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PR_CNS_art51am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl kuriuo įkuriama Greitojo reagavimo ir 
pasirengimo didelio masto ekstremalioms situacijoms priemonė
(KOM(2005)0113 – C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (KOM(2005)0113)1,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 308 straipsnį ir Europos atominės energijos bendrijos 
steigimo sutarties 203 straipsnį, pagal kurį Taryba pasikonsultavo su Parlamentu 
(C6-0181/2005), 

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl siūlomo teisinio pagrindo,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 ir 35 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 
pranešimą ir Biudžeto komiteto ir Piliečių laisvės, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto 
nuomones (A6-0000/2005),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal EB sutarties 250 straipsnio d 
dalį ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 119 straipsnį;

3. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 
Parlamentas;

4. prašo Tarybą vėl pasikonsultuoti su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos 
pasiūlymą;

4a. ragina Tarybą ir Komisiją laikyti šią nuomonę kaip savo pirmąjį svarstymą pagal bendro 
sprendimo procedūrą pagal pakeistą teisinį pagrindą;

5. paveda savo Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
Antraštinė dalis

  
1 Dar nepublikuota OL.
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Pasiūlymas dėl TARYBOS 
REGLAMENTO kuriuo įkuriama Greitojo 
reagavimo ir pasirengimo didelio masto 
ekstremalioms situacijoms priemonė

Pasiūlymas dėl EUROPOS 
PARLAMENTO IR TARYBOS 
REGLAMENTO, kuriuo įkuriama 
Prevencijos, greitojo reagavimo ir 
pasirengimo didelio masto ekstremalioms 
situacijoms priemonė

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui, kur 
tik minimas pasirengimas ir greitasis 
reagavimas).

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme nekalbama apie prevenciją. Šis klausimas yra labai svarbus, nes
integruotas ekstremalių situacijų valdymas apima prevencines priemones, pasirengimą ir 
reagavimą. Be to, kai kurie taikomi veiksmai tinka ne tik pasirengimui, bet ir prevencijai.

Pakeitimas 2
1 nurodomoji dalis

atsižvelgdama į Europos bendrijos 
steigimo sutartį, ypač į jos 308 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos bendrijos 
steigimo sutartį, ypač į jos 175 straipsnio 1 
dalį,

Pagrindimas

Šio reglamento svarbiausias tikslas yra aiškiai nurodytas pirmame straipsnyje (Dalykas) –
žmonių sveikatos ir aplinkos apsauga. Visi veiksmai, kurie yra tinkami finansuoti pagal 
pasiūlymą, tarnauja pagrindiniam žmogaus sveikatos ir aplinkos apsaugos tikslui.

Pakeitimas 3
2 nurodomoji dalis

atsižvelgdama į Europos atominės 
energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į 
jos 203 straipsnį,

Išbraukta.

Pagrindimas

Atominės avarijos turėtų būti nagrinėjamos atskiroje teisėkūros priemonėje.

Pakeitimas 4
1 konstatuojamoji dalis
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(1) Pagal EB sutarties 3 straipsnio 1 
punkto u dalį Bendrijos veikla apima ir 
civilinės saugos priemones. 

(1) Didelio masto ekstremalios situacijos 
gali turėti labai didelę įtaką tiek žmogaus 
sveikatai, tiek aplinkai. Europos bendrijos 
steigimo sutarties 175 straipsnio 1 dalis 
yra teisinis pagrindas, apimantis aplinką 
ir žmogaus sveikatos apsaugą – taigi šia 
dalimi priemonė turėtų būti paremta.

Pagrindimas

Šio reglamento svarbiausias tikslas yra aiškiai nurodytas pirmame straipsnyje (Dalykas) –
žmonių sveikatos ir aplinkos apsauga. Visi veiksmai, kurie yra tinkami finansuoti pagal 
pasiūlymą, tarnauja pagrindiniam žmogaus sveikatos ir aplinkos apsaugos tikslui.

Pakeitimas 5
2 konstatuojamoji dalis

(2) Tuo tikslu Tarybos sprendimu 
2001/792/EB, Euratomas, buvo nustatytas 
Bendrijos mechanizmas sustiprintam 
bendradarbiavimui teikiant civilinės saugos 
pagalbą palengvinti.

(2) A Tarybos sprendimu 2001/792/EB, 
Euratomas, buvo nustatytas Bendrijos 
mechanizmas sustiprintam 
bendradarbiavimui teikiant civilinės saugos 
pagalbą palengvinti.

Pagrindimas

Dėl pakeitimo 1 konstatuojamojoje dalyje.

Pakeitimas 6
2a konstatuojamoji dalis (nauja)

(2a) Klimato kaita turi žymų neigiamą 
poveikį pasaulio aplinkai, ekonomkai ir 
socialinei tvarkai, galintį sukelti 
katastrofiškas pasekmes. Ekonominiai 
nuostoliai, kylantys iš stichinių nelaimių 
per paskutinįjį dešimtmetį padidėjo šešis 
kartus, lyginant su 1960-aisiais.

Pagrindimas

Komisijos tekste tiesiogiai neminima klimato kaita, tačiau tekstas su klimato kaitos 
problemomis yra siejamas netiesiogiai. Kalbama apie daugelį pavojų, tačiau klimato kaita 
specialiai neminima. Labai svarbu apsvarstyti daugelį minimų problemų klimato kaitos 
aspektu.
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Pakeitimas 7
2b konstatuojamoji dalis (nauja)

(2b) Nelaimių rizikos sumažinimas, 
įskaitant pažeidžiamumą dėl stichinių
nelaimių, yra sudėtinė tvariosios plėtros 
dalis ir viena iš pagrindinių būtinų 
prielaidų Tūkstantmečio plėtros tikslams 
pasiekti.

Pagrindimas

Pasaulinio aukščiausio lygio susitikimo dėl tvariosios plėtros Johanesburgo Vykdomajame 
plane reikalaujama integruoto ir apimančio daugelį pavojų požiūrio į riziką, vertinimą ir 
nelaimių valdymą, įskaitant prevenciją, sušvelninimą, pasirengimą, reagavimą ir atstatymą.

Pakeitimas 8
3 konstatuojamoji dalis

(3) Būtina įkurti Greitojo reagavimo ir 
pasirengimo didelio masto ekstremalioms 
situacijoms priemonę, pagal kurią būtų 
galima teikti finansinę pagalbą gerinant 
pasirengimo didelio masto ekstremalioms 
situacijoms ir reagavimo į jas sistemų 
veiksmingumą, ypač atsižvelgiant į 
Sprendimą 2001/792/EB.

(3) Būtina įkurti Prevencijos, greitojo 
reagavimo ir pasirengimo didelio masto 
ekstremalioms situacijoms priemonę, pagal 
kurią būtų galima teikti finansinę pagalbą 
gerinant pasirengimo didelio masto 
ekstremalioms situacijoms ir reagavimo į 
jas sistemų veiksmingumą, ypač 
atsižvelgiant į sprendimu 2001/792/EB 
įkurtą stebėsenos ir informavimo centrą.

Pagrindimas

Pagal pakeitimą antraštinėje dalyje.

Pakeitimas 9
4 konstatuojamoji dalis

(4) Sudarant sąlygas teikti abipusę pagalbą 
mobilizuojant valstybių narių pagalbos 
priemones, šia priemone bus akivaizdžiai 
užtikrintas Bendrijos solidarumas su 
didelio masto ekstremalių situacijų 

(4) Sudarant sąlygas teikti abipusę pagalbą 
mobilizuojant valstybių narių pagalbos 
priemones, šia priemone bus akivaizdžiai 
užtikrintas Bendrijos solidarumas su 
šalimis, susidūrusiomis su didelio masto 
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ištiktomis šalimis. ekstremaliomis situacijomis, kilusiomis 
dėl stichinių nelaimių, pramonės ar 
technologijos katastrofų, įskaitant jūrų 
taršą, arba dėl teroristų išpuolių,.

Pagrindimas

Kadangi priemonė apima ir prevenciją, žodis „susidūrusi“ tinka labiau. 5 konstatuojamoji 
dalis įtraukta į 4 konstatuojamąją dalį. Taip pat pridedama jūrų tarša, kadangi, be Civilinės 
apsaugos mechanizmo, jokioje kitoje specialioje priemonėje nenumatytas jūrų katastrofų 
pasekmių valdymas.

Pakeitimas 10
5 konstatuojamoji dalis

(5) Didelio masto ekstremalias situacijas 
gali sukelti stichinės gamtos nelaimės, 
pramonės ar technologijos katastrofos, 
arba teroristų išpuoliai.

Išbraukta.

Pagrindimas

Tekstas buvo įtrauktas į 4 konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas 11
6a konstatuojamoji dalis (nauja)

(6a) Solidarumo su trečiosiomis šalimis 
išreiškimas nelaimių ir didelio masto 
ekstremalių situacijų akivaizdoje jau 
daugelį metų yra ES išorinių veiksmų 
dalis ir solidarumo principo laikymasis; 
ES civilinė sauga už Sąjungos ribų duotų 
naudos ir padidintų priemonės 
veiksmingumą.

Pagrindimas

Didelio masto ekstremalių situacijų akivaizdoje ES turėtų parodytį konkretų solidarumą su 
trečiosiomis šalimis, ypač besivystančiomis šalimis, nes stichinių nelaimių skaičius ir mastas 
bei didėjantis jų poveikis paskutiniais metais lėmė masines žmonių žūtis ir ilgalaikes 
neigiamas socialines, ekonomines ir aplinkosaugos pasekmes.
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Pakeitimas 12
7 konstatuojamoji dalis

(7) Siekiant nuoseklumo už Bendrijos ribų 
vykdomiems greitojo reagavimo 
veiksmams reikėtų taikyti [data] Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. […]/2005, kuriuo 
įkuriama Stabilumo priemonė1. Dėl tos 
pačios priežasties priemonė neturėtų būti 
taikoma veiksmams, kuriems taikomas 
Tarybos sprendimas […]/2005, kuriuo 
įkuriama specifinė programa „Terorizmo 
prevencija, pasiruošimas ir pasekmių 
valdymas“, arba susijusiems su 
teisėtvarkos ir viešosios tvarkos palaikymu 
bei vidaus saugumo užtikrinimu.

(7) Siekiant nuoseklumo priemonė neturėtų 
būti taikoma veiksmams, kuriems taikomas 
Tarybos sprendimas […]/2005, kuriuo 
įkuriama specifinė programa „Terorizmo 
prevencija, pasiruošimas ir pasekmių 
valdymas“, arba susijusiems su 
teisėtvarkos ir viešosios tvarkos palaikymu 
bei vidaus saugumo užtikrinimu.

Pagrindimas

Bendrija turėtų sugebėti pademonstruoti solidarumą su trečiosiomis šalimis, reaguodama į 
ekstremalias situacijas jų teritorijoje. Todėl greitas reagavimas į didelio masto ekstremalias 
situacijas už ES ribų turi būti įtrauktas į priemonės apimtį.

Dėl savo plačios apimties (taikos ir stabilumo skatinimas, civilių gyventojų sauga ir 
saugumas trečiosiose šalyse) pasiūlymas dėl Stabilumo priemonės (KOM(2004)630), dėl 
kurio šiuo metu diskutuojama Taryboje, negalėtų pasiekti to paties tikslo, net jei į jį būtų 
įtraukti civilinės saugos veiksmai už Europos Sąjungos ribų.

Pakeitimas 13
9 konstatuojamoji dalis

(9) Taikant šį reglamentą sudaromos
viešųjų pirkimų sutartys ir teikiamos 
subsidijos turėtų būti įgyvendinamos 
vadovaujantis 2002 m. birželio 25 d. 
Tarybos reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 
1605/2002 dėl Europos Bendrijų 
bendrajam biudžetui taikomo finansinio 
reglamento. Kadangi civilinės saugos 
srities veikla yra specifinio pobūdžio, 
reikėtų numatyti galimybę skirti subsidijas 
ir fiziniams asmenims.

(9) Taikant šį reglamentą sudaromos 
viešųjų pirkimų sutartys ir teikiamos 
subsidijos turėtų būti įgyvendinamos 
vadovaujantis 2002 m. birželio 25 d. 
Tarybos reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 
1605/2002 dėl Europos Bendrijų 
bendrajam biudžetui taikomo finansinio 
reglamento. Kadangi civilinės saugos 
srities veikla yra specifinio pobūdžio, 
reikėtų numatyti galimybę skirti subsidijas 
ir fiziniams asmenims, ir 
nevyriausybinėms organizacijoms.

  
1 OL L […], […], p. […].



PR\578817LT.doc 11/21 PE 362.591v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Pagrindimas

Reikia apsvarstyti NVO įsitraukimo į pasirengimą ir reagavimą į ekstremalias situacijas 
didėjimo galimybę.

Pakeitimas 14
16a konstatuojamoji dalis (nauja)

(16a) Į šį sprendimą įtraukiamas 
finansinis planas pagal 1999 m. gegužės 6 
d. Tarpinstitucinio susitarimo tarp 
Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos dėl biudžetinės tvarkos ir 
biudžetinės procedūros tobulinimo1 33 
punktą visai programos trukmei, 
neveikiant biudžeto valdymo institucijos 
galių, kaip jos nurodytos Sutartyje.
____________
1 OJ C 172, 18.6.1999, p. 1.

Pagrindimas

Remiantis bendro sprendimo procedūra, pagal teisinio pagrindo pakeitimą.

Pakeitimas 15
16b konstatuojamoji dalis (nauja)

(16b) Bendrijos veikimas civilinės saugos 
srityje papildo nacionalinių, regionų ir 
vietos savivaldos institucijų politikas. 
Regionai ir savivaldybės yra labiausiai 
suinteresuoti nelaimės atveju, todėl jie 
turi aktyviai dalyvauti kuriant, 
įgyvendinant ir prižiūrint civilinės saugos 
politikas.

Pagrindimas

Įprastas ir teisingas atsakas į įprastą griaunamąją nelaimę vyks vietiniu/regiono,o ne 
nacionaliniu arba viršnacionaliniu lygiu. Todėl pasiruošimas reaguoti į ekstremalias 
situacijas irgi turi būti vykdomas vietiniu lygiu, nes planai turi būti kuriami remiantis 
vietinėmis žiniomis.
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Pakeitimas 16
17 konstatuojamoji dalis

(17) Europos bendrijos steigimo sutartyje 
ir Europos atominės energijos bendrijos 
steigimo sutartyje nenumatyta kitų 
įgaliojimų šiam reglamentui priimti negu 
nustatyta atitinkamai jų 308 ir 203 
straipsniuose,

Išbraukta.

Pagrindimas

Šio reglamento svarbiausias tikslas yra aiškiai nurodytas pirmame straipsnyje (Dalykas) –
žmonių sveikatos ir aplinkos apsauga. Visi veiksmai, kurie yra tinkami finansuoti pagal 
pasiūlymą, tarnauja pagrindiniam žmogaus sveikatos ir aplinkos apsaugos tikslui.

Pakeitimas 17
17a konstatuojamoji dalis (nauja)

(17a) Europos Parlamentas priėmė 
nemažai rezoliucijų dėl stichinių  
nelaimių, paskutinė iš tokių rezoliucijų 
buvo priimta 2005 m. rugsėjo 8 d.* ir joje 
Komisija ir valstybės narės raginamos 
siekti artimesnio bendradarbiavimo 
civilinės saugos priemonių srityje
stichinių nelaimių atveju, siekiant 
apsisaugoti ir sumažinti jų griaunamąjį
poveikį, ypač sukuriant papildomus 
civilinės saugos išteklius. 
* P6_TA -PROV(2005)0334, 9 straipsnis

Pakeitimas 18
1 straipsnio 1 dalis

Šiuo reglamentu laikotarpiu nuo 2007 m. 
sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. 
įkuriama Greitojo reagavimo ir 
pasirengimo priemonė (toliau –
„priemonė“), skirta paremti ir papildyti 
valstybių narių pastangas apsaugoti 
gyventojus, aplinką ir turtą įvykus didelio 

Šiuo reglamentu nuo 2007 m. sausio 1 d. 
iki 2013 m. gruodžio 31 d. įkuriama 
Prevencijos, greitojo reagavimo ir 
pasirengimo priemonė (toliau –
„priemonė“), skirta paremti ir papildyti 
valstybių narių pastangas apsaugoti 
gyventojus, visuomenės sveikatą, aplinką 
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masto ekstremalioms situacijoms. ir turtą įvykus didelio masto ekstremalioms 
situacijoms. 

Pagrindimas

Pagal pakeitimą antraštinėje dalyje.

Pakeitimas 19
1 straipsnio 2 ir 3 dalys

Juo nustatomos taisyklės, kaip priemone 
turėtų būti finansiškai remiami veiksmai, 
skirti padidinti Bendrijos pasirengimo 
didelio masto ekstremalioms situacijoms 
lygį.

Juo nustatomos taisyklės, kaip priemone 
turėtų būti finansiškai ir techniškai
remiami veiksmai, skirti padidinti 
Bendrijos pasirengimo didelio masto 
ekstremalioms situacijoms lygį.

Reglamente taip pat yra speciali nuostata 
dėl finansinės paramos susidarius didelio 
masto ekstremaliai situacijai, kuria 
siekiama padėti greitai ir veiksmingai į ją 
reaguoti.

Reglamente taip pat yra speciali nuostata 
dėl finansinės ir techninės paramos 
susidarius didelio masto ekstremaliai 
situacijai, kuria siekiama padėti greitai ir 
veiksmingai į ją reaguoti.

Pagrindimas

Techninė parama numatyta 10 straipsnyje.

Pakeitimas 20
2 straipsnio 1 dalis

Šis reglamentas taikomas pasiruošimui 
didelio masto ekstremalioms situacijoms 
nepriklausomai nuo jų pobūdžio.

1. Šis reglamentas taikomas visų formų 
didelio masto ekstremalioms situacijoms,
kaip nurodyta 3 straipsnio a dalyje,
Bendrijos ribose ir už jos ribų, ypač 
pabrėžiant visuomenės sveikatos aspektus.

Jis taip pat taikomas tiesioginių pasekmių 
valdymui tokiai didelio masto ekstremaliai 
situacijai įvykus Bendrijoje arba 
valstybėse, dalyvaujančiose Sprendimu 
2001/792 sukurtame Bendrijos 
mechanizme.
Jis taip pat taikomas pasirengimo tokių 
didelio masto ekstremalių situacijų 
sukeliamam poveikiui visuomenės 
sveikatai
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Pagrindimas

Bendrija turėtų sugebėti pademonstruoti solidarumą su trečiosiomis šalimis, reaguodama į 
ekstremalias situacijas jų teritorijoje. Todėl greitas reagavimas į didelio masto ekstremalias 
situacijas už ES ribų turi būti įtrauktas į priemonės apimtį.

Dėl savo plačios apimties (taikos ir stabilumo skatinimas, civilių gyventojų sauga ir 
saugumas trečiosiose šalyse) pasiūlymas dėl Stabilumo priemonės (KOM(2004)630), dėl 
kurio šiuo metu diskutuojama Taryboje, negalėtų pasiekti to paties tikslo, net jei į jį būtų 
įtraukti civilinės saugos veiksmai už Europos Sąjungos ribų.

Pakeitimas 21
2a straipsnis (naujas)

2a straipsnis
Trukmė ir biudžeto ištekliai

Šis reglamentas įgyvendinamas nuo 2007 
m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d.
Šios priemonės įgyvendinimo finansinis 
planas yra 278 mln. eurų nuo 2007 m. 
sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. 
(septyneriems metams).

Pagrindimas

Kadangi pakeitimu į šio reglamento apimtį įtraukti ir išoriniai veiksmai, biudžetas turi būti 
padidintas; papildoma 105 mln. eurų suma 7 metams atrodo tinkama.

Pakeitimas 22
3 straipsnio a punktas

(a) „didelio masto ekstremali situacija“ –
bet kokia situacija, sukelianti arba galinti 
sukelti neigiamą poveikį žmonėms, turtui 
arba aplinkai, dėl kurios gali reikėti 
kreiptis pagalbos;

(a) „didelio masto ekstremali situacija“ –
bet koks įvykis ar situacija, sukelianti arba 
galinti sukelti neigiamą poveikį žmonėms, 
visuomenės sveikatai, turtui arba aplinkai, 
ir kilusi dėl stichinių nelaimių, pramonės 
arba technologijos katastrofų, įskaitant 
jūrų taršą, arba dėl teroristų išpuolių;
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Pagrindimas

Siūlomas apibrėžimas buvo per daug neaiškus. Naujasis apibrėžimas geriau atspindi
reglamento turinį.

Pakeitimas 23
3 straipsnis aa punktas (naujas)

(aa) „prevencija“ – visi veiksmai, kuriais
siekiama išvengti neigiamo pavojų 
poveikio, ir visos priemonės, kuriomis
siekiama sumažinti susijusias stichines ar 
žmogaus sukeltas katastrofas;

Pagrindimas

Prevencija yra šio reglamento dalykas.

Pakeitimas 24
3 straipsnio c punktas

(c) „pasirengimas“ – bet koks išankstinis 
veiksmas, kuriuo užtikrinamas 
veiksmingas greitasis reagavimas. 

(c) „pasirengimas“ – bet koks išankstinis 
veiksmas, kuriuo užtikrinamas 
veiksmingas greitasis reagavimas į 
stichinių ir ekonominių pavojų poveikį ir 
aplinkos blogėjimą, įskaitant savalaikių ir 
efektyvių išankstinių įspėjimų paskelbimą. 

Pagrindimas

Siekiant sumažinti riziką, nepakanka vien tik pasirengimo ir reagavimo, nebent šias 
priemones lydi išankstiniai įspėjimai. Šios priemonės negali būti atskirtos, nes išankstinis 
įspėjimas yra lemiamas veiksnys nustatant teisingas priemones, kurių reikia imtis.

Pakeitimas 25
3 straipsnio, ca punktas (naujas)

(ca) „išankstinis įspėjimas“ – savalaikis ir 
veiksmingas teikimas informacijos, kurios
pakanka imtis priemonių, skirtų išvengti 
arba sumažinti rizikas ir užtikrinti 
pasirengimą efektyviam reagavimui,
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Pagrindimas

Išankstins įspėjimas yra nelaimės rizikos sumažinimo pagrindinis elementas.

Pakeitimas 26
4 straipsnio, įvadinė dalis

Finansinė parama pagal priemonę teikiama 
tokiems veiksmams:

Finansinė parama pagal priemonę, inter 
alia, teikiama tokiems veiksmams:

Pagrindimas

Kad būtų išvengta visų kitų priemonių, kurios gali būti reikalingos, neįtraukimo.

Pakeitimas 27
4 straipsnio c punktas

(c) mokymams, pratyboms, seminarams, 
personalo ir ekspertų mainams;

(c) mokymams, susitikimams, pratyboms, 
seminarams, personalo ir ekspertų 
mainams;

Pagrindimas

Siekiant pateikti visas tinkamas priemones, numatytas šiame reglamente.

Pakeitimas 28
4 straipsnio d punktas

(d) parodomiesiems projektams; (d) parodomiesiems projektams ir 
programoms;

Pagrindimas

Žr. pagrindimą aukščiau.

Pakeitimas 29
4 straipsnio e punktas

(e) technologijų perdavimui; (e) žinių, technologijų ir patirties
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perdavimui;

Pagrindimas

Žr. pagrindimą aukščiau.

Pakeitimas 30
4 straipsnio i punktas

(i) saugių ryšių sistemų ir priemonių 
įrengimui bei išlaikymui;

(i) patikimų ir saugių ryšių sistemų ir 
priemonių įrengimui bei išlaikymui;

Pagrindimas

Žr. pagrindimą aukščiau.

Pakeitimas 31
4 straipsnio na punktas (naujas)

(na) procedūrų, skirtų suderinti požiūrius, 
metodus ir priemones, skirtas didelio 
masto ekstremalių situacijų prevencijai ir 
reagavimui į jas, skatinimui;

Pagrindimas

Siekiant pasiekti didesnį veiksmingumą, reikalingas tam tikro laipsnio suderinimas.

Pakeitimas 32
13 straipsnio 1 dalis

1. Komisijai padeda iš valstybių narių 
atstovų sudarytas komitetas, kuriam 
pirmininkauja Komisijos atstovas (toliau –
„Komitetas“).

1. Komisijai padeda iš valstybių narių 
atstovų sudarytas komitetas, dalyvaujant 
vietinės ir regiono valdžios atstovams,
kuriam pirmininkauja Komisijos atstovas 
(toliau – „Komitetas“).

Pagrindimas

Regionų ir vietinė valdžia turėtų vaidinti pagrindinį vaidmenį nelaimių prevencijos ir valdymo 
srityje.
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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 
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 
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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.


