
PR\578817NL.doc PE 362.591v01-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

VOORLOPIGE VERSIE
2005/0052(CNS)

16.9.2005

*
ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van een 
Instrument voor snelle respons en paraatheid bij ernstige noodsituaties
(COM(2005)0113 – C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS))

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Rapporteur: Dimitrios Papadimoulis



PE 362.591v01-00 2/22 PR\578817NL.doc

NL

PR_CNS_art51am

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van een Instrument 
voor snelle respons en paraatheid bij ernstige noodsituaties
(COM(2005)0113 – C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2005)0113)1,

– gelet op artikel 308 van het EG-Verdrag en artikel 203 van het Euratom-Verdrag, op 
grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0181/2005),

– gezien het advies van de Commissie juridische zaken inzake de voorgestelde 
rechtsgrondslag,

– gelet op de artikelen 51 en 35 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en de adviezen van de Begrotingscommissie en de Commissie burgerlijke vrijheden, 
justitie en binnenlandse zaken (A6-0000/2005),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag en 
artikel 119, tweede alinea van het Euratom-Verdrag dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

4a. verzoekt de Raad en de Commissie dit standpunt te beschouwen als zijn eerste lezing in 
het kader van de medebeslissingsprocedure uit hoofde van de gewijzigde rechtsgrondslag;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Titel

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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Voorstel voor een VERORDENING VAN 
DE RAAD tot instelling van een 
Instrument voor snelle respons en 
paraatheid bij ernstige noodsituaties

Voorstel voor een VERORDENING VAN 
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE 
RAAD tot instelling van een Instrument 
voor preventie, snelle respons en 
paraatheid bij ernstige noodsituaties

(Dit amendement geldt voor de gehele 
tekst, telkens wanneer sprake is van snelle 
respons en paraatheid)

Motivering

Het voorstel van de Commissie gaat niet over preventie. Deze kwestie is van essentieel 
belang, omdat een geïntegreerd beheer van noodsituaties ook preventieve maatregelen omvat, 
naast paraatheid en respons. Bovendien is een aantal van de in aanmerking komende acties 
niet alleen van toepassing op paraatheid, maar ook op preventie.

Amendement 2
Visum 1

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 308, lid 1,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 175, lid 1,

Motivering

De verordening heeft voornamelijk tot doel om de volksgezondheid en het milieu te 
beschermen, zoals duidelijk wordt vermeld in het eerste artikel (onderwerp). Alle maatregelen 
die uit hoofde van het voorstel voor financiering in aanmerking komen zijn uiteindelijk gericht 
op de bescherming van de volksgezondheid en het milieu.

Amendement 3
Visum 2

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie, en met name op artikel 
203,

schrappen

Motivering

Nucleaire ongevallen moeten worden behandeld in een afzonderlijk wetgevingsinstrument.
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Amendement 4
Overweging 1

(1) Volgens artikel 3, lid 1, onder u), van 
het EG-Verdrag omvat het optreden van 
de Gemeenschap maatregelen op het 
gebied van civiele bescherming.

(1) Ernstige noodsituaties kunnen 
ingrijpende gevolgen hebben voor zowel 
de volksgezondheid als het milieu. Uit 
hoofde van het Verdrag tot oprichting van 
de Europese Gemeenschap bestaat een 
rechtsgrondslag die zowel het milieu als 
de bescherming van de volksgezondheid 
omvat - artikel 175, lid 1 - en waarop dit 
instrument daarom moet worden 
gebaseerd.

Motivering

De verordening heeft voornamelijk tot doel om de volksgezondheid en het milieu te 
beschermen, zoals duidelijk wordt vermeld in het eerste artikel (onderwerp). Alle maatregelen 
die uit hoofde van het voorstel voor financiering in aanmerking komen zijn uiteindelijk gericht
op de bescherming van de volksgezondheid en het milieu.

Amendement 5
Overweging 2

(2) Daartoe is een communautair 
mechanisme voor de coördinatie van 
interventies op het gebied van civiele 
bescherming in noodsituaties ingesteld bij 
Beschikking 2001/792/EG, Euratom van de 
Raad.

(2) Een communautair mechanisme 
voor de coördinatie van interventies op het 
gebied van civiele bescherming in 
noodsituaties is ingesteld bij Beschikking 
2001/792/EG, Euratom van de Raad.

Motivering

Vloeit voort uit de wijziging van overweging 1.

Amendement 6
Overweging 2 bis (nieuw)

(2 bis) Klimaatverandering heeft een 
aanzienlijke negatieve uitwerking op 
milieu, economie en samenleving, met 
mogelijk catastrofale gevolgen. De 
economische verliezen als gevolg van met 
het weer samenhangende natuurrampen 
zijn het afgelopen decennium in 
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vergelijking met de jaren '60 met een 
factor zes toegenomen.

Motivering

In de tekst van de Commissie wordt niet specifiek verwezen naar klimaatverandering, maar 
indirect is er wel een verband met vraagstukken op het gebied van klimaatverandering. Er 
wordt verwezen naar een groot aantal risico's, maar van klimaatverandering wordt geen 
specifieke melding gemaakt. Het is van belang stil te staan bij een groot aantal van de 
problemen die in het kader van scenario's betreffende klimaatverandering worden genoemd.

Amendement 7
Overweging 2 ter (nieuw)

(2 ter) Terugdringing van de risico's van 
rampen, met inbegrip van terugdringing 
van de kwetsbaarheid voor natuurrampen, 
maakt integrerend onderdeel uit van 
duurzame ontwikkeling en is een van de 
wezenlijke voorwaarden voor de 
verwezenlijking van de 
millenniumontwikkelingsdoelstellingen.

Motivering

In het implementatieplan van Johannesburg van de Wereldtop voor Duurzame Ontwikkeling 
wordt gevraagd om een geïntegreerde, alomvattende multirisicobenadering voor de aanpak 
van kwetsbaarheid, risicobeoordeling en rampenbeheersing, inclusief preventie, verzachting 
van de gevolgen, paraatheid, respons en herstel.

Amendement 8
Overweging 3

(3) Er moet een Instrument voor snelle 
respons en paraatheid bij ernstige 
noodsituaties worden ingesteld in het kader 
waarvan financiële steun kan worden 
verleend om de doeltreffendheid van 
systemen voor paraatheid voor en respons 
op ernstige noodsituaties te helpen 
verbeteren, met name binnen de context 
van Beschikking 2001/792/EG.

(3) Er moet een Instrument voor 
preventie, snelle respons en paraatheid bij 
ernstige noodsituaties worden ingesteld in 
het kader waarvan financiële steun kan 
worden verleend om de doeltreffendheid 
van systemen voor paraatheid voor en 
respons op ernstige noodsituaties te helpen 
verbeteren, met name binnen de context 
van het bij Beschikking 2001/792/EG
opgerichte waarnemings- en 
informatiecentrum.
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Motivering

Amendement vloeit voort uit de wijziging van de titel.

Amendement 9
Overweging 4

(4) Dit Instrument zal de concrete 
invulling van de solidariteit van de 
Gemeenschap ten aanzien van door
ernstige noodsituaties getroffen landen 
mogelijk maken door verstrekking van 
wederzijdse assistentie in de vorm van de 
inzet van interventiemiddelen van de 
lidstaten te vergemakkelijken.

(4) Dit Instrument zal de concrete 
invulling van de solidariteit van de 
Gemeenschap mogelijk maken ten aanzien 
van landen die met ernstige noodsituaties
te maken hebben die het gevolg zijn van 
natuur-, industriële en technologische 
rampen, met inbegrip van mariene 
vervuiling, of van terroristische daden, 
door verstrekking van wederzijdse 
assistentie in de vorm van de inzet van 
interventiemiddelen van de lidstaten te 
vergemakkelijken.

Motivering

Omdat het instrument ook preventie omvat, is het beter om het woord "te maken hebben met" 
te gebruiken. Overweging 5 is verwerkt in overweging 4. Mariene vervuiling wordt 
toegevoegd, omdat er afgezien van het mechanisme voor civiele bescherming geen andere 
specifieke instrumenten zijn voor de aanpak van de gevolgen van zeerampen.

Amendement 10
Overweging 5

(5) Ernstige noodsituaties kunnen het 
gevolg zijn van natuur-, industriële en 
technologische rampen, of van 
terroristische daden.

schrappen

Motivering

De tekst is verwerkt in overweging 4.

Amendement 11
Overweging 6 bis (nieuw)

(6 bis) Het betuigen van solidariteit met 
derde landen in geval van rampen en 
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noodsituaties heeft overeenkomstig het 
solidariteitsbeginsel jarenlang deel 
uitgemaakt van de externe maatregelen 
van de EU; wanneer de civiele 
bescherming van de EU zou worden 
uitgebreid tot buiten de Unie, zou dit een 
toegevoegde waarde opleveren en zou de 
doelmatigheid en de doeltreffendheid van 
de werking van het instrument worden 
vergroot.

Motivering

In geval van ernstige noodsituaties in derde landen moet de EU concreet solidariteit tonen, 
met name wanneer het gaat om ontwikkelingslanden waar het aantal en de omvang van 
natuurrampen, en de steeds ingrijpender gevolgen daarvan gedurende de afgelopen jaren, 
hebben geleid tot enorme verliezen aan mensenlevens en negatieve sociale, economische en 
milieugevolgen op lange termijn.

Amendement 12
Overweging 7

(7) Ter wille van de samenhang is het 
passend dat snelleresponsacties die buiten 
de Gemeenschap worden uitgevoerd, 
vallen onder Verordening (EG) nr. 
[…]/2005 van de Raad van […] tot 
instelling van een stabiliteitsinstrument.  
Om dezelfde reden mogen acties die vallen 
onder Besluit […]/2005 van de Raad tot 
vaststelling van het specifieke programma 
“Terrorismebestrijding: preventie, 
paraatheid en beheersing van de gevolgen” 
of betrekking hebben op ordehandhaving 
en bescherming van de interne veiligheid, 
niet onder het Instrument vallen.

(7) Ter wille van de samenhang is het 
passend dat  acties die vallen onder Besluit 
[…]/2005 van de Raad tot vaststelling van 
het specifieke programma 
“Terrorismebestrijding: preventie, 
paraatheid en beheersing van de gevolgen” 
of betrekking hebben op ordehandhaving 
en bescherming van de interne veiligheid, 
niet onder het Instrument vallen.

Motivering

De Gemeenschap moet solidariteit met derde landen kunnen tonen door te reageren op 
noodsituaties op hun grondgebied. Een snelle respons op ernstige noodsituaties buiten de EU 
moet derhalve worden opgenomen in het toepassingsgebied van het instrument.

Het voorstel betreffende een stabiliteitsinstrument (COM(2004)630), dat momenteel in 
behandeling is bij de Raad, kan nooit hetzelfde resultaat opleveren, zelfs wanneer daarin 
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maatregelen betreffende civiele bescherming buiten de Europese Unie zouden worden 
opgenomen, en wel in verband met de grote reikwijdte van die maatregel (bevordering van
vrede en stabiliteit; veiligheid  van de burgerbevolking in derde landen).

Amendement 13
Overweging 9

(9) De toekenning van contracten voor 
overheidsopdrachten en van subsidies uit 
hoofde van deze verordening moet 
verlopen overeenkomstig Verordening 
(EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad 
van 25 juni 2002 houdende het Financieel 
Reglement van toepassing op de algemene 
begroting van de Europese 
Gemeenschappen. Gezien de specifieke 
aard van de acties op het gebied van civiele 
bescherming moet worden bepaald dat 
subsidies ook aan natuurlijke personen 
kunnen worden verleend.

(9) De toekenning van contracten voor 
overheidsopdrachten en van subsidies uit 
hoofde van deze verordening moet 
verlopen overeenkomstig Verordening 
(EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad 
van 25 juni 2002 houdende het Financieel 
Reglement van toepassing op de algemene 
begroting van de Europese 
Gemeenschappen. Gezien de specifieke 
aard van de acties op het gebied van civiele 
bescherming moet worden bepaald dat 
subsidies ook aan natuurlijke personen en 
non-gouvernementele organisaties kunnen 
worden verleend.

Motivering

Er moet stil worden gestaan bij de gevolgen die een uitbreiding van de rol van NGO's bij 
systemen voor paraatheid voor en respons op noodsituaties zou hebben.

Amendement 14
Overweging 16 bis (nieuw)

(16 bis) Een financieel kader in de zin van 
punt 33 van het Interinstitutioneel 
Akkoord van 6 mei 1999 tussen het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie betreffende de 
begrotingsdiscipline en de verbetering van 
de begrotingsprocedure1, is voor de gehele 
looptijd van het programma in dit Besluit 
opgenomen, zonder dat dit van invloed is 
op de bevoegdheden van de 
begrotingsautoriteit zoals die in het 
Verdrag zijn vastgesteld.
____________
1 PB C 172 van 18.6.1999, blz. 1.
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Motivering

Verwijzing naar de medebeslissingsprocedure in verband met de wijziging van de 
rechtsgrondslag.

Amendement 15
Overweging 16 ter (nieuw)

(16 ter) Communautaire actie op het 
gebied van civiele bescherming vormt een 
aanvulling op het beleid van de nationale, 
regionale en plaatselijke autoriteiten. 
Regio's en gemeenten hebben in geval 
van rampen daarmee in de eerste plaats te 
maken en moeten derhalve volledig 
worden betrokken bij de uitwerking, de 
tenuitvoerlegging en het toezicht op het 
beleid inzake civiele bescherming.

Motivering

Doorgaans wordt op plaatselijk/regionaal niveau en niet op nationaal of supranationaal 
niveau het meest adequaat gereageerd op incidenten met een maatschappijontwrichtende 
werking. De voorbereidingen voor acties in geval van noodsituaties moeten derhalve ook op 
plaatselijk niveau worden getroffen, omdat de plannen moeten worden uitgewerkt op basis 
van plaatselijk aanwezige kennis.

Amendement 16
Overweging 17

(17) Het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap en het Verdrag 
tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie 
voorzien voor de aanneming van de 
onderhavige verordening in geen andere 
bevoegdheden dan die waarin is voorzien 
bij artikel 308, respectievelijk artikel 203,

schrappen

Motivering

De verordening heeft voornamelijk tot doel om de volksgezondheid en het milieu te 
beschermen, zoals duidelijk wordt vermeld in het eerste artikel (onderwerp). Alle maatregelen 
die uit hoofde van het voorstel voor financiering in aanmerking komen zijn uiteindelijk gericht 
op de bescherming van de volksgezondheid en het milieu.
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Amendement 17
Overweging 17 bis (nieuw)

(17 bis) Het Europees Parlement heeft 
naar aanleiding van natuurrampen een 
aantal resoluties aangenomen, meest 
recentelijk die van 8 september 2005*, 
waarin de Commissie en de lidstaten 
werden verzocht nauwer samen te werken 
bij de tenuitvoerlegging van maatregelen 
op het vlak van de bescherming van de 
bevolking in het geval van natuurrampen 
teneinde de verwoestende gevolgen 
daarvan te voorkomen en te 
minimaliseren, met name door het ter 
beschikking stellen van extra middelen 
voor burgerbescherming. 
* P6_TA -PROV(2005)0334, paragraaf 9

Amendement 18
Artikel 1, alinea 1

Bij deze verordening wordt, voor de 
periode van 1 januari 2007 tot en met 31 
december 2013, een Instrument voor snelle 
respons en paraatheid, hierna te noemen 
“het Instrument”, ingesteld ter 
ondersteuning en aanvulling van de door 
de lidstaten gedane inspanningen voor de 
bescherming van de bevolking, het milieu 
en eigendommen in ernstige noodsituaties.

Bij deze verordening wordt, voor de 
periode van 1 januari 2007 tot en met 31 
december 2013, een Instrument voor 
preventie, snelle respons en paraatheid, 
hierna te noemen “het Instrument”, 
ingesteld ter ondersteuning en aanvulling 
van de door de lidstaten gedane 
inspanningen voor de bescherming van de 
bevolking, de volksgezondheid, het milieu 
en eigendommen in ernstige noodsituaties.

Motivering

Amendement dat voortvloeit uit de wijziging van de titel.

Amendement 19
Artikel 1, alinea's 2 en 3

Deze verordening bevat regels voor de Deze verordening bevat regels voor de 
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toekenning van financiële steun uit hoofde 
van het Instrument voor acties die bedoeld 
zijn om de paraatheid van de Gemeenschap 
voor ernstige noodsituaties te verhogen.

toekenning van financiële en technische 
steun uit hoofde van het Instrument voor 
acties die bedoeld zijn om de paraatheid 
van de Gemeenschap voor ernstige 
noodsituaties te verhogen.

Ook voorziet zij in speciale bepalingen 
voor de verlening van financiële steun bij 
ernstige noodsituaties, om een snelle en 
effectieve respons daarop te 
vergemakkelijken.

Ook voorziet zij in speciale bepalingen 
voor de verlening van financiële en 
technische steun bij ernstige noodsituaties, 
om een snelle en effectieve respons daarop 
te vergemakkelijken.

Motivering

Technische steun is voorzien in artikel 10.

Amendement 20
Artikel 2, lid 1

1. Deze verordening is van toepassing 
op de paraatheid voor ernstige 
noodsituaties, ongeacht de aard daarvan.

1. Deze verordening is van toepassing 
op alle vormen van ernstige noodsituaties, 
als gedefinieerd in artikel 3, letter a), 
binnen en buiten de Gemeenschap, met 
speciale nadruk op 
volksgezondheidsaspecten.

Tevens is zij van toepassing op de 
beheersing van de onmiddellijke gevolgen 
van ernstige noodsituaties in de 
Gemeenschap en in landen die deelnemen 
aan het bij Beschikking 2001/792/EG 
ingestelde mechanisme.
Ook is zij van toepassing op de paraatheid 
voor en snelle respons op ernstige 
noodsituaties die nadelige gevolgen 
kunnen hebben voor de volksgezondheid.

Motivering

De Gemeenschap moet solidariteit met derde landen kunnen tonen door te reageren op
noodsituaties op hun grondgebied. Een snelle respons op ernstige noodsituaties buiten de EU 
moet derhalve worden opgenomen in het toepassingsgebied van het instrument.

Het voorstel betreffende een stabiliteitsinstrument (COM(2004)630), dat momenteel in 
behandeling is bij de Raad, kan nooit hetzelfde resultaat opleveren, zelfs wanneer daarin 
maatregelen betreffende civiele bescherming buiten de Europese Unie zouden worden 
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opgenomen, en wel in verband met de grote reikwijdte van die maatregel (bevordering van 
vrede en stabiliteit; veiligheid van de burgerbevolking in derde landen).

Amendement 21
Artikel 2 bis (nieuw)

Artikel 2 bis
Looptijd en begrotingsmiddelen

Deze Verordening wordt uitgevoerd van 1 
januari 2007 tot en met 31 december 
2013.
Het financiële kader voor de 
tenuitvoerlegging van dit instrument 
wordt vastgesteld op 278 miljoen EUR  
voor de periode van 1 januari 2007 tot en 
met 31 december 2013 (zeven jaar).

Motivering

In verband met het amendement betreffende opneming van externe maatregelen onder het 
toepassingsgebied van deze verordening moet de begroting worden verhoogd; een extra 
bedrag van 105 miljoen euro voor de periode van 7 jaar lijkt adequaat.

Amendement 22
Artikel 3, punt (1)

(1) “ernstige noodsituatie”: elke 
situatie die nadelige gevolgen voor de 
bevolking, eigendommen of het milieu 
heeft of kan hebben en aanleiding kan zijn 
tot een verzoek om bijstand;

(1) “ernstige noodsituatie”: elke
gebeurtenis of situatie die nadelige 
gevolgen voor de bevolking, 
volksgezondheid, eigendommen of het 
milieu heeft of kan hebben en die het 
gevolg is van natuur-, industriële en 
technologische rampen, met inbegrip van 
mariene vervuiling, of van terroristische 
daden;

Motivering

De voorgestelde definitie was te vaag. De nieuwe definitie geeft de inhoud van de verordening 
beter weer.
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Amendement 23
Artikel 3, punt (1) bis (nieuw)

 (1 bis) "preventie": elke maatregel om 
ervoor te zorgen dat de nadelige gevolgen 
van risico's feitelijk worden voorkomen en 
alle middelen om met 
natuurgebeurtenissen samenhangende of 
door de mens veroorzaakte rampen tot een 
minimum te beperken; 

Motivering

Preventie maakt deel uit van de inhoud van deze verordening.

Amendement 24
Artikel 3, punt (3)

(3) “paraatheid”: elke actie die van 
tevoren wordt ondernomen om te zorgen 
voor een effectieve snelle respons. 

(3) “paraatheid”: elke actie die van 
tevoren wordt ondernomen om te zorgen 
voor een effectieve snelle respons op de 
gevolgen van natuur- en technologische 
rampen en aantasting van het milieu, met 
inbegrip van het geven van tijdige en 
doeltreffende vroegtijdige 
waarschuwingen. 

Motivering

Paraatheid en respons alleen zijn niet voldoende om risico's te verminderen, tenzij zij 
vergezeld gaan van een systeem van vroegtijdige waarschuwing. Deze twee elementen kunnen 
niet los van elkaar worden gezien, omdat vroegtijdige waarschuwing van beslissende 
betekenis is voor het geven van een juiste richting aan de te nemen maatregelen.

Amendement 25
Artikel 3, punt (3) bis (nieuw)

(3 bis) "vroegtijdige waarschuwing": het 
geven van tijdige en doeltreffende 
informatie die het mogelijk maakt om 
maatregelen te nemen om risico's te 
voorkomen of te beperken en ervoor te 
zorgen dat men klaar is voor een 
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doeltreffende respons.

Motivering

Vroegtijdige waarschuwing is een belangrijk onderdeel van de beperking van de risico's van 
rampen.

Amendement 26
Artikel 4, inleidende formule

De volgende acties komen in aanmerking 
vooor financiële steun uit hoofde van het 
Instrument:

De volgende acties komen onder andere in 
aanmerking vooor financiële steun uit 
hoofde van het Instrument:

Motivering

Om te voorkomen dat eventuele andere maatregelen die noodzakelijk zouden kunnen blijken, 
worden uitgesloten.

Amendement 27
Artikel 4, punt (3)

(3) opleiding, oefeningen, workshops, 
uitwisseling van personeel en deskundigen;

(3) opleiding, bijeenkomsten, 
oefeningen, workshops, uitwisseling van 
personeel en deskundigen;

Motivering

Als aanvulling op de in deze verordening voorziene in aanmerking komende maatregelen.

Amendement 28
Artikel 4, punt (4)

(4) demonstratieprojecten; (4) demonstratieprojecten en -
programma's;

Motivering

Zie motivering hierboven.

Amendement 29
Artikel 4, punt (5)
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(5) technologieoverdracht; (5) de overdracht van kennis, 
technologie en deskundigheid;

Motivering

Zie motivering hierboven.

Amendement 30
Artikel 4, punt (9)

(9) totstandbrenging en onderhoud van 
veilige communicatiesystemen en 
-voorzieningen;

(9) totstandbrenging en onderhoud van 
betrouwbare en veilige 
communicatiesystemen en -voorzieningen;

Motivering

Zie motivering hierboven.

Amendement 31
Artikel 4, punt (14 bis) (nieuw)

(14 bis) bevordering van procedures 
gericht op harmonisatie van aanpak, 
methodes en instrumenten voor de 
preventie van en de respons op ernstige 
noodsituaties;

Motivering

Een zekere mate van harmonisatie is nodig om te komen tot een grotere efficiency.

Amendement 32
Artikel 13, lid 1

1. De Commissie wordt bijgestaan 
door een comité dat is samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de lidstaten en dat 
wordt voorgezeten door een 
vertegenwoordiger van de Commissie, 
hierna te noemen “het Comité”.

1. De Commissie wordt bijgestaan 
door een comité dat is samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de lidstaten, met 
deelneming van plaatselijke en regionale 
autoriteiten, en dat wordt voorgezeten 
door een vertegenwoordiger van de 
Commissie, hierna te noemen “het 
Comité”.



PR\578817NL.doc 19/22 PE 362.591v01-00

NL

Motivering

Regionale en plaatselijke autoriteiten moeten een centrale rol spelen bij de preventie en de 
beheersing van rampen.
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TOELICHTING

Inleiding 

De recente ramp na de tsunami in Azië, de krachtige tropische cycloon in Louisiana en de 
Mississippi, de verwoestende overstromingen in Roemenië, Bulgarije, Zwitserland, 
Oostenrijk, Duitsland en Frankrijk, de ernstige droogte in Spanje en Portugal en de branden 
die in Portugal bijna 180 000 hectare bos hebben verwoest, hebben ons er opnieuw aan 
herinnerd dat natuurlijke gevaren een wereldwijde dreiging vormen. Stedelijke risico's, de 
aftakeling van het milieu en de wereldwijde temperatuurstijging zijn evenzeer redenen om 
rampenbestrijding tot een topprioriteit te maken voor alle regeringen in de EU en voor de EU 
zelf, en om van versterking van het communautaire mechanisme voor civiele bescherming een 
spoedeisende doelstelling te maken, waarmee niet tot de volgende ramp kan worden gewacht.

Achtergrond 

Het communautair mechanisme voor civiele bescherming bevordert en vergemakkelijkt het 
verlenen van essentiële bijstand voor civiele bescherming, om te voorzien in de eerste 
behoeften van een land dat door een ramp wordt getroffen. Het mechanisme werd in oktober 
2001 (Besluit van de Raad 2001/792/EG -Euratom) gecreëerd en kan worden geactiveerd in 
geval van natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen, waaronder ook nucleaire 
ongevallen. Momenteel nemen 30 landen, namelijk de EU-25, Bulgarije, Roemenië, 
Liechtenstein, Noorwegen en IJsland, deel aan dit mechanisme. Het wordt aangevuld door een 
"actieprogramma voor civiele bescherming" (Besluit van de Raad 1999/847/EG), dat voorziet 
in de financiering van activiteiten ten behoeve van preventiemaatregelen, paraatheid en een 
effectieve respons. Het mechanisme loopt eind 2006 af.

Voor de periode 2007-2013 heeft de Commissie de onderstaande instrumenten voorgesteld 
om het noodzakelijke wettelijke kader te scheppen voor toekomstige acties op het gebied van 
civiele bescherming:

- Het Solidariteitsinstrument (COM(2005)0108) zal het bestaande Solidariteitsfonds 
vervangen. Het is bedoeld om de kosten te vergoeden die de lidstaten maken voor het 
herstel van de gevolgen van grote rampen.

- Het Stabiliteitsinstrument (COM(2004)0630) voor acties buiten de EU.

- Het programma "Terrorisme: preventie, paraatheid en beheersing van de gevolgen" 
(COM(2005)0124) voorziet in preventie, paraatheid en beheersing van de gevolgen 
van terrorisme voor wat betreft inlichtingen en rechtshandhaving. 

______________
Externe vertaling
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- Het Instrument voor snelle respons en paraatheid bij ernstige noodsituaties (COM 
(2005)0113 def.), dat beoogt het reactievermogen van de EU in het kader van het 
mechanisme voor civiele bescherming te verbeteren en de bijstand in termen van de 
paraatheid voor en een snelle respons op ernstige noodsituaties zoveel mogelijk te 
vergroten. De voornaamste beleidsdoelstelling is de stappen die in geval van een 
ernstige noodsituatie door de lidstaten worden ondernomen voor bescherming van de 
bevolking, het milieu en eigendommen, te ondersteunen en aan te vullen. Het 
Instrument stelt regels vast voor de verlening van financiële bijstand ten behoeve van 
maatregelen ter verbetering van de staat van paraatheid van de Gemeenschap voor 
ernstige noodsituaties, en bevat tevens specifieke voorzieningen voor financiële 
bijstand in geval van een ernstige noodsituatie, om een snelle en effectieve reactie 
daarop te vergemakkelijken.

Aanbevelingen van de rapporteur

Juridische grondslag 

De Commissie heeft voorgesteld de verordening te baseren op de artikelen 308 van het EG-
verdrag en 203 van het Euratom-verdrag, omdat de verdragen geen specifieke juridische 
grondslag zouden bieden voor maatregelen op het gebied van civiele bescherming.
De rapporteur stelt artikel 175, lid 1 van het EG-verdrag voor als de juiste juridische 
grondslag, op grond van het doel en de strekking van het voorstel en het feit dat het 
voornaamste doel van de verordening lijkt te liggen in de bescherming van de menselijke 
gezondheid en het milieu, zoals ook in artikel 1 (onderwerp) van de voorgestelde verordening 
wordt gesteld. Bovendien dienen alle acties die voor financiering op grond van het voorstel 
(artikel 4) in aanmerking komen, het uiteindelijke doel van bescherming van de menselijke 
gezondheid en het milieu.

Werkingssfeer 

Preventie 
Het voorstel van de Commissie gaat niet in op de preventie.
De rapporteur stelt voor dit onderwerp ook op te nemen in de werkingssfeer van het 
instrument, omdat een integraal beheer van noodsituaties zowel preventieve maatregelen als 
paraatheid en respons omvat. Preventie is een belangrijk onderdeel van de verlaging van het 
risico op rampen en moet samen met paraatheid en een onmiddellijke respons worden gezien, 
omdat preventie doorslaggevend is voor het aangeven van de juiste richting voor bijvoorbeeld 
beheersingsmaatregelen op lange termijn voor overstromingsrisico's.

Actie buiten de EU 
Het voorstel van de Commissie voorziet in financiering van de maatregelen voor civiele 
bescherming binnen de EU evenals in de deelnemende landen, die hierover memoranda van 
overeenstemming hebben ondertekend, en heeft geen betrekking op de mogelijkheid van 
respons op rampen buiten de EU, hoewel het Besluit van de Raad tot instelling van het 
communautair mechanisme voor civiele bescherming daarvoor wel de mogelijkheid biedt. 
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De rapporteur stelt voor het toepassingsgebied uit te breiden met gebieden buiten de EU. 
Externe maatregelen voor civiele bescherming vallen thans onder de werking van het voorstel 
voor een Stabiliteitsinstrument (COM(2004)0630). Aangezien de Raad echter heeft besloten 
de juridische grondslag van dit instrument te wijzigen, zou er geen ruimte meer zijn voor 
maatregelen voor civiele bescherming buiten de EU; derhalve is het gepast deze op grond van 
het solidariteitsbeginsel in de huidige verordening te opnemen.

Verontreiniging van de zee
Noodsituaties rond verontreiniging van de zee moeten worden opgenomen in het 
toepassingsgebied van de civiele bescherming in het nieuwe juridische instrument voor snelle 
respons en paraatheid, omdat er afgezien van het mechanisme voor civiele bescherming geen 
andere specifieke instrumenten bestaan voor de beheersing van de gevolgen van maritieme 
rampen. In artikel 1 van het besluit inzake het communautaire mechanisme (2001/792/EG) 
wordt onbedoelde verontreiniging van de zee uitdrukkelijk genoemd als aspect van de civiele 
bescherming, samen met natuur-, technologie- stralings- of milieurampen. Recente maritieme 
incidenten hebben laten zien dat een individuele kuststaat zonder hulp van andere landen niet 
is opgewassen tegen de gevolgen van een grote olievlek.

Definities 
Naar de mening van de rapporteur zou het waardevol zijn een duidelijke Europese definitie 
vast te leggen van "civiele bescherming" en de gerelateerde termen. Hij acht het nuttig termen 
als "preventie", "paraatheid" en "vroegtijdige waarschuwing" nader aan te scherpen.

Subsidiariteitsbeginsel 
De rapporteur is het met de Commissie eens dat de doctrine van de EU voor civiele 
bescherming moet worden gebaseerd op een benadering van onderaf en dat de primaire 
verantwoordelijkheid voor maatregelen inzake civiele bescherming moet berusten bij de 
lidstaten. Hij wil er met name op wijzen dat communautair optreden op dit gebied een 
aanvulling moet zijn op het beleid van de nationale, regionale en lokale autoriteiten, en dat 
regio's en gemeenten het meest rechtstreeks betrokken zijn bij rampen en daarom verregaand 
moeten worden ingeschakeld bij het opstellen en uitvoeren van en het toezicht op het beleid 
voor civiele bescherming.

Type juridisch instrument 
De rapporteur is het eens met het voorstel van de Commissie om gebruik te maken van een 
verordening. Andere soorten juridische instrumenten zouden niet toereikend zijn, omdat een 
aantal van de in het voorstel genoemde verplichtingen vanwege hun aard en strekking alleen 
kan worden opgelegd in de vorm van een juridisch instrument met rechtstreekse werking.

Begroting 
Wat de begroting betreft bevat het instrument geen concrete bedragen, maar uitsluitend 
indicatieve ramingen in de financiële verklaring van de Commissie, op basis van de 
ervaringen met de huidige instrumenten voor civiele bescherming.
Eerdere interventies hebben laten zien dat het nodig is het systeem te versterken en de 
bestaande uitgaven te verhogen of nieuwe te introduceren. Daarnaast wordt de behoefte aan 
verhoging van het budget ook nog onderstreept door het door de rapporteur voorgestelde 
amendement om ook financiering van acties buiten de Gemeenschap toe te laten; om deze 
reden lijkt een extra bedrag van 105 euro voor de periode van 7 jaar aangewezen te zijn.


