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PR_CNS_art51am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā 

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknā slīprakstā. Teksts parastā
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes regulai ar ko izveido Ātras reaģēšanas un sagatavotības 
instrumentu lielām ārkārtējām situācijām
(COM(2005)0113 – C6-0181/2005 –2005/0052 (CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2005)0113)1,

– ņemot vērā EK līguma 308. pantu un Euratom līguma 203. pantu, saskaņā ar kuriem
Padome ar to ir apspriedusies (C6-0181/2005),

– ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu,

– ņemot vērā Reglamenta 51. un 35. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Budžeta komitejas un Pilsoņu brīvību, tiesību un iekšlietu komitejas atzinumus
(A6-0000/2005),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 
2. punktu un Euratom līguma 119. panta otro daļu;

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta 
apstiprinātajam tekstam;

4. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas 
priekšlikumu;

4.a aicina Padomi un Komisiju apsvērt minēto atzinumu kā tā pirmo lasījumu saskaņā ar 
koplēmuma procedūru atbilstīgi grozītajam juridiskajam pamatam;

5. uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
Virsraksts

Priekšlikums PADOMES REGULAI, Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA 
  

1 OV vēl nav publicēts.
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ar ko izveido Ātras reaģēšanas un 
sagatavotības instrumentu lielām 
ārkārtējām situācijām

UN PADOMES REGULAI, ar ko izveido 
Novēršanas, ātras reaģēšanas un 
sagatavotības instrumentu lielām 
ārkārtējām situācijām 

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu, kur ir 
minēta sagatavotība un ātra reaģēšana).

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 2
1. atsauce

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 308. pantu,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 175. panta 1. punktu,

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 3
2. atsauce

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas 
kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši 
tā 203. pantu,

Svītrots

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 4
1. apsvērums

(1) Saskaņā ar EK Līguma 3. panta 
1. punkta u) apakšpunktu Kopienas 
darbībām jāietver pasākumi civilās 
aizsardzības jomā. 

(1) Lielas ārkārtējas situācijas var 
nopietni ietekmēt gan sabiedrības 
veselību, gan vidi. EK līgumā ir juridisks 
pamats, kas ietver gan vidi, gan 
sabiedrības veselības aizsardzību —
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175. panta 1. punkts — un uz kuru līdz ar 
to būtu jābalsta šis instruments.

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 5
2. apsvērums

(2) Tādēļ ar Padomes 
Lēmumu 2001/792/EK, Euratom izveidoja 
Kopienas mehānismu pastiprinātas 
sadarbības veicināšanai civilās aizsardzības 
palīdzības intervenču jomā.

(2) Ar Padomes 
Lēmumu 2001/792/EK, Euratom izveidoja 
Kopienas mehānismu pastiprinātas 
sadarbības veicināšanai civilās aizsardzības 
palīdzības intervenču jomā.

Pamatojums

Consequent to the change in Recital 1.

Grozījums Nr. 6
2.a apsvērums (jauns)

(2.a) Klimata pārmaiņas rada nozīmīgu 
negatīvu ietekmi uz pasaules vidi, 
ekonomiku un sabiedrību un var izraisīt 
katastrofālas sekas. Ekonomiskie 
zaudējumi no laika apstākļu izraisītām 
dabas katastrofām iepriekšējā desmitgadē 
ir pieauguši līdz seškārtīgam līmenim 
salīdzinājumā ar 1960. gadu līmeni.

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 7
2.b apsvērums (jauns)
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2.b) Dabas katastrofu riska 
samazināšana, tostarp samazinot vājās 
vietas attiecībā pret dabas katastrofām, ir 
neatņemama ilgtspējīgas attīstības daļa 
un viens no būtiskiem 
priekšnosacījumiem tūkstošgades mērķu 
sasniegšanai.

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 8
3. apsvērums

(3) Jāizveido Ātras reaģēšanas un 
sagatavotības instruments, kura satvarā var 
piešķirt finansiālu palīdzību, lai šādi 
sekmētu lielām ārkārtējām situācijām 
izstrādāto sagatavotības un ātrās 
reaģēšanas sistēmu efektivitātes 
uzlabošanu, jo īpaši saistībā ar 
Lēmumu 2001/792/EK, Euratom.

(3) Jāizveido Novēršanas, ātras reaģēšanas 
un sagatavotības instruments, kura satvarā 
var piešķirt finansiālu palīdzību, lai šādi 
sekmētu lielām ārkārtējām situācijām 
izstrādāto sagatavotības un ātrās 
reaģēšanas sistēmu efektivitātes 
uzlabošanu, jo īpaši saistībā ar 
monitoringa un informācijas centru, ko 
izveido ar Lēmumu 2001/792/EK, 
Euratom.

Pamatojums

Following the change in the title.

Grozījums Nr. 9
4. apsvērums

(4) Šis instruments nodrošinās redzamu 
Kopienas solidaritātes izpausmi pret lielu
ārkārtēju situāciju skartām valstīm, 
veicinot savstarpējas palīdzības sniegšanu, 
kas notiek, mobilizējot dalībvalstu 
intervences līdzekļus.

(4) Šis instruments nodrošinās redzamu 
Kopienas solidaritātes izpausmi pret 
valstīm, kuras nonākušas lielā ārkārtējā
situācijā, ko izraisījušas dabas, 
rūpniecības un tehnoloģiju katastrofas, 
tostarp jūras piesārņojums, vai terorisma 
akti, veicinot savstarpējas palīdzības 
sniegšanu, kas notiek, mobilizējot 
dalībvalstu intervences līdzekļus.
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Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 10
5. apsvērums

(5) Lielas ārkārtējas situācijas cēlonis var 
būt dabas katastrofa, rūpniecības vai 
tehnoloģiju izraisīta katastrofa vai 
terorisma akts.

svītrots

Pamatojums

The text has been incorporated in Recital 4.

Grozījums Nr. 11
6.a apsvērums (jauns)

(6.a) Saskaņā ar solidaritātes principu 
solidaritātes paušana jau daudzus gadus 
ir bijusi daļa no ES ārējām attiecībām 
pret trešajām valstīm attiecībā uz 
katastrofām un ārkārtas situācijām; ES 
civilā aizsardzība ārpus Savienības 
robežām nodrošinātu pievienoto vērtību 
un palielinātu instrumenta darbības 
efektivitāti un iedarbību.

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 12
7. apsvērums

(7) Saskaņotības labad ir lietderīgi ātrās 
reaģēšanas rīcībai, ko īsteno ārpus 
Kopienas, piemērot Padomes […] Regulu 

(7) Saskaņotības labad ir lietderīgi, ka
rīcībai, uz kuru attiecas Padomes 
Lēmums […]/2005, ar ko izveido īpašo 
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(EK) Nr. […]/2005, ar ko izveido 
Stabilitātes instrumentu. Šā paša iemesla 
dēļ rīcībai, uz kuru attiecas Padomes 
Lēmums […]/2005, ar ko izveido īpašo 
programmu „Terorisma novēršana, 
sagatavotība terorisma aktiem un to seku 
pārvaldība”, vai kura attiecas uz likumības 
un kārtības uzturēšanu un iekšējās drošības 
pasākumu veikšanu, šo instrumentu 
nepiemēro.

programmu „Terorisma novēršana, 
sagatavotība terorisma aktiem un to seku 
pārvaldība”, vai kura attiecas uz likumības 
un kārtības uzturēšanu un iekšējās drošības 
pasākumu veikšanu, šo instrumentu 
nepiemēro.

Pamatojums

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).

Grozījums Nr. 13
9. apsvērums

(9) Valsts iepirkuma līgumu un subsīdiju 
piešķiršana, ko veic saskaņā ar šo regulu, 
jāīsteno atbilstīgi Padomes 2002. gada 
25. jūnija Regulai (EK, Euratom) 
Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko
piemēro Eiropas Kopienu vispārējam 
budžetam. Civilās aizsardzības jomā 
veicamās rīcības īpatnību dēļ ir lietderīgi 
paredzēt, ka subsīdijas var piešķirt arī 
fiziskām personām.

(9) Valsts iepirkuma līgumu un subsīdiju 
piešķiršana, ko veic saskaņā ar šo regulu, 
jāīsteno atbilstīgi Padomes 2002. gada 
25. jūnija Regulai (EK, Euratom) 
Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko 
piemēro Eiropas Kopienu vispārējam 
budžetam. Civilās aizsardzības jomā 
veicamās rīcības īpatnību dēļ ir lietderīgi 
paredzēt, ka subsīdijas var piešķirt arī 
fiziskām personām un nevalstiskām 
organizācijām.

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 14
16.a apsvērums (jauns)

(16.a) Finanšu shēma 1999. gada 6. maija 
iestāžu nolīguma starp Eiropas 
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Parlamentu, Padomi un Komisiju 
33. punkta nozīmē par budžeta disciplīnu 
un uzlabotu budžeta procedūru1 ir 
iekļauta šajā lēmumā uz visu programmas 
ilgumu, tādējādi neietekmējot Līgumā 
noteiktās budžeta lēmējiestādes pilnvaras. 
____________
1OV L 172, 18.6.1999., 1. lpp.

Pamatojums

Refers to the codecision procedure, following the change of the legal basis.

Grozījums Nr. 15
16.b apsvērums (jauns)

(16.b) Kopienas rīcība civilās aizsardzības 
jomā papildina valstu, reģionu un 
pašvaldību politikas. Reģioni un 
pašvaldības ir pirmie, kurus ietekmē 
katastrofa, un tāpēc tiem ir jābūt pilnībā 
iesaistītiem civilās aizsardzības politiku 
izstrādē, īstenošanā un pārraudzībā.

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 16
17. apsvērums

(17) Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumā un Eiropas Atomenerģijas 
kopienas dibināšanas līgumā nav 
paredzētas nekādas citas pilnvaras šīs 
regulas pieņemšanai, kā tikai tās, kas 
noteiktas attiecīgi 308. un 203. pantā,

svītrots

Pamatojums
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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.

Grozījums Nr. 17
17.a apsvērums (jauns)

17.a) Eiropas Parlaments pēc dabas 
katastrofām ir pieņēmis vairākas 
rezolūcijas, pēdējā no kurām bija 
2005. gada 8. septembrī*, kurā tas 
aicināja Komisiju un dalībvalstis ciešāk 
sadarboties civilās aizsardzības 
pasākumos dabas katastrofu gadījumā, lai 
novērstu un minimizētu to iznīcinošo 
ietekmi, it īpaši, radot pieejamus civilās 
aizsardzības papildu resursus. 
* P6_TA -PROV(2005)0334, 9. punkts

Grozījums Nr. 18
1. panta 1. punkts

Ar šo regulu uz laika posmu no 2007. gada 
1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim 
izveido Ātras reaģēšanas un sagatavotības 
instrumentu (še turpmāk — „Instruments”), 
kas vajadzīgs, lai atbalstītu un papildinātu 
dalībvalstu centienus lielā ārkārtējā 
situācijā pasargāt cilvēkus, vidi un 
īpašumu. 

Ar šo regulu uz laika posmu no 2007. gada 
1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim 
izveido Novēršanas, ātras reaģēšanas un 
sagatavotības instrumentu (še turpmāk —
„Instruments”), kas vajadzīgs, lai atbalstītu 
un papildinātu dalībvalstu centienus lielā 
ārkārtējā situācijā pasargāt cilvēkus, 
sabiedrības veselību, vidi un īpašumu. 

Pamatojums

Following the change in the title.

Grozījums Nr. 19
1. panta 2. un 3. daļa

Tajā paredzēti noteikumi ar Instrumentu 
saistītas finansiālas palīdzības sniegšanai 
attiecībā uz darbībām, kuru mērķis ir 
uzlabot Kopienas sagatavotību lielām 

Tajā paredzēti noteikumi ar Instrumentu 
saistītas finansiālas un tehniskās
palīdzības sniegšanai attiecībā uz 
darbībām, kuru mērķis ir uzlabot Kopienas 
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ārkārtējām situācijām. sagatavotību lielām ārkārtējām situācijām.

Tajā turklāt ietverts īpašs noteikums par 
finansiālas palīdzības sniegšanu lielā 
ārkārtējā situācijā, lai šādi sekmētu ātru un 
efektīvu reakciju uz minēto situāciju.

Tajā turklāt ietverts īpašs noteikums par 
finansiālas un tehniskās palīdzības 
sniegšanu lielā ārkārtējā situācijā, lai šādi 
sekmētu ātru un efektīvu reakciju uz 
minēto situāciju.

Pamatojums

Technical assistance is provided for in Article 10.

Grozījums Nr. 20
2. panta 1. punkts

1. Šo regulu piemēro attiecībā uz 
sagatavotību lielām ārkārtējām situācijām 
neatkarīgi no to veida.

1. Šo regulu piemēro 3. panta 
1) apakšpunktā noteiktajām visu veidu 
lielām ārkārtējām situācijām gan 
Kopienā, gan ārpus tās, īpaši uzsverot 
sabiedrības veselības aspektus.

To piemēro arī šādu lielu ārkārtēju 
situāciju tūlītējo seku pārvaldībai Kopienā 
un valstīs, kas ir ar 
Lēmumu 2001/792/EK, Euratom
izveidotā Kopienas mehānisma 
dalībnieces.
Turklāt to piemēro attiecībā uz 
sagatavotību un spēju ātri reaģēt 
gadījumā, kad liela ārkārtēja situācija 
ietekmē sabiedrības veselību.

Pamatojums

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).

Grozījums Nr. 21
2.a pants (jauns)
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2.a pants
Ilgums un budžeta resursi

Šo regulu ievieš no 2007. gada 1. janvāra 
līdz 2013. gada 31. decembrim.
Finansējums šā instrumenta īstenošanai 
ir noteikts EUR 278 miljonu apjomā 
laikposmam no 2007. gada 1. janvāra līdz 
2013. gada 31. decembrim (septiņiem 
gadiem).

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 22
3. panta 1) apakšpunkts

1) „liela ārkārtēja situācija” ir situācija, kas 
kaitīgi ietekmē vai var kaitīgi ietekmēt 
cilvēkus, īpašumu vai vidi un kas var būt 
palīdzības pieprasījuma iemesls;

1) „liela ārkārtēja situācija” ir situācija vai 
notikums, kas kaitīgi ietekmē vai var 
kaitīgi ietekmēt cilvēkus, sabiedrības 
veselību, īpašumu vai vidi un ko izraisījusi 
dabas, rūpniecības vai tehnoloģiju 
katastrofa, tostarp jūras piesārņojums vai 
terorisma akts;

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 23
3. panta 1.a) apakšpunkts (jauns)

1.a) „novēršana” ir jebkura darbība, ar 
ko nodrošina izvairīšanos no bīstamas 
situācijas nelabvēlīgas ietekmes, un 
jebkuri līdzekļi, ar ko minimizēt dabas vai 
cilvēka izraisītu katastrofu;
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Pamatojums

Prevention is part of the subject matter of this Regulation.

Grozījums Nr. 24
3. panta 3) apakšpunkts

3) „sagatavotība” ir iepriekš veikta darbība, 
kas vajadzīga, lai nodrošinātu efektīvu ātro 
reaģēšanu. 

3) „sagatavotība” ir iepriekš veikta darbība, 
kas vajadzīga, lai nodrošinātu efektīvu ātro 
reaģēšanu uz dabas un tehnoloģiju 
izraisītās bīstamības un vides 
degradēšanas ietekmi, tostarp laicīgs un 
efektīvs agrais brīdinājums; 

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 25
3. panta 3.a) apakšpunkts (jauns)

3.a) „agrais brīdinājums” ir savlaicīga un
efektīva informācijas nodošana, kas ļauj 
veikt rīcību, lai izvairītos vai mazinātu 
riskus un nodrošinātu sagatavotību
efektīvi reaģēt.

Pamatojums

Early warning is a major element of disaster risk reduction.

Grozījums Nr. 26
4. panta ievaddaļa

Ar Instrumentu saistītu finansiālu palīdzību 
var saņemt par šādām darbībām:

Ar Instrumentu saistītu finansiālu palīdzību 
var saņemt, cita starpā, par šādām 
darbībām:



PE 362.591v01-00 16/20 PR\578817LV.doc

LV

Pamatojums

In order to avoid excluding any other actions which may prove necessary.

Grozījums Nr. 27
4. panta 3) apakšpunkts

3) apmācība, mācības, semināri, personāla 
un ekspertu apmaiņa;

3) apmācība, sanāksmes, mācības, 
semināri, personāla un ekspertu apmaiņa;

Pamatojums

To complete the eligible actions provided for in this Regulation.

Grozījums Nr. 28
4. panta 4) apakšpunkts

4) demonstrējumu projekti; 4) demonstrējumu projekti un 
programmas;

Pamatojums

See justification above.

Grozījums Nr. 29
4. panta e) apakšpunkts

5) tehnoloģiju pārņemšana; 5) zināšanu, tehnoloģiju un pieredzes 
pārņemšana;

Pamatojums

See justification above.

Grozījums Nr. 30
4. panta 9) apakšpunkts

9) drošu sakaru sistēmu un rīku izveide un 
uzturēšana;

9) uzticamu un drošu sakaru sistēmu un 
rīku izveide un uzturēšana;

Pamatojums

See justification above.



PR\578817LV.doc 17/20 PE 362.591v01-00

LV

Grozījums Nr. 31
4. panta 14.a) apakšpunkts (jauns)

14.a) procedūru veicināšana, lai 
saskaņotu pieejas, metodes un līdzekļus 
lielu ārkārtēju situāciju novēršanai un 
reaģēšanai uz tām.

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 32
13. panta 1. punkts

1. Komisijai palīdz komiteja, ko veido 
dalībvalstu pārstāvji un ko vada Komisijas 
pārstāvis (še turpmāk — „Komiteja”).

1. Komisijai palīdz komiteja, ko veido 
dalībvalstu pārstāvji, tostarp no pašvaldību 
un reģionu iestādēm, un ko vada 
Komisijas pārstāvis (še turpmāk —
„Komiteja”).

Pamatojums

Regional and local authorities should play a central role in disaster prevention and 
management.
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PASKAIDROJUMS

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 
provision for financial assistance in the event of a major emergency, in order to 
facilitate a rapid and effective response thereto.
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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.

Definitions
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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.


