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PR_CNS_art51am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
  większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 

większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
  większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 

wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego Instrument 
szybkiego reagowania i gotowości na poważne katastrofy
(COM(2005)0113 – C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Radzie (COM(2005)0113)1,

– uwzględniając art. 308 Traktatu WE oraz art. 203 traktatu Euratom, na mocy których
Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0181/2005),

– uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej, 

– uwzględniając art. 51 i art. 35 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Budżetowej i Komisji 
Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6-0000/2005),

1. zatwierdza po poprawkach projekt Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej projektu, zgodnie z art. 250 ust. 2 
Traktatu WE oraz Art. 119 drugi akapit Traktatu Euratom;

3. zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez 
Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za 
stosowne wprowadzenie znaczących zmian do projektu Komisji;

5. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka1
Tytuł

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA 
RADY ustanawiającego Instrument 
szybkiego reagowania i gotowości na 
poważne katastrofy

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA 
RADY I PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO ustanawiającego 
Instrument zapobiegania, szybkiego 

  
1 Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.
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reagowania i gotowości na poważne 
katastrofy

(Niniejsza poprawka ma zastosowanie 
ilekroć w tekście jest mowa o gotowości i 
szybkim reagowaniu).

Uzasadnienie

Projekt Komisji nie odnosi się do kwestii zapobiegania. Tymczasem ma ona zasadnicze 
znaczenie – zintegrowane zarządzanie kryzysowe obejmuje bowiem zarówno środki 
prewencyjne, jak i służące gotowości oraz reagowaniu. Poza tym niektóre działania 
kwalifikujące się do finansowania dotyczą nie tylko utrzymywania gotowości, lecz także 
zapobiegania.

Poprawka 2
Umocowanie 1

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 308,

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 175 ust. 1,

Uzasadnienie

Nadrzędnym celem rozporządzenia jest ochrona ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego, 
co zostało wyraźnie określone w pierwszym artykule rozporządzenia (dotyczącym jego 
przedmiotu). Ostatecznym celem wszystkich działań, które zgodnie z projektem kwalifikują się 
do finansowania jest ochrona ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego.

Poprawka 3
Umocowanie 2

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, 
w szczególności jego art. 203,

skreślone

Uzasadnienie

Katastrofy jądrowe powinny stać się przedmiotem odrębnego instrumentu legislacyjnego.

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 1

(1) Zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. u) Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską, 

(1) Duże katastrofy mogą mieć bardzo 
negatywny wpływ na ludzkie zdrowie i 
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Wspólnota podejmuje działania między 
innymi w sferze ochrony ludności. 

środowisko naturalne. W Traktacie 
ustanawiającym Wspólnotę Europejską 
istnieje podstawa prawna obejmująca 
ochronę zarówno środowiska 
naturalnego, jak i ludzkiego zdrowia – art. 
175 ust. 1, dlatego niniejszy instrument 
powinien być na niej oparty.

Uzasadnienie

Nadrzędnym celem rozporządzenia jest ochrona ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego, 
co zostało wyraźnie określone w pierwszym artykule rozporządzenia (dotyczącym jego 
przedmiotu). Ostatecznym celem wszystkich działań, które zgodnie z projektem kwalifikują się 
do finansowania jest ochrona ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego.

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia 2

(2) W związku z tym decyzją Rady 
2001/792/WE, Euratom ustanowiono 
mechanizm wspólnotowy ułatwiający 
wzmocnioną współpracę w interwencjach 
wspierających ochronę ludności.

(2) Decyzją Rady 2001/792/WE, Euratom 
ustanowiono mechanizm wspólnotowy 
ułatwiający wzmocnioną współpracę w 
interwencjach wspierających ochronę 
ludności.

Uzasadnienie

Poprawka związana ze zmianą wprowadzoną w pierwszym punkcie uzasadnienia. 

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia 2 a (nowy) 

(2a) Zmiany klimatyczne mają poważny, 
negatywny wpływ środowisko naturalne, 
gospodarkę i społeczeństwo na całym 
świecie, a ich konsekwencje mogą okazać 
się katastrofalne. W ostatniej dekadzie 
straty gospodarcze spowodowane 
naturalnymi katastrofami pogodowymi 
wzrosły sześciokrotnie w porównaniu do 
lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku.

Uzasadnienie

Projekt Komisji nie odwołuje się wprawdzie wyraźnie do zmian klimatycznych, jest jednak 
pośrednio związany z tym problemem. Projekt odnosi się do wielu zagrożeń, nie zawiera 
jednak konkretnej wzmianki o zmianach klimatycznych. Tymczasem wiele z wymienionych 
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kwestii należy rozważyć w świetle scenariuszy związanych ze zmianami klimatycznymi.

Poprawka 7
Punkt uzasadnienia 2 b (nowy) 

(2b) Ograniczenie ryzyka katastrofy, w 
tym zmniejszenie stopnia narażenia na 
katastrofy naturalne stanowi integralny 
element trwałego rozwoju oraz jeden z 
zasadniczych warunków realizacji 
Milenijnych Celów Rozwoju.

Uzasadnienie

Wcielenie przyjętego w Johannesburgu plan realizacji postanowień światowego szczytu na 
temat trwałego rozwoju wymaga zintegrowanej i uwzględniającej wiele zagrożeń 
integracyjnej metody w zakresie ryzyka oraz oceny i zarządzania kryzysowego, w tym 
zapobiegania, ograniczania, gotowości, reakcji i pomocy po wystąpieniu katastrofy.

Poprawka 8
Punkt uzasadnienia 3

(3) Konieczne jest ustanowienie 
Instrumentu szybkiego reagowania i 
gotowości, w ramach którego możliwe 
będzie udzielanie pomocy finansowej 
stanowiącej wkład w poprawę skuteczności 
systemów gotowości i reagowania na 
poważne katastrofy, w szczególności w 
kontekście decyzji 2001/792/WE.

(3) Konieczne jest ustanowienie 
Instrumentu zapobiegania, szybkiego 
reagowania i gotowości, w ramach którego 
możliwe będzie udzielanie pomocy 
finansowej stanowiącej wkład w poprawę 
skuteczności systemów gotowości i 
reagowania na poważne katastrofy, w 
szczególności w kontekście ośrodka 
monitoringu i informacji ustanowionego 
na mocy decyzji 2001/792/WE.

Uzasadnienie

Poprawka związana ze zmianą wprowadzoną w tytule.

Poprawka 9
Punkt uzasadnienia 4

(4) Obecny Instrument będzie widocznym 
wyrazem solidarności Wspólnoty z krajami 
dotkniętymi skutkami poważnych 
katastrof, ułatwiając świadczenie 

(4) Obecny Instrument będzie widocznym 
wyrazem solidarności Wspólnoty z krajami 
stojącymi w obliczu poważnych katastrof 
będących następstwem kataklizmów 
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wzajemnej pomocy poprzez mobilizację 
zasobów interwencyjnych Państw 
Członkowskich.

przyrodniczych, katastrof przemysłowych 
i technologicznych, w tym 
zanieczyszczenia wód morskich, bądź też 
aktów terrorystycznych, ułatwiając 
świadczenie wzajemnej pomocy poprzez
mobilizację zasobów interwencyjnych 
Państw Członkowskich.

Uzasadnienie

Ponieważ instrument dotyczy także zapobiegania, bardziej odpowiednie wydaje się użycie 
zwrotu „stojących w obliczu”. Treść piątego punktu uzasadnienia została przeniesiona do 
punktu 4. Wprowadzono również odniesienie do zanieczyszczenia wód morskich, ponieważ 
poza mechanizmem ochrony ludności brakuje innych szczególnych instrumentów mogących 
stanowić podstawę usuwania skutków katastrof morskich.

Poprawka 10
Punkt uzasadnienia 5

(5) Poważne katastrofy mogą być 
następstwem kataklizmów przyrodniczych, 
katastrof przemysłowych lub 
technologicznych, bądź też aktów 
terrorystycznych.

skreślony

Uzasadnienie

Tekst powyższego punktu został przeniesiony do punktu uzasadnienia nr 4.

Poprawka 11
Punkt uzasadnienia 6 a (nowy) 

(6a) Wyrażanie solidarności z państwami 
trzecimi stojącymi w obliczu katastrof i 
sytuacji kryzysowych jest od wielu lat 
elementem działań zewnętrznych UE, 
zgodnie z zasadą solidarności; ochrona 
ludności zapewniana przez UE 
rozciągająca się poza terytorium Unii 
stanowiłaby wartość dodaną oraz 
zwiększyła skuteczność i efektywność 
funkcjonowania Instrumentu. 

Uzasadnienie

Unia Europejska powinna w sposób konkretny wyrażać swoją solidarność z państwami 
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trzecimi dotkniętymi skutkami poważnych katastrof, w szczególności z krajami rozwijającymi 
się, w których w ostatnich latach uległa zwiększeniu ilość, skala i oddziaływanie katastrof 
naturalnych, powodując masowe zgony i długotrwałe, negatywne konsekwencje dla 
społeczeństwa, gospodarki i środowiska naturalnego.

Poprawka 12
Punkt uzasadnienia 7

(7) W celu zachowania spójności właściwe 
jest, aby działania w zakresie szybkiego 
reagowania realizowane poza Wspólnotą 
były objęte rozporządzeniem Rady(WE) nr 
[…]/2005 z dnia […] ustanawiającym 
Instrument Stabilności. Z tego samego 
powodu działania wchodzące w zakres 
decyzji Rady nr […]/2005ustanawiającej 
program szczegółowy „Zapobieganie, 
środki gotowości i działania w następstwie 
aktów terroryzmu”, oraz działania 
dotyczące utrzymania porządku 
publicznego i ochrony bezpieczeństwa 
wewnętrznego, nie powinny być objęte 
Instrumentem.

(7) W celu zachowania spójności właściwe 
jest, aby działania wchodzące w zakres 
decyzji Rady nr […]/2005ustanawiającej 
program szczegółowy „Zapobieganie, 
środki gotowości i działania w następstwie 
aktów terroryzmu”, oraz działania 
dotyczące utrzymania porządku 
publicznego i ochrony bezpieczeństwa 
wewnętrznego, nie powinny być objęte 
Instrumentem.

Uzasadnienie

Wspólnota powinna być zdolna do zademonstrowania solidarności z państwami trzecimi 
udzielając tym państwom pomocy w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na ich 
terytorium. Dlatego zakres przedmiotowy instrumentu powinien obejmować działania służące 
szybkiemu reagowaniu na poważne sytuacja kryzysowe poza terytorium UE.

Wniosek dotyczący Instrumentu na Rzecz Stabilności (COM(2004)630) omawiany obecnie na 
forum Rady może nie zapewnić realizacji tego celu, nawet gdyby jego zakresem objęto 
działania poza terytorium Unii Europejskiej. Przyczyną jest szeroki zakres objętych nim 
spraw (propagowanie pokoju i stabilności, ochrona i bezpieczeństwo ludności cywilnej w 
państwach trzecich). 

Poprawka 13
Punkt uzasadnienia 9

(9) Przyznawanie kontraktów na 
zamówienia publiczne i grantów w ramach 
niniejszego rozporządzenia powinno 
odbywać się zgodnie z rozporządzeniem 
Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 

(9) Przyznawanie kontraktów na 
zamówienia publiczne i grantów w ramach 
niniejszego rozporządzenia powinno 
odbywać się zgodnie z rozporządzeniem 
Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 
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25 czerwca 2002 r. w sprawie 
rozporządzenia finansowego mającego 
zastosowanie do budżetu ogólnego 
Wspólnot Europejskich9. Z uwagi na 
szczególny charakter działań w dziedzinie 
ochrony ludności, celowe jest zapewnienie 
możliwości przyznawania grantów również 
osobom fizycznym.

25 czerwca 2002 r. w sprawie 
rozporządzenia finansowego mającego 
zastosowanie do budżetu ogólnego 
Wspólnot Europejskich9. Z uwagi na 
szczególny charakter działań w dziedzinie 
ochrony ludności, celowe jest zapewnienie 
możliwości przyznawania grantów również 
osobom fizycznym oraz organizacjom 
pozarządowym.

Uzasadnienie

Należy uwzględnić skutki coraz szerszego zaangażowania organizacji pozarządowych w 
działania służące przygotowaniu się do sytuacji kryzysowych oraz reagowania na nie.

Poprawka 14
Punkt uzasadnienia 16 a (nowy) 

(16a) Ramy finansowe, w rozumieniu 
punktu 33 porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia 6 maja 
1999 między Parlamentem Europejskim, 
Radą oraz Komisją w sprawie dyscypliny 
budżetowej i poprawy procedury 
budżetowej1, są włączone do niniejszej 
decyzji na cały czas trwania programu, 
bez naruszenia tym samym uprawnień 
władzy budżetowej, zdefiniowanych w 
Traktacie. 
____________
1 Dz. U. C 172 z 18.06.1999, str. 1.

Uzasadnienie

Poprawka wprowadza odwołanie do procedury współdecydowania, w związku ze zmianą 
podstawy prawnej.

Poprawka 15
Punkt uzasadnienia 16 b (nowy) 

(16b) Wspólnotowe działania w zakresie 
ochrony ludności stanowią uzupełnienie 
polityk władz krajowych, regionalnych i 
lokalnych. W przypadku wystąpienia 
katastrofy ciężar działań spoczywa przede 
wszystkim na regionach i gminach, 
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dlatego powinny mieć one pełny udział w 
opracowywaniu, wdrażaniu i 
monitorowaniu polityk w dziedzinie 
ochrony ludności.

Uzasadnienie

W przypadku wystąpienia przewidywalnego zdarzenia o charakterze niszczycielskim, 
odpowiednie działania podejmowane są zazwyczaj na szczeblu lokalnym lub regionalnym, a 
nie krajowym czy ponadnarodowym. Dlatego także przygotowania do działań kryzysowych 
powinny odbywać się na szczeblu lokalnym – plany muszą opierać się na znajomości 
warunków lokalnych.

Poprawka 16
Punkt uzasadnienia 17

(17) Traktat ustanawiający Wspólnotę 
Europejską i Traktat ustanawiający 
Europejską Wspólnotę Energii Atomowej 
nie zawierają innych uprawnień do 
przyjęcia niniejszego rozporządzenia niż te 
zawarte odpowiednio w art. 308 i 203,

skreślony

Uzasadnienie

Nadrzędnym celem rozporządzenia jest ochrona ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego, 
co zostało wyraźnie określone w pierwszym artykule rozporządzenia (dotyczącym jego 
przedmiotu). Ostatecznym celem wszystkich działań, które zgodnie z projektem kwalifikują się 
do finansowania jest ochrona ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego.

Poprawka 17
Punkt uzasadnienia 17 a (nowy) 

(17a) Parlament Europejski przyjął szereg 
rezolucji w związku z katastrofami 
naturalnymi; ostatnią z nich jest rezolucja 
z dnia 8 września 2005 r.*, w której 
Parlament wezwał Komisję i Państwa 
Członkowskie do działań na rzecz 
wzmocnienia współpracy w dziedzinie 
działań służących ochronie ludności na 
wypadek katastrof naturalnych, w celu 
zapobiegania oraz minimalizowania ich 
niszczących skutków, w szczególności 
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poprzez udostępnienie dodatkowych 
zasobów w dziedzinie ochrony ludności. 
* P6_TA -PROV(2005)0334, pkt. 9

Poprawka 18
Artykuł 1 ustęp 1

Niniejsze rozporządzenie ustanawia na 
okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 
2013 r. Instrument szybkiego reagowania i 
gotowości, zwany dalej „Instrumentem”, w 
celu wspierania i uzupełniania wysiłków 
Państw Członkowskich służących ochronie 
ludzi, środowiska naturalnego i mienia w 
przypadku poważnych katastrof. 

Niniejsze rozporządzenie ustanawia na 
okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 
2013 r. Instrument zapobiegania, 
szybkiego reagowania i gotowości, zwany 
dalej „Instrumentem”, w celu wspierania i 
uzupełniania wysiłków Państw 
Członkowskich służących ochronie ludzi, 
zdrowia publicznego, środowiska 
naturalnego i mienia w przypadku 
poważnych katastrof. 

Uzasadnienie

Poprawka związana ze zmianą wprowadzoną w tytule.

Poprawka 19
Artykuł 1 ustępy 2 i 3

Ustanawia ono zasady udzielania w ramach 
Instrumentu pomocy finansowej dla 
działań mających na celu zwiększenie 
gotowości Wspólnoty na poważne 
katastrofy.

Ustanawia ono zasady udzielania w ramach 
Instrumentu pomocy finansowej i 
technicznej dla działań mających na celu 
zwiększenie gotowości Wspólnoty na 
poważne katastrofy.

Wprowadza również specjalne przepisy 
dotyczące pomocy finansowej w 
przypadku wystąpienia poważnej 
katastrofy, w celu ułatwienia szybkiej i 
skutecznej reakcji na nią.

Wprowadza również specjalne przepisy 
dotyczące pomocy finansowej i 
technicznej w przypadku wystąpienia 
poważnej katastrofy, w celu ułatwienia 
szybkiej i skutecznej reakcji na nią.

Uzasadnienie

Świadczenie pomocy technicznej przewidziano w art. 10.

Poprawka 20
Artykuł 2 ustęp 1
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1. Niniejsze rozporządzenie dotyczy 
gotowości na poważne katastrofy, 
niezależnie od ich charakteru.

1. Niniejsze rozporządzenie dotyczy 
wszystkich form poważnych katastrof 
określonych w art. 3 lit. a), na terytorium 
Wspólnoty i poza nim, ze szczególnym 
uwzględnieniem kwestii zdrowia 
publicznego.

Ma ono również zastosowanie do 
usuwania bezpośrednich następstw 
poważnych katastrof na obszarze 
Wspólnoty oraz na terytorium krajów 
biorących udział w mechanizmie 
wspólnotowym ustanowionym decyzją 
2001/792,
a także do gotowości i szybkiego 
reagowania na skutki poważnych 
katastrof w dziedzinie zdrowia 
publicznego.

Uzasadnienie

Wspólnota powinna być zdolna do zademonstrowania solidarności z państwami trzecimi 
udzielając tym państwom pomocy, w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na ich 
terytorium. Dlatego zakres przedmiotowy instrumentu powinien obejmować działania służące 
szybkiemu reagowaniu na poważne sytuacja kryzysowe poza terytorium UE.

Wniosek dotyczący Instrumentu na Rzecz Stabilności (COM(2004)630) omawiany obecnie na 
forum Rady może nie zapewnić realizacji tego celu, nawet gdyby jego zakresem objęto 
działania poza terytorium Unii Europejskiej. Przyczyną jest szeroki zakres objętych nim 
spraw (propagowanie pokoju i stabilności, ochrona i bezpieczeństwo ludności cywilnej w 
państwach trzecich). 

Poprawka 21
Artykuł 2 a (nowy)

Artykuł 2a
Okres realizacji i środki budżetowe

Niniejsze rozporządzenie jest realizowane 
od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 
grudnia 2013 r.
Ramy finansowe w zakresie wdrożenia 
niniejszego instrumentu zostały ustalone 
na 278 mln euro na okres od 1 stycznia 
2007 r. do 31 grudnia 2013 r. (siedem lat).
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Uzasadnienie

W związku z poprawką przewidującą objęcie zakresem niniejszego rozporządzenia działań 
zewnętrznych konieczne jest zwiększenie budżetu. Właściwe wydaje się zatem zarezerwowanie 
na okres siedmiu lat dodatkowo kwoty 105 mln euro.

Poprawka 22
Artykuł 3 litera (a)

(a) „poważna katastrofa” oznacza dowolną
sytuację, która ma lub może mieć 
niekorzystny wpływ na ludzi, mienie lub 
środowisko naturalne, i której następstwem 
może być prośba o wsparcie; 

(a) „poważna katastrofa” oznacza dowolne 
zdarzenie lub sytuację, która ma lub może 
mieć niekorzystny wpływ na ludzi, zdrowie 
publiczne, mienie lub środowisko 
naturalne, będące następstwem 
kataklizmów przyrodniczych, katastrof 
przemysłowych i technologicznych, w tym 
zanieczyszczenia wód morskich, bądź też 
aktów terrorystycznych;

Uzasadnienie

Zaproponowana definicja była zbyt obszerna. Nowa w większym stopniu oddaje treść 
rozporządzenia.

Poprawka 23
Artykuł 3 litera (a a) (nowa)

(aa) „zapobieganie” oznacza wszelkie 
działania podejmowane w celu 
zapewnienia faktycznego uniknięcia 
niekorzystnych skutków zagrożeń oraz 
wszelkie środki realizowane w celu 
ograniczenia związanych z nimi katastrof 
naturalnych lub wywołanych przez 
człowieka;

Uzasadnienie

Zapobieganie należy do przedmiotu niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 24
Artykuł 3 litera (c)
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(c) „gotowość” oznacza wszelkie działania 
podejmowane wcześniej w celu 
umożliwienia skutecznego szybkiego 
reagowania. 

(c) „gotowość” oznacza wszelkie działania 
podejmowane wcześniej w celu 
umożliwienia skutecznego szybkiego 
reagowania na skutki naturalnych i 
technologicznych zagrożeń oraz 
degradację środowiska naturalnego, w 
tym wydawanie szybkich i efektywnych 
wczesnych ostrzeżeń.

Uzasadnienie

Aby gotowości i reagowanie mogły zapewnić ograniczenie zagrożeń, musi towarzyszyć im 
system wczesnego ostrzegania. Działań tych nie można rozpatrywać osobno, wczesne 
ostrzeganie ma bowiem zasadnicze znaczenie dla podjęcia właściwych działań.

Poprawka 25
Artykuł 3 litera (c a) (nowa)

(ca) „wczesne ostrzeganie” oznacza 
szybkie i efektywne podawanie informacji 
umożliwiających podejmowanie działań w 
celu zapobieżenia lub ograniczenia 
zagrożeń oraz zapewnienia gotowości do 
szybkiego reagowania.

Uzasadnienie

Wczesne ostrzeganie stanowi podstawowy element ograniczenia zagrożenia związanego z 
katastrofami.

Poprawka 26
Artykuł 4, część wprowadzająca 

Do otrzymania pomocy finansowej w 
ramach Instrumentu kwalifikują się 
następujące działania:

Do otrzymania pomocy finansowej w 
ramach Instrumentu kwalifikują się między 
innymi następujące działania:

Uzasadnienie

Poprawka służy zapewnieniu możliwości podejmowania także innych działań, jeżeli wystąpi 
taka konieczność.
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Poprawka 27
Artykuł 4 punkt (c)

(c) szkolenia, ćwiczenia, warsztaty, 
wymiana personelu i ekspertów,

(c) szkolenia, posiedzenia, ćwiczenia, 
warsztaty, wymiana personelu i ekspertów,

Uzasadnienie

Poprawka służy uzupełnieniu listy działań kwalifikujących się do finansowania w niniejszym 
rozporządzeniu.

Poprawka 28
Artykuł 4 punkt (d)

(d) projekty demonstracyjne, (d) projekty i programy demonstracyjne,

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki nr 27.

Poprawka 29
Artykuł 4 punkt (e)

(e) transfer technologii, (e) transfer wiedzy, technologii 
i umiejętności specjalistycznych,

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki nr 27.

Poprawka 30
Artykuł 4 punkt (i)

(i) stworzenie i utrzymanie bezpiecznych 
systemów i narzędzi łączności,

(i) stworzenie i utrzymanie niezawodnych 
i bezpiecznych systemów i narzędzi 
łączności,

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki nr 27.
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Poprawka 31
Artykuł 4 punkt (n a) (nowy)

(na) propagowanie procedur służących 
harmonizacji strategii, metod i środków w 
zakresie zapobiegania i reagowania na 
poważne katastrofy;

Uzasadnienie

Warunkiem lepszej skuteczności jest zagwarantowanie określonego poziomu harmonizacji.

Poprawka 32
Artykuł 13 ustęp 1

1. Komisja jest wspierana przez Komitet, 
zwany dalej „Komitetem”, składający się z 
przedstawicieli Państw Członkowskich, 
któremu przewodniczy przedstawiciel 
Komisji.

1. Komisja jest wspierana przez Komitet, 
zwany dalej „Komitetem”, składający się z 
przedstawicieli Państw Członkowskich, w 
tym przedstawicieli władz lokalnych i 
regionalnych, któremu przewodniczy 
przedstawiciel Komisji.

Uzasadnienie

Główną rolę w zapobieganiu katastrofom i w działaniach podejmowanych w wypadku ich 
wystąpienie powinny odgrywać władze regionalne i lokalne.
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UZASADNIENIE

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 
an individual coastal state cannot cope with a large scale oil spill without assistance from 
other states.
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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.


