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Az eljárások szimbólumai

* Konzultációs eljárás
a leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
a leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
a leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyására,
a Parlamentet alkotó képviselők többsége a közös álláspont 
elutasítására vagy módosítására

*** Hozzájárulási eljárás
a Parlamentet alkotó képviselők többsége, az EK-Szerződés 105., 
107., 161. és 300. cikke, illetve az EU-Szerződés 7. cikke által 
érintett esetek kivételével

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
a szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
a leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyására,
a Parlamentet alkotó képviselők többsége a közös álláspont 
elutasítására vagy módosítására

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
a leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyására

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

A jogi szövegek módosításai

A Parlament által végrehajtott módosítások esetében a módosított szöveget 
dőlt, félkövér betűkkel kell kiemelni. A dőlt betűs kiemelés a vonatkozó 
szervezeti egységek számára jelzi a jogi szöveg azon részeit, amelyek 
tekintetében helyesbítést javasolnak, a végső szöveg elkészítésének segítése 
céljából (például, nyilvánvaló hibák vagy kihagyások az adott nyelvi 
változatból). E javasolt helyesbítéseket az érintett szervezeti egységeknek 
jóvá kell hagyni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÓI HATÁROZATTERVEZETE

egy gyors intézkedési és felkészültségi eszköz súlyos vészhelyzet esetére történő 
létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2005)0113 – C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság által a Tanácsnak benyújtott javaslatra (COM(2005)0113)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 308. cikkére és az Euratom-Szerződés 203. cikkére, amelyek 
értelmében a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0181/2005),

– tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapra vonatkozó véleményére,

– tekintettel az Eljárási Szabályzat 51. és 35. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság 
jelentésére, és a Költségvetési Bizottság, valamint az Állampolgári Jogi, Bel- és 
Igazságügyi Bizottság véleményére (A6-0000/2005),

1. Jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2. Felhívja a Bizottságot, hogy ennek megfelelően dolgozza át javaslatát, az EK-Szerződés 
250. cikkének (2) bekezdése, és az Euratom-Szerződés 119. cikkének második bekezdése 
szerint;

3. Felhívja a Tanácsot, hogy értesítse a Parlamentet, amennyiben el szándékozik térni a 
Parlament által jóváhagyott szövegtől;

4. Felkéri a Tanácsot, hogy ismételten konzultáljon a Parlamenttel, amennyiben jelentős 
mértékben módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

4a. Felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy a jelen véleményt első olvasatként kezelje, a 
módosított jogalap szerinti együttdöntési eljárás értelmében;

5. Utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Módosítás: 1
Cím

egy gyors intézkedési és felkészültségi 
eszköz súlyos vészhelyzet esetére történő 
létrehozásáról szóló TANÁCSI 
RENDELETRE irányuló javaslatról

egy megelőzési, gyors intézkedési és 
felkészültségi eszköz súlyos vészhelyzet 
esetére történő létrehozásáról szóló 
EURÓPAI PARLAMENTI ÉS TANÁCSI
rendeletre irányuló javaslatról
(Ezt a módosítást az egész szövegben 
alkalmazni kell, ha a felkészültséget és a 
gyors intézkedést említik).

Indokolás

A Bizottság javaslata nem vonatkozik a megelőzésre. Ez a kérdés azonban rendkívül fontos, 
mivel egy egységesített válsághelyzet-kezelési mechanizmusnak a felkészültség és a gyors 
intézkedés mellett tartalmaznia kell megelőző intézkedéseket is. Ezenkívül, egyes támogatott 
cselekvések nem csupán a felkészültségre, de a megelőzésre is vonatkoznak. 

Módosítás: 2
1. bevezető hivatkozás

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre és különösen annak 308. 
cikkére,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre és különösen annak 175. 
cikkének (1) bekezdésére,

Indokolás

A rendelet elsődleges célja az emberi egészég és a környezet védelme, amelyet az első cikk 
(Tárgy) egyértelműen meghatároz. A javaslat értelmében támogatásra jogosult valamennyi 
cselekvés, amelynek alapvető célja az emberi egészség és a környezet védelme.

Módosítás: 3
2. bevezető hivatkozás

tekintettel az Európai Atomenergia-
közösséget létrehozó szerződésre és 
különösen annak 203. cikkére,

törölve 



PR\578817HU.doc 7/22 PE 362.591v01.00

külső fordítás

HU

Indokolás

A nukleáris balesetekkel egy különálló jogi eszköz keretében kell foglalkozni. 

Módosítás: 4
(1) preambulumbekezdés

(1) Az Európai Közösséget létrehozó 
szerződés 3. cikke (1) bekezdése u) 
albekezdésének értelmében a Közösség 
tevékenységei közé tartoznak a polgári 
védelem területén hozott intézkedések.

(1) A súlyos vészhelyzetek komoly hatással 
lehetnek a közegészségügyre és a 
környezetre. Az Európai Közösséget 
létrehozó szerződés értelmében létezik 
olyan jogalap − a 175. cikk (1) bekezdése 
−, amely felöleli mind a környezet, mind 
az emberi egészség védelmét, és amelyre 
ezért ez az eszközt alapozni kell.

Indokolás

A rendelet elsődleges célja az emberi egészég és a környezet védelme, amelyet az első cikk 
(Tárgy) egyértelműen meghatároz. A javaslat értelmében támogatásra jogosult valamennyi 
cselekvés, amelynek alapvető célja az emberi egészség és a környezet védelme.

Módosítás: 5
(2) preambulumbekezdés

(2) E célból a 2001/792/EK, Euratom 
tanácsi határozat a polgári védelmi 
segítségnyújtási beavatkozások terén egy 
fokozott együttműködés előmozdítását 
segítő közösségi eljárást alakított ki.

(2) A 2001/792/EK, Euratom tanácsi 
határozat a polgári védelmi 
segítségnyújtási beavatkozások terén egy 
fokozott együttműködés előmozdítását 
segítő közösségi eljárást alakított ki.

Indokolás

A módosítás az (1) preambulumbekezdés változásából következik. 

Módosítás: 6
(2a) preambulumbekezdés (új)

(2a) Az éghajlati változások jelentős, 
negatív hatást gyakorolnak a környezetre, 
a gazdaságra és a társadalomra az egész 
világon, és katasztrofális 
következményekkel járhatnak. Az 
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időjárással kapcsolatos természeti 
katasztrófák által okozott gazdasági 
veszteségek az 1960-as szint hatszorosára 
emelkedtek az elmúlt évtizedben.

Indokolás

A Bizottság által javasolt szöveg nem említi külön az éghajlati változásokat, hanem csak 
közvetetten kapcsolódik az éghajlati változások kérdéséhez. Számos kockázatot említ, de külön 
nem utal az éghajlati változásokra. Lényeges, hogy számos említett kérdést az éghajlati 
változások esetleges kimenetelének szempontjából is megvizsgáljanak.

Módosítás: 7
(2b) preambulumbekezdés (új)

(2b) A katasztrófák kockázatának 
csökkentése − beleértve a természeti 
katasztrófákkal szembeni sebezhetőség 
csökkentését − a fenntartható fejlődés 
szerves része, és a Millenniumi Fejlődési 
Célok megvalósításának egyik fontos 
előfeltétele.

Indokolás

A johannesburgi Fenntartható Fejlődés Világkonferencia Végrehajtási Terve egy 
egységesített, több kockázatot is figyelembe vevő, átfogó megközelítést ír elő a 
kockázatkezelésre, a kockázatfelmérésre és katasztrófakezelésre, beleértve a megelőzést, a 
kockázatcsökkentést, a felkészültséget, az intézkedést és a helyreállítást.

Módosítás: 8
(3) preambulumbekezdés 

(3) Létre kell hozni egy olyan 
felkészültségi és gyors válaszadási eszközt, 
amely keretében hozzájárulásként pénzügyi 
támogatás nyújtható a súlyos vészhelyzetre 
történő felkészülést és válaszadást szolgáló 
rendszerek hatékonyságának javításához, 
különösen a 2001/792/EK határozat 
összefüggésében.

(3) Létre kell hozni egy olyan megelőzési, 
felkészültségi és gyors válaszadási eszközt, 
amely keretében hozzájárulásként pénzügyi 
támogatás nyújtható a súlyos vészhelyzetre 
történő felkészülést és válaszadást szolgáló 
rendszerek hatékonyságának javításához, 
különösen a 2001/792/EK, Euratom 
határozat által létrehozott megfigyelési és 
tájékoztatási központ összefüggésében.
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Indokolás

A módosítás a cím változását követi.

Módosítás: 9
(4) preambulumbekezdés 

(4) Ez az eszköz biztosítja a Közösség 
szolidaritásának látható kifejezését a súlyos 
vészhelyzet által érintett országok felé 
azáltal, hogy a tagállamok beavatkozási 
eszközei mozgósítása révén előmozdítja a 
kölcsönös segítségnyújtást.

(4) Ez az eszköz biztosítja a Közösség 
szolidaritásának látható kifejezését a 
természeti, ipari vagy technológiai 
katasztrófák (beleértve a tengeri környezet 
szennyezését), illetve terrorcselekmények 
által okozott, súlyos vészhelyzettel 
szembekerülő országok felé azáltal, hogy a 
tagállamok beavatkozási eszközei 
mozgósítása révén előmozdítja a kölcsönös 
segítségnyújtást.

Indokolás

Mivel az eszköz magában foglalja a megelőzést, a „szembekerülő” szó megfelelőbb. Az (5) 
preambulumbekezdés tartalmát magában foglalja a (4) preambulumbekezdés. A tengeri 
környezet szennyezését is meg kell említeni, mivel a polgári védelmi mechanizmuson kívül 
nem létezik más konkrét eszköz a tengeri környezetet sújtó katasztrófák következményeinek 
kezelésére.

Módosítás: 10
(5) preambulumbekezdés 

(5) Súlyos vészhelyzetek természeti, ipari 
vagy technológiai katasztrófák, illetve 
terrorista cselekmények eredményeképp 
jöhetnek létre.

törölve

Indokolás

A szöveget beépítették a (4) preambulumbekezdésbe. 

Módosítás: 11
(6a) preambulumbekezdés (új)
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(6a) A szolidaritás kifejezése harmadik 
országok felé katasztrófák és vészhelyzet 
esetén már sok éve az EU külpolitikai 
intézkedéseinek részét alkotja, 
összhangban a szolidaritás elvével; az 
Unió határain kívülre kiterjesztett polgári 
védelem hozzáadott értékkel bírna, és 
növelné az eszköz működésének 
eredményességét és hatásosságát.

Indokolás

Az Uniónak egyértelműen ki kell fejeznie szolidaritását a harmadik országok felé súlyos 
vészhelyzetek esetén, különös tekintettel a fejlődő országokra, ahol az utóbbi években a 
természeti katasztrófák száma és mértéke, illetve e katasztrófák fokozódó hatásai számtalan 
életet követeltek, és hosszú távú, negatív társadalmi, gazdasági és környezeti 
következményekkel jártak.Módosítás: 12

(7) preambulumbekezdés 

(7) A koherencia céljából helyénvaló, hogy 
a Közösség területén kívül megvalósuló 
gyorsintézkedési cselekvéseket a stabilitási 
eszköz létrehozásáról szóló, [...]-i 
…/…/EK tanácsi rendelet szabályozza. 
Ugyanezen okból nem tartoznak az eszköz 
hatálya alá azok a cselekvések, amelyeket a 
„Megelőzés, felkészültség és 
következmény-kezelés a terrorizmusra 
vonatkozóan” egyedi program 
létrehozásáról szóló [...] tanácsi határozat 
szabályoz, vagy amelyek a közrend 
fenntartására, valamint a belső biztonság 
megőrzésére vonatkoznak.

(7) A koherencia céljából helyénvaló, hogy 
nem tartoznak az eszköz hatálya alá azok a 
cselekvések, amelyeket a „Megelőzés, 
felkészültség és következmény-kezelés a 
terrorizmusra vonatkozóan” egyedi 
program létrehozásáról szóló [...] tanácsi 
határozat szabályoz, vagy amelyek a 
közrend fenntartására, valamint a belső 
biztonság megőrzésére vonatkoznak.

Indokolás

A Közösségnek képesnek kell lenni arra, hogy kifejezze szolidaritását a harmadik országok 
felé azáltal, hogy válaszol a területükön fellépő vészhelyzetekre. Az Unión kívüli súlyos 
vészhelyzetekre való gyors reagálást ezért bele kell vonni az eszköz hatáskörébe.

A stabilitási eszközre vonatkozó javaslat (COM(2004)630), amelyről jelenleg a Tanács 
tárgyalást folytat, nem érheti el ugyanazt a célt még akkor sem, ha polgári védelmi 
cselekvéseket írna elő az Európai Unión kívül, figyelembe véve az eszköz széles hatáskörét (a 
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béke és stabilitás támogatása; a harmadik országok civil lakosságának biztonsága).

Módosítás: 13
(9) preambulumbekezdés 

(9) A közbeszerzési szerződések és 
támogatások e rendelet értelmében történő 
odaítélését az Európai Közösségek 
általános költségvetésére alkalmazandó 
költségvetési rendeletről szóló, 2002. 
június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi 
rendelettel összhangban kell végrehajtani. 
A polgári védelmi cselekvések különleges 
jellegének következtében helyénvaló 
előírni, hogy a támogatás természetes 
személyek számára is odaítélhető legyen.

(9) A közbeszerzési szerződések és 
támogatások e rendelet értelmében történő 
odaítélését az Európai Közösségek 
általános költségvetésére alkalmazandó 
költségvetési rendeletről szóló, 2002. 
június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi 
rendelettel összhangban kell végrehajtani. 
A polgári védelmi cselekvések különleges 
jellegének következtében helyénvaló 
előírni, hogy a támogatás természetes 
személyek és nem kormányzati 
szervezetek számára is odaítélhető legyen.

Indokolás

Helyénvaló mérlegelni azt, hogy milyen hatásai lehetnek a részvétel kibővítésének a nem 
kormányzati szervezetekre a vészhelyzetekre való felkészülés és reagálás során.

Módosítás: 14
(16a) preambulumbekezdés (új)

(16a) E határozat az Európai Parlament, 
a Tanács és a Bizottság között 1999. 
május 6-án kötött, a költségvetési 
fegyelemről és a költségvetési eljárás 
fejlesztéséről szóló intézményközi 
megállapodás1 33. pontja szerinti 
pénzügyi keretet tartalmaz a program 
teljes időtartamára vonatkozóan, a 
költségvetési hatóságnak a Szerződésben 
meghatározott hatásköreinek érintése 
nélkül.
____________
1 HL C 172., 1999.6.18., 1. o.
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Indokolás

Az együttdöntési eljárásra utal, a jogalap változását követve.

Módosítás: 15
(16b) preambulumbekezdés (új)

(16b) A polgári védelem területén 
végrehajtott közösségi fellépés kiegészíti a 
nemzeti, regionális és helyi hatóságok 
által alkalmazott politikákat. Egy esetleges 
katasztrófa elsődlegesen a régiókat és az 
önkormányzatokat érinti, ezért teljes 
mértékben be kell őket vonni a polgári 
védelmi politikák megfogalmazásába, 
végrehajtásába és ellenőrzésébe.

Indokolás

Egy már ismert zavaró incidensre általában a helyi/regionális szinten történik a megfelelő 
reagálás, nem pedig nemzeti vagy nemzetközi szinten. A vészhelyzetekben tett intézkedésekre 
való felkészülést ezért helyi szinten kell megszervezni, és a terveket a helyi ismeretek alapján 
kell kidolgozni.

Módosítás: 16
(17) preambulumbekezdés 

(17) Az Európai Közösséget létrehozó 
szerződés és az Európai Atomenergia-
közösséget létrehozó szerződés kizárólag a 
308., illetve a 203. cikkben ad 
felhatalmazást e rendelet elfogadásához,

törölve 

Indokolás

A rendelet elsődleges célja az emberi egészég és a környezet védelme, amelyet az első cikk 
(Tárgy) egyértelműen meghatároz. A javaslat értelmében támogatásra jogosult valamennyi 
cselekvés, amelynek alapvető célja az emberi egészség és a környezet védelme.
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Módosítás: 17
(17a) preambulumbekezdés (új)

(17a) Az Európai Parlament számos 
állásfoglalást fogadott el természeti 
katasztrófákat követően; a legutóbbi, 
2005. szeptember 8-i*állásfoglalásában a 
Bizottságot és a tagállamokat szorosabb 
együttműködés megvalósítására hívja fel a 
polgári védelmi intézkedések terén a 
természeti katasztrófák bekövetkezése 
esetén, azzal a céllal, hogy megelőzzék 
vagy minimalizálják a katasztrófák 
pusztító hatását, különösen azáltal, hogy 
további polgári védelmi forrásokat 
bocsátanak rendelkezésre.
* P6_TA -PROV(2005)0334, 9. bekezdés

Módosítás: 18
1. cikk, első bekezdés

E rendelet a 2007. január 1-jétől 2013. 
december 31-ig tartó időszakra egy 
gyorsintézkedési és felkészültségi eszközt, 
(a továbbiakban: az eszköz) hoz létre, hogy 
támogassa és kiegészítse a tagállamok 
által, súlyos vészhelyzet esetén az 
emberek, a környezet és a vagyon 
védelmére tett erőfeszítéseket.

E rendelet a 2007. január 1-jétől 2013. 
december 31-ig tartó időszakra egy 
megelőzési, gyorsintézkedési és 
felkészültségi eszközt, (a továbbiakban: az 
eszköz) hoz létre, hogy támogassa és 
kiegészítse a tagállamok által, súlyos 
vészhelyzet esetén az emberek, a 
közegészségügy, a környezet és a vagyon 
védelmére tett erőfeszítéseket.

Indokolás

A módosítás a cím változását követi.

Módosítás: 19
1. cikk, második és harmadik bekezdés

E rendelet megállapítja a Közösség súlyos 
vészhelyzeti felkészültségi állapotának 
fejlesztésére tervezett cselekvésekre az 

E rendelet megállapítja a Közösség súlyos 
vészhelyzeti felkészültségi állapotának 
fejlesztésére tervezett cselekvésekre az 
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eszköz keretében nyújtandó pénzügyi 
támogatásra vonatkozó szabályokat.

eszköz keretében nyújtandó pénzügyi 
támogatásra és technikai segítségnyújtásra 
vonatkozó szabályokat.

E rendelet különleges rendelkezéseket tesz 
a súlyos vészhelyzet esetében nyújtandó 
pénzügyi támogatásra vonatkozóan, annak 
érdekében, hogy elősegítse a gyors és 
hatékony intézkedést vészhelyzet esetén.

E rendelet különleges rendelkezéseket tesz 
a súlyos vészhelyzet esetében nyújtandó 
pénzügyi támogatásra és technikai 
segítségnyújtásra vonatkozóan, annak 
érdekében, hogy elősegítse a gyors és 
hatékony intézkedést vészhelyzet esetén.

Indokolás

A 10. cikk technikai segítségnyújtást ír elő.

Módosítás: 20
2. cikk (1) bekezdés

1. Ezt a rendeletet súlyos vészhelyzetre 
való felkészültségre kell alkalmazni, 
tekintet nélkül a vészhelyzet jellegére.

1. Ezt a rendeletet a 3. cikk a) pontjában 
meghatározott súlyos vészhelyzetek 
valamennyi formájára alkalmazni kell, a 
Közösségben és azon kívül, különös 
tekintettel a közegészségügyi 
szempontokra.

Ezt a rendeletet a Közösségen és a 
2001/792/EK, Euratom határozatban 
megállapított közösségi eljárásban részt 
vevő országokon belüli súlyos vészhelyzet 
közvetlen következményeinek kezelésére is 
alkalmazni kell.
Ezt a rendeletet súlyos vészhelyzetek 
közegészségügyi hatásaira való 
felkészültségre és azok esetén történő 
gyors intézkedésre is alkalmazni kell.

Indokolás

A Közösségnek képesnek kell lenni arra, hogy kifejezze szolidaritását a harmadik országok 
felé azáltal, hogy válaszol a területükön fellépő vészhelyzetekre. Az Unión kívüli súlyos 
vészhelyzetekre való gyors reagálást ezért bele kell vonni az eszköz hatáskörébe.
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A stabilitási eszközre vonatkozó javaslat (COM(2004)630), amelyről jelenleg a Tanács 
tárgyalást folytat, nem érheti el ugyanazt a célt még akkor sem, ha polgári védelmi 
cselekvéseket írna elő az Európai Unión kívül, figyelembe véve az eszköz széles hatáskörét (a 
béke és stabilitás támogatása; a harmadik országok civil lakosságának biztonsága).

Módosítás: 21
2a. cikk (új)

2a. cikk
Érvényesség és költségvetési források

E rendeletet 2007. január 1-jétől 2013. 
december 31-ig kell végrehajtani.
Az ezen eszköz végrehajtásához szükséges 
pénzügyi keretet 278 millió euróban 
állapították meg, a 2007. január 1-jétől 
2013. december 31-ig tartó időszakra (hét 
év).

Indokolás

Követve azt a módosítást, amelynek értelmében a külpolitikai intézkedések is e rendelet 
hatálya alá tartoznak, szükségszerű a költségvetési keret növelése; egy további 105 millió 
eurós összeg megfelelőnek tűnik a hétéves időszak tekintetében. 

Módosítás: 22
3. cikk a) pont

a) „súlyos vészhelyzet” minden olyan 
helyzet, amelynek az emberekre, a 
tulajdonra vagy a környezetre káros hatása 
van, vagy lehet, és segítségnyújtás 
kérelmezéséhez vezethet;

a) „súlyos vészhelyzet” minden olyan 
természeti, ipari vagy technológiai 
katasztrófák (beleértve a tengeri környezet 
szennyezését), illetve terrorcselekmények 
által okozott esemény vagy helyzet, 
amelynek az emberekre, a 
közegészségügyre, a tulajdonra vagy a 
környezetre káros hatása van, vagy lehet;

Indokolás

A javasolt meghatározás nem elég egyértelmű. Az új meghatározás jobban tükrözi a rendelet 
tartalmát.
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Módosítás: 23
3. cikk aa) pont (új)

aa) „megelőzés” minden olyan cselekvés, 
amely biztosítja a kockázatokból eredő 
kedvezőtlen hatások tényleges elkerülését, 
illetve azokat az eszközöket, amelyekkel 
minimálisra mérsékelhetők a kapcsolódó 
természeti vagy ember által okozott 
katasztrófák;

Indokolás

A megelőzés a rendelet tárgyának része.

Módosítás: 24
3. cikk c) pont

c) „felkészültség” minden olyan előzetes 
cselekvés, amelyet a hatékony gyors 
intézkedés biztosítása érdekében tettek. 

c) „felkészültség” minden olyan előzetes 
cselekvés, amelyet a természeti vagy 
technológiai kockázatok és a környezeti 
pusztulás hatásaira válaszul alkalmazott, 
hatékony gyors intézkedés biztosítása 
érdekében tettek, beleértve a kellő időben 
kiadott és hatékony figyelmeztetéseket.

Indokolás

A felkészültség és a válaszintézkedés nem elegendő a kockázat csökkentéséhez, kivéve, ha ezek 
mellett korai figyelmeztetéseket is kiadnak. Ezek nem választhatók el egymástól, mivel a korai 
figyelmeztetés döntően meghatározza, hogy milyen intézkedéseket kell a későbbiekben 
alkalmazni.

Módosítás: 25
3. cikk ca) pont (új)

ca) „korai figyelmeztetés” a kellő időben 
biztosított hatékony tájékoztatás, amely 
lehetővé teszi a kockázatok elkerülésére 
vagy csökkentésére irányuló cselekvések 
megtételét, és a hatékony 
válaszintézkedésre való felkészültség 
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biztosítását.

Indokolás

A korai figyelmeztetés lényeges elem a katasztrófák kockázatának csökkentésében. 

Módosítás: 26
4. cikk, bevezető rész

Az eszköz keretében a következő 
cselekvések jogosultak támogatásra:

Az eszköz keretében többek között a 
következő cselekvések jogosultak 
támogatásra:

Indokolás

A módosítás célja, hogy ne zárja ki azokat az egyéb cselekvéseket, amelyek szükségesnek 
bizonyulhatnak. 

Módosítás: 27
4. cikk c) pont

c) képzés, gyakorlatok, workshop, 
alkalmazottak és szakértők cseréje;

c) képzés, találkozók, gyakorlatok, 
workshop, alkalmazottak és szakértők 
cseréje;

Indokolás

A módosítás célja a rendeletben előírt támogatott cselekvések kiegészítése.

Módosítás: 28
4. cikk d) pont

d) demonstrációs projektek; d) demonstrációs projektek és programok;

Indokolás

Lásd a fenti indokolást.

Módosítás: 29
4. cikk e) pont

e) technológiaátadás; e) ismeretek, technológia és szakértelem
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átadása

Indokolás

Lásd a fenti indokolást.

Módosítás: 30
4. cikk i) pont

i) biztonságos kommunikációs rendszerek 
és eszközök létrehozása és fenntartása;

i) megbízható és biztonságos 
kommunikációs rendszerek és eszközök 
létrehozása és fenntartása;

Indokolás

Lásd a fenti indokolást.

Módosítás: 31
4. cikk na) pont (új)

na) olyan eljárások támogatása, 
amelyekkel harmonizálhatók a súlyos 
vészhelyzetek megelőzését célzó, illetve az 
ilyen vészhelyzetekre válaszul alkalmazott 
intézkedésekkel kapcsolatos 
megközelítések, módszerek és eszközök.

Indokolás

Szükséges egy bizonyos szintű harmonizáció a jobb hatékonyság megvalósítása érdekében. 

Módosítás: 32
13. cikk (1) bekezdés

1. A Bizottságot egy bizottság (a 
továbbiakban: bizottság) segíti, amely a 
tagállamok képviselőiből áll és elnöke a 
Bizottság képviselője.

1. A Bizottságot egy bizottság (a 
továbbiakban: bizottság) segíti, amely a 
tagállamok, többek között a helyi és 
regionális hatóságok képviselőiből áll, és 
elnöke a Bizottság képviselője.
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Indokolás

A regionális és helyi hatóságoknak központi szerepet kell betölteni a katasztrófamegelőzésben 
és -kezelésben.
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EXPLANATORY STATEMENT

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 
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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 
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 
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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.

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.


