden og miljøet, hvilket klart 
fremgår af artikel 1 (formål). Alle støtteberettigede tiltag tjener i sidste ende det formål at 
beskytte menneskers sundhed og miljøet.

Ændringsforslag 5
Betragtning 2

(2) Til dette formål blev en 
fællesskabsordning til fremme af styrket 
samarbejde om indsatser på 
civilbeskyttelsesområdet indført ved 
Rådets beslutning 2001/792/EF, Euratom.

(2) En fællesskabsordning til fremme af 
styrket samarbejde om indsatser på 
civilbeskyttelsesområdet blev indført ved 
Rådets beslutning 2001/792/EF, Euratom.

Begrundelse

I medfør af ændringen i betragtning 1.

Ændringsforslag 6
Betragtning 2 a (ny)

(2a) Klimaændringer har betydelige
negative globale miljømæssige, 
økonomiske og sociale virkninger med 
potentielt katastrofale følger. De 
økonomiske tab som resultat af 
vejrrelaterede naturkatastrofer i løbet af 
det sidste tiår er seksdoblet i 
sammenligning med niveauet i 1960'erne.

Begrundelse

Kommissionsforslaget indeholder ikke nogen specifik henvisning til klimaændringer, men har 
indirekte tilknytning til spørgsmålet. Der henvises til en lang række risici, men ikke specifikt 
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til klimaændringer. Mange af de nævnte områder bør behandles i lyset af 
klimaændringsscenarier.

Ændringsforslag 7
Betragtning 2 b (ny)

(2b) Begrænsning af risikoen for
katastrofer, herunder mindskelse af 
sårbarheden over for naturkatastrofer, 
indgår i en bæredygtig udvikling og udgør 
en af de vigtigste forudsætninger for 
opfyldelsen af de såkaldte millenniummål 
for udviklingen. 

Begrundelse

Johannesburg-planen til gennemførelse af den målsætning, der blev vedtaget på
verdenstopmødet om bæredygtig udvikling, indebærer en integreret, global tilgang til en lang 
række risici, hvad angår risikoanalyse og -håndtering, herunder forebyggelse, lempelse af 
følgerne af katastrofer, beredskab, indsats og genopbygning.

Ændringsforslag 8
Betragtning 3

(3) Der er behov for at oprette et 
instrument for beredskab og hurtig indsats, 
gennem hvilket der kan ydes finansiel 
bistand som bidrag til at effektivisere 
beredskabs- og indsatssystemerne i 
katastrofesituationer, særlig i sammenhæng 
med beslutning 2001/792/EF.

(3) Der er behov for at oprette et 
instrument for forebyggelse, beredskab og 
hurtig indsats, gennem hvilket der kan ydes 
finansiel bistand som bidrag til at 
effektivisere beredskabs- og 
indsatssystemerne i katastrofesituationer, 
særlig i sammenhæng med det 
overvågnings- og informationscenter, der 
er oprettet i henhold til beslutning 
2001/792/EF.

Begrundelse

I medfør af ændringen af titlen.

Ændringsforslag 9
Betragtning 4

(4) Dette instrument bliver et synligt bevis 
på, at Fællesskabet viser solidaritet med 

(4) Dette instrument bliver et synligt bevis 
på, at Fællesskabet viser solidaritet med 
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lande, som rammes af katastrofer, idet det 
fremmer den gensidige bistand gennem 
mobilisering af medlemsstaternes
indsatskapacitet.

lande, som står over for katastrofer, der er 
opstået som følge af naturlige, industrielle 
og teknologiske ulykker, herunder 
havforurening, eller terrorhandlinger, 
idet det fremmer den gensidige bistand
gennem mobilisering af medlemsstaternes
indsatskapacitet.

Begrundelse

Eftersom instrumentet også omfatter forebyggelse, er det mere hensigtsmæssigt at bruge 
ordene "står over for". Betragtning 5 er indarbejdet i betragtning 4. Havforurening er 
medtaget, fordi der bortset fra civilbeskyttelsesmekanismen ikke findes andre specifikke 
instrumenter, der kan bruges til håndtering af følgerne af havforureningskatastrofer.

Ændringsforslag 10
Betragtning 5

(5) Katastrofesituationer kan opstå som 
følge af naturlige, industrielle og 
teknologiske ulykker eller 
terrorhandlinger.

udgår

Begrundelse

Teksten er indarbejdet i betragtning 4.

Ændringsforslag 11
Betragtning 6 a (ny)

(6a) Udvisning af solidaritet med 
tredjelande, som står over for ulykker og
katastrofesituationer, har i mange år 
været en del af EU's eksterne aktioner i
overensstemmelse med 
solidaritetsprincippet; hvis EU's 
civilbeskyttelsestiltag udvides til også at 
omfatte tredjelande, ville det tilføje en 
merværdi og gøre anvendelsen af 
instrumentet mere effektiv.

Begrundelse

EU bør i forbindelse med katastrofesituationer vise sig solidarisk med tredjelande, navnlig 
udviklingslande, hvor naturkatastrofernes antal og omfang samt deres stadig større styrke har 
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forårsaget massive tab af menneskeliv og haft langsigtede negative sociale, økonomiske og 
miljømæssige konsekvenser.   

Ændringsforslag 12
Betragtning 7

(7) Af hensyn til sammenhængen er det 
formålstjenligt at lade hurtige 
indsatstiltag, som gennemføres uden for 
Fællesskabet, være omfattet af Rådets 
forordning (EF) nr. […]/2005 af […] om 
oprettelse af et stabilitetsinstrument1. Af 
samme årsag bør instrumentet ikke 
omfatte tiltag, som hører under Rådets 
afgørelse […]/2005 om oprettelse af 
særprogrammet "Forebyggelse, beredskab 
og konsekvensstyring i bekæmpelsen af 
terrorisme", eller som har relation til 
opretholdelsen af lov og orden og 
beskyttelsen af den indre sikkerhed.

(7) Af hensyn til sammenhængen er det 
formålstjenligt, at instrumentet ikke
omfatter tiltag, som hører under Rådets 
afgørelse […]/2005 om oprettelse af 
særprogrammet "Forebyggelse, beredskab 
og konsekvensstyring i bekæmpelsen af 
terrorisme", eller som har relation til 
opretholdelsen af lov og orden og 
beskyttelsen af den indre sikkerhed.

Begrundelse

Fællesskabet bør være i stand til at udvise solidaritet med tredjelande gennem indsatser i 
tilfælde af katastrofer på deres område. Hurtige indsatstiltag i forbindelse med 
katastrofesituationer uden for EU bør derfor indgå i instrumentets anvendelsesområde.

Selv om forslaget om et stabilitetsinstrument (KOM(2004)630), som på indeværende tidspunkt 
drøftes i Rådet, også skulle gælde civilbeskyttelsestiltag uden for EU, er det ikke muligt at nå 
det samme mål med det nævnte forslag, fordi dets anvendelsesområde er så omfattende 
(fremme af fred, stabilitet og sikkerhed for civilbefolkningerne i tredjelande). 

Ændringsforslag 13
Betragtning 9

(9) Tildelingen af kontrakter om offentlige
indkøb og tilskud i medfør af denne 
forordning bør gennemføres i 
overensstemmelse med Rådets forordning 
(EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 
2002 om finansforordningen vedrørende 

(9) Tildelingen af kontrakter om offentlige 
indkøb og tilskud i medfør af denne 
forordning bør gennemføres i 
overensstemmelse med Rådets forordning 
(EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 
2002 om finansforordningen vedrørende 

  
1 EUT L […] af […], s. […].
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De Europæiske Fællesskabers almindelige 
budget. På grund af den særlige karakter af 
tiltag på området civilbeskyttelse er det 
hensigtsmæssigt at fastsætte, at tilskud 
også kan tildeles fysiske personer.

De Europæiske Fællesskabers almindelige 
budget. På grund af den særlige karakter af 
tiltag på området civilbeskyttelse er det 
hensigtsmæssigt at fastsætte, at tilskud 
også kan tildeles fysiske personer og ikke-
statslige organisationer.

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at evaluere betydningen af en øget deltagelse fra ngo-side i 
beredskabet og indsatsen i forbindelse med katastrofesituationer.

Ændringsforslag 14
Betragtning 16 a (ny)

(16a) I overensstemmelse med punkt 33 i 
den interinstitutionelle aftale af 6. maj 
1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen om budgetdisciplin og 
forbedring af budgetproceduren (1) 
fastlægges der en finansieringsramme for 
programmets samlede varighed, uden at 
dette berører budgetmyndighedens 
beføjelser i henhold til traktaten.  
1 EFT C 172 af 18.6.1999, s. 1.

Begrundelse

Henviser til den fælles beslutningsprocedure som følge af det ændrede retsgrundlag.

Ændringsforslag 15
Betragtning 16 b (ny)

(16b) Fællesskabets 
civilbeskyttelsesindsats supplerer den 
politik, der føres af de nationale, 
regionale og lokale myndigheder. 
Regionerne og kommunerne er de første, 
der berøres af en katastrofesituation; de
bør derfor inddrages fuldt ud i 
udviklingen, gennemførelsen og 
overvågningen af politikken på 
civilbeskyttelsesområdet.
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Begrundelse

En normal og korrekt reaktion på et rutinemæssigt uheld finder sted på lokalt/regionalt plan 
snarere end på nationalt eller supranationalt plan. Forberedelser til indsatsen i en 
katastrofesituation bør derfor også ske på lokalt plan, da kendskabet til de lokale forhold skal
inddrages i planlægningen.

Ændringsforslag 16
Betragtning 17

(17) Traktaten om oprettelse af Det 
Europæiske Fællesskab og traktaten om 
oprettelse af Det Europæiske 
Atomenergifællesskab indeholder ikke de 
nødvendige beføjelser til at vedtage denne 
forordning ud over henholdsvis artikel 
308 og 203.

udgår

Begrundelse

Hovedformålet med forordningen er at beskytte folkesundheden og miljøet, hvilket klart 
fremgår af artikel 1 (formål). Alle støtteberettigede tiltag tjener i sidste ende det formål at 
beskytte menneskers sundhed og miljøet.

Ændringsforslag 17
Betragtning 17 a (ny)

(17a) Europa-Parlamentet har vedtaget 
en række beslutninger som følge af 
naturkatastrofer, senest den 8. september 
2005*, hvori det opfordrede
Kommissionen og medlemsstaterne til at 
forbedre koordineringen af 
foranstaltningerne til beskyttelse af 
befolkningen i tilfælde af naturkatastrofer 
for at forebygge og begrænse 
ødelæggelser, især ved at stille yderligere 
civilbeskyttelsesmidler til rådighed.
* P&_TA -PROV(2005)0334, punkt 9.

Ændringsforslag 18
Artikel 1, stk. 1
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Ved denne forordning oprettes for perioden 
1. januar 2007 til 31. december 2013 et 
instrument for beredskab og hurtig indsats, 
i det følgende benævnt "instrumentet", som 
skal støtte og supplere medlemsstaternes 
tiltag til beskyttelse af mennesker, miljø og 
ejendom i katastrofesituationer.

Ved denne forordning oprettes for perioden 
1. januar 2007 til 31. december 2013 et 
instrument for forebyggelse, beredskab og 
hurtig indsats, i det følgende benævnt 
"instrumentet", som skal støtte og supplere 
medlemsstaternes tiltag til beskyttelse af 
mennesker, folkesundhed, miljø og 
ejendom i katastrofesituationer.

Begrundelse

I medfør af den ændrede titel.

Ændringsforslag 19
Artikel 1, stk. 2 og 3

Den indeholder regler om tildeling af 
finansiel bistand i medfør af instrumentet 
til tiltag, som tager sigte på at øge 
Fællesskabets beredskab over for 
katastrofesituationer.

Den indeholder regler om tildeling af 
finansiel og teknisk bistand i medfør af 
instrumentet til tiltag, som tager sigte på at 
øge Fællesskabets beredskab over for 
katastrofesituationer.

Den indeholder også særlige bestemmelser 
om finansiel bistand i tilfælde af 
katastrofesituationer til fremme af en hurtig 
og effektiv indsats. 

Den indeholder også særlige bestemmelser 
om finansiel og teknisk bistand i tilfælde af 
katastrofesituationer til fremme af en hurtig 
og effektiv indsats. 

Begrundelse

Artikel 10 fastlægger bestemmelser vedrørende teknisk bistand.

Ændringsforslag 20
Artikel 2, stk. 1

1. Denne forordning finder anvendelse på 
beredskab over for katastrofesituationer 
uanset art.

1. Denne forordning finder anvendelse på 
enhver form for katastrofesituationer som 
defineret i artikel 3, nr. 1, i og uden for 
Fællesskabet og med særlig vægt på 
folkesundhedsaspekter.

Den finder også anvendelse på styring af 
de umiddelbare følger af sådanne 
katastrofesituationer i Fællesskabet og i 
lande, som deltager i den 
fællesskabsordning, som er oprettet ved 
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beslutning 2001/792.
Den omfatter også beredskab og hurtig 
indsats i tilfælde, hvor folkesundheden 
påvirkes af katastrofesituationer.

Begrundelse

Fællesskabet bør være i stand til at udvise solidaritet med tredjelande gennem indsatser i 
tilfælde af katastrofer på deres område. Hurtige indsatstiltag i forbindelse med 
katastrofesituationer uden for EU bør derfor indgå i instrumentets anvendelsesområde.

Selv om forslaget om et stabilitetsinstrument (KOM(2004)630), som på indeværende tidspunkt 
drøftes i Rådet, også skulle gælde civilbeskyttelsestiltag uden for EU, er det ikke muligt at nå 
det samme mål med det nævnte forslag, fordi dets anvendelsesområde er så omfattende 
(fremme af fred, stabilitet og sikkerhed for civilbefolkningerne i tredjelande). 

Ændringsforslag 21
Artikel 2 a (ny)

Artikel 2a
Varighed og budgetmidler

Denne forordning træder i kraft den 1. 
januar 2007 og udløber den 31. december 
2013.
Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af dette instrument er 
fastsat til 278 mio.EUR for perioden fra 1. 
januar 2007 til 31. december 2013 (syv 
år).

Begrundelse

I medfør af, at der er stillet et ændringsforslag med sigte på at indføje eksterne aktioner i 
forordningens anvendelsesområde, er det nødvendigt at øge budgettet. Det foreslås at forhøje 
bevillingen med 105 mio. EUR for perioden på 7 år. 

Ændringsforslag 22
Artikel 3, nr. 1

(1) "katastrofesituation": enhver situation, 
som har eller kan medføre skadevirkninger 
for mennesker, ejendom eller miljø, og 

(1) "katastrofesituation": enhver hændelse 
eller situation, som har eller kan medføre 
skadevirkninger for mennesker, 
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som kan føre til en anmodning om 
assistance

folkesundheden, ejendom eller miljø, og 
som er opstået som følge af naturlige, 
industrielle og teknologiske ulykker, 
herunder havforurening, eller 
terrorhandlinger, 

Begrundelse

Den foreslåede definition var for vag. Den nye definition afspejler bedre forordningens 
indhold

Ændringsforslag 23
Artikel 3, nr. 1 a (ny)

(1a) "forebyggelse": ethvert tiltag, som 
gennemføres for at reelt at forhindre 
skadevirkninger af risici, samt ethvert 
middel, der kan begrænse hertil relaterede 
naturlige eller menneskeskabte ulykker  

Begrundelse

Forebyggelse er en del af forordningens formål.

Ændringsforslag 24
Artikel 3, nr. 3

(3) "beredskab": ethvert tiltag, som 
iværksættes i forvejen med henblik på at 
sikre effektiv og hurtig indsats.

(3) "beredskab": ethvert tiltag, som 
iværksættes i forvejen med henblik på at 
sikre effektiv og hurtig indsats i 
forbindelse med naturlige og teknologiske 
ulykker samt miljøforurening, herunder 
rettidig og effektiv varsling.

Begrundelse

Risikobegrænsning opnås ikke ved beredskab og hurtig indsats alene; det er nødvendigt 
samtidig at indføre et system for hurtig varsling. Disse elementer kan ikke adskilles, da hurtig 
varsling er afgørende for at sikre, at de rette foranstaltninger træffes.

Ændringsforslag 25
Artikel 3, nr. 3 a (nyt)
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(3a) "hurtig varsling": fremskaffelse af 
rettidig og effektiv information, der gør 
det muligt at gennemføre 
risikobegrænsende tiltag og sikre 
beredskab med henblik på en effektiv 
indsats.

Begrundelse

Hurtig varsling er et væsentligt risikobegrænsende element i forbindelse med ulykker.

Ændringsforslag 26
Artikel 4, indledning

Følgende tiltag kan komme i betragtning til 
finansiel bistand i medfør af instrumentet:

Følgende tiltag er blandt dem, der kan 
komme i betragtning til finansiel bistand i 
medfør af instrumentet:

Begrundelse

For at undgå udelukkelse af andre tiltag, der kan vise sig at være nødvendige.

Ændringsforslag 27
Artikel 4, nr. 3

(3) uddannelse, øvelser, workshops, 
udveksling af personale og eksperter

(3) uddannelse, møder, øvelser, 
workshops, udveksling af personale og 
eksperter

Begrundelse

Til supplering af de støtteberettigede tiltag, der er omfattet af denne forordning.

Ændringsforslag 28
Artikel 4, nr. 4

(4) demonstrationsprojekter (4) demonstrationsprojekter og -
programmer

Begrundelse

Jf. ovenstående begrundelse.
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Ændringsforslag 29
Artikel 4, nr. 5

(5) teknologioverførsel (5) overførsel af viden, teknologi og 
ekspertise

Begrundelse

Jf. ovenstående begrundelse.

Ændringsforslag 30
Artikel 4, nr. 9

(9) oprettelse og vedligeholdelse af sikre 
kommunikationssystemer og -værktøjer

(9) oprettelse og vedligeholdelse af sikre
og pålidelige kommunikationssystemer og 
-værktøjer

Begrundelse

Jf. ovenstående begrundelse.

Ændringsforslag 31
Artikel 4, nr. 14 a (nyt)

(14a) fremme af procedurer til 
harmonisering af tilgange, metoder og 
midler med henblik på forebyggelse af og 
indsats i katastrofesituationer.

Begrundelse

En vis harmonisering er nødvendig af effektivitetshensyn.

Ændringsforslag 32
Artikel 13, stk. 1

1. Kommissionen bistås af et udvalg, i det 
følgende benævnt "udvalget", der består af 
repræsentanter for medlemsstaterne og har 
Kommissionens repræsentant som 
formand.

1. Kommissionen bistås af et udvalg, i det 
følgende benævnt "udvalget", der består af 
repræsentanter for medlemsstaterne, 
herunder for de lokale og regionale 
myndigheder, og har Kommissionens 
repræsentant som formand.
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Begrundelse

De regionale og lokale myndigheder bør spille en central rolle i forbindelse med forebyggelse 
og håndtering af ulykker.
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BEGRUNDELSE

Indledning

Tsunami-katastrofen, der for nylig ramte Asien, den voldsomme tropiske cyklon i Louisiana 
og Mississippi, de ødelæggende oversvømmelser i Rumænien, Bulgarien, Schweiz, Østrig, 
Tyskland og Frankrig, den tørke, der har hærget Spanien og Portugal og brandene, der har 
ødelagt næsten 180.000 ha. skov i Portugal, er alt sammen påmindelser om, at naturkatastrofer 
udgør en global trussel. Risici, der truer byområder, ødelæggelsen af miljøet og den globale 
opvarmning bør gøre katastrofebegrænsning til en topprioritet for samtlige EU's regeringer og 
EU selv, og en styrkelse af Fællesskabets ordning for samarbejde på civilbeskyttelsesområdet 
bør gennemføres snarest uden at afvente en ny katastrofe.

Baggrund

Fællesskabets ordning for samarbejde på civilbeskyttelsesområdet støtter og fremmer 
mobiliseringen af livsvigtig civilbeskyttelseshjælp for at opfylde de umiddelbare behov i 
katastroferamte lande. Ordningen, der oprettedes i oktober 2001 ved Rådets beslutning 
2001/792/EF,Euratom, kan anvendes i tilfælde af såvel naturkatastrofer som menneskeskabte 
katastrofer, herunder nukleare ulykker. 30 stater, nemlig EU's 25 medlemsstater, Bulgarien, 
Rumænien, Liechtenstein, Norge og Island, deltager på indeværende tidspunkt i ordningen. 
Den suppleres af et EF-handlingsprogram for civilbeskyttelse (Rådets beslutning 
1999/847/EF), som muliggør finansiering af aktiviteter, der sigter på forebyggelse, beredskab 
og en effektiv indsats. Det udløber i slutningen af 2006.

For perioden 2007-2013 har Kommissionen foreslået en række instrumenter, der skal bidrage 
til at skabe de nødvendige lovgivningsmæssige rammer for fremtidige civilbeskyttelsestiltag:

- EU-Solidaritetsfonden (KOM(2005)108) afløser den eksisterende Solidaritetsfond. 
Dens formål er godtgørelse af medlemsstaternes udgifter til genopbygning efter større 
katastrofer.

- Stabilitetsinstrumentet (KOM(2004)630) for aktioner uden for EU.

- Programmet om forebyggelse, beredskab og konsekvensstyring
i forbindelse med terrorisme (KOM(2005)124) skal sikre forebyggelse, beredskab og 
konsekvensstyring i forbindelse med terrorisme for så vidt angår 
efterretningsvirksomhed og retshåndhævelse. 

- Instrumentet for beredskab og hurtig indsats i katastrofesituationer (KOM(2005)113), 
der skal udvikle EU's evne til hurtig indsats og sikre maksimal udnyttelse af bistanden 
med hensyn til beredskab og hurtig indsats i katastrofesituationer. Det vigtigste formål 
er at støtte og supplere medlemsstaternes tiltag til beskyttelse af mennesker, miljø og 
ejendom i katastrofesituationer. Det indeholder regler om tildeling af finansiel bistand  
til tiltag, som tager sigte på at øge Fællesskabets beredskab over for 
katastrofesituationer, og desuden indeholder det særlige bestemmelser om finansiel 
bistand i tilfælde af katastrofesituationer til fremme af en hurtig og effektiv indsats.
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Ordførerens henstillinger

Retsgrundlag

Kommissionen har foreslået at basere forordningen på artikel 308 i EF-traktaten og artikel 
203 i Euratom-traktaten, da der ikke findes noget specifikt retsgrundlag for civilbeskyttelse i
disse traktater.

Ordføreren foreslår EF-traktatens artikel 175, stk. 1, som det korrekte retsgrundlag i lyset af 
forslagets formål og indhold og under henvisning til, at forordningens væsentligste formål 
synes at være beskyttelse af folkesundheden og miljøet, hvilket fremgår af forordningens 
artikel 1 (formål). Desuden tjener alle støtteberettigede tiltag i sidste ende det formål at 
beskytte menneskers sundhed og miljøet.

Anvendelsesområde

Forebyggelse
Kommissions forslag vedrører ikke forebyggelse. Ordføreren foreslår at indføje dette aspekt i 
instrumentets anvendelsesområde, eftersom en integreret katastrofestyring omfatter såvel 
forebyggende foranstaltninger som beredskab og hurtig indsats. Forebyggelse er et vigtigt 
element i katastrofebegrænsning og kan ikke adskilles fra beredskab og hurtig indsats, 
eftersom det er afgørende med henblik på at finde frem til de rette foranstaltninger inden for 
langsigtet risikohåndtering i forbindelse med f.eks. oversvømmelser.

Tiltag uden for EU
Kommissionsforslaget vedrører finansiering af civilbeskyttelsestiltag inden for EU samt i 
deltagende stater, der er bundet af memoranda om forståelse, men kommer ikke ind på 
muligheden for assistance i forbindelse med katastrofer uden for EU, selv om dette indgår i 
Rådets beslutning om indførelse af en ordning for samarbejde på civilbeskyttelsesområdet. 
Ordføreren foreslår at udvide forordningens anvendelsesområde til også at omfatte tiltag uden 
for EU. Eksterne civilbeskyttelsestiltag indgår i det anvendelsesområde, der på indeværende 
tidspunkt er foreslået for stabilitetsinstrumentet (KOM(2004)630). Eftersom Rådet har 
besluttet at ændre retsgrundlaget for det pågældende instrument, vil det ikke længere omfatte 
civilbeskyttelsesaktioner uden for EU, hvorfor det i overensstemmelse med 
solidaritetsprincippet ville være hensigtsmæssigt at indføje dem i denne forordning.

Havforurening
Havforureningsulykker bør medtages under civilbeskyttelsesområdet i det nye retlige 
instrument for beredskab og hurtig indsats, eftersom der, bortset fra 
civilbeskyttelsesordningen, ikke findes andre specifikke instrumenter, der vedrører 
konsekvensstyring i forbindelse med havforureningskatastrofer. Utilsigtet havforurening er 
udtrykkeligt medtaget blandt de katastrofer og større ulykker (naturkatastrofer, teknologiske 
ulykker, strålingsfare eller miljøulykker), der er nævnt i artikel 1 i beslutning 2001/792/EF om 
fællesskabsordningen inden for civilbeskyttelse. De seneste havforureningsulykker har vist, at
de enkelte kyststater ikke uden hjælp fra andre stater kan tackle store olieudslip.

Definitioner
Det er ordførerens opfattelse, at det ville forbedre forslaget og skabe større klarhed, hvis der 
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indføjes en klar definition på ordet "civilbeskyttelse" og dermed forbunden terminologi, som 
der er opnået enighed om. Desuden mener han, at det ville være nyttigt at klarlægge 
betydningen af udtryk som "forebyggelse", "beredskab" og "varsling" yderligere.

Subsidiaritetsprincippet
Ordføreren er enig med Kommissionen i, at EU's civilbeskyttelsesdoktrin bør bygge på 
"bottom up"-metoden, og at hovedansvaret for tiltag på civilbeskyttelsesområdet ligger hos 
medlemsstaterne. Han ønsker at fremhæve, at Fællesskabets tiltag på dette område skal 
supplere de nationale, regionale og lokale myndigheders politik, og at det, eftersom det først 
og fremmest er regionerne og kommunerne, der berøres af katastroferne, er nødvendigt fuldt 
ud at inddrage disse i udviklingen, gennemførelsen og overvågningen af politikken på 
civilbeskyttelsesområdet.

Retsinstrument
Ordføreren støtter Kommissionens forslag om at bruge en forordning. Andre former for 
retsinstrumenter ville ikke være egnede, eftersom nogle af de forpligtelser, der er indeholdt i 
forslaget, kun kan gennemføres ved hjælp af en retsakt, der finder direkte anvendelse.

Budget
Hvad angår budgettet, indeholder forslaget ikke konkrete beløb, men kun de vejledende beløb, 
som fremgår af Kommissionens finansieringsoversigt, og som er baseret på erfaringerne fra 
de nuværende civilbeskyttelsesordninger.
Tidligere interventioner har vist, at der behov for at styrke systemet og forhøje udgifterne eller 
opføre visse nye udgifter. Ordførerens ændringsforslag om at medtage finansiering af tiltag 
uden for Fællesskabet understreger følgelig behovet for at øge budgettet. Det foreslås derfor 
at forhøje beløbet med yderligere 105 mio. € for de 7 år, forordningen dækker.

 


