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PR_CNS_art51am

Označenie postupov

 * Konzultačný postup 
 väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu spoločnej pozície

*** Postup súhlasu 
 väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo napomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje nástroj rýchlej reakcie a pripravenosti 
na závažné núdzové situácie
(KOM(2005)0113 – C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS))

(konzultačný postup)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie predložený Rade (KOM(2005)0113)1,

– so zreteľom na článok 308 Zmluvy o ES a článok 203 Zmluvy Euratom, v súlade s 
ktorými Rada konzultovala s Parlamentom (C6-0181/2005),

– so zreteľom na názor Výboru pre právne veci na navrhnutom právnom základe,

– so zreteľom na články 51 a 35 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanoviská Výboru pre rozpočet a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť 
a vnútorné veci (A6-0000/2005),

1. schvaľuje zmenené a doplnené znenie návrhu Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh, v súlade s článkom 250 
odsekom 2 Zmluvy o ES/článkom 119 druhým pododsekom Zmluvy o Euratome;

3. vyzýva Radu, aby informovala Parlament, či má v úmysle odchýliť sa od textu 
schváleného Parlamentom;

4. žiada Radu o opätovnú konzultáciu s Parlamentom, ak mieni podstatne pozmeniť návrh 
Komisie;

4a. vyzýva Radu a Komisiu, aby považovali tento posudok ako prvé čítanie v rámci 
spolurozhodovacieho postupu v súlade so zmeneným právnym základom;

5. poveruje predsedu Parlamentu, aby túto pozíciu odovzdal Rade a Komisii.

Text navrhnutý Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Názov

  
1 Zatiaľ neuverejnené v Ú. v. EÚ.
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Návrh NARIADENIA RADY, ktorým sa 
ustanovuje nástroj rýchlej reakcie a 
pripravenosti na závažné núdzové situácie.

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY, ktorým sa 
ustanovuje nástroj prevencie, rýchlej 
reakcie a pripravenosti na závažné núdzové 
situácie.
(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa 
uplatňuje na celý text všade tam, kde sa 
uvádza pripravenosť a rýchla reakcia)

Odôvodnenie

Návrh Komisie sa nedotýka prevencie. Otázka prevencie je potrebná, nakoľko integrovaný 
manažment núdzových situácií zahŕňa preventívne opatrenia, ako aj pripravenosť a reakciu. 
Naviac, niektoré spôsobilé akcie sa nevzťahujú iba na pripravenosť, ale aj na prevenciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Citácia 1

So zreteľom na Zmluvu o založení 
Európskeho spoločenstva, najmä na jej 
článok 308,

So zreteľom na Zmluvu o založení 
Európskeho spoločenstva, najmä na jej 
článok 175 odsek 1,

Odôvodnenie

Hlavným cieľom nariadenia je ochrana zdravia ľudí a životného prostredia, ako je to jasne 
vyjadrené v jeho prvom článku (predmet). Všetky akcie spôsobilé pre financovanie v rámci 
návrhu majú za základný cieľ ochranu ľudského zdravia a životného prostredia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Citácia 2

So zreteľom na Zmluvu o založení 
Európskeho spoločenstva pre atómovú 
energiu, najmä na jej článok 20,

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Nukleárnymi nehodami by sa mal zaoberať osobitný legislatívny nástroj.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 1

(1) Činnosti Spoločenstva zahŕňajú (1) Závažné núdzové situácie môžu vážne 
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opatrenia v oblasti civilnej ochrany podľa 
článku 3 ods. 1 písm. u) Zmluvy o ES.

ovplyvniť tak verejné zdravie, ako aj 
životné prostredie. Podľa Zmluvy o 
založení Európskeho spoločenstva existuje 
právny základ zahŕňajúci tak životné 
prostredie, ako aj ochranu verejného 
zdravia - článok 175 odsek 1 – z ktorého 
by tento nástroj mal preto vychádzať.

Odôvodnenie

Hlavným cieľom nariadenia je ochrana zdravia ľudí a životného prostredia, ako je to jasne 
vyjadrené v jeho prvom článku (predmet). Všetky akcie spôsobilé pre financovanie v rámci 
návrhu majú za základný cieľ ochranu ľudského zdravia a životného prostredia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 2

(2) V tomto zmysle sa zriadil mechanizmus 
Spoločenstva na uľahčenie posilnenej
spolupráce pri pomocných zásahoch 
civilnej ochrany prostredníctvom 
rozhodnutia Rady 2001/792/ES, Euratom.

(2) Zriadil sa mechanizmus Spoločenstva 
na uľahčenie posilnenej spolupráce pri 
pomocných zásahoch civilnej ochrany 
prostredníctvom rozhodnutia Rady 
2001/792/ES, Euratom.

Odôvodnenie

V náväznosti na zmenu v odôvodnení 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 2a (nové)

(2a) Klimatické zmeny majú značný 
negatívny globálny dopad na životné 
prostredie, hospodárstvo a sociálnu sféru 
s  potencionálne katastrofickými 
následkami. V poslednom desaťročí 
vzrástli ekonomické straty vyplývajúce z 
prírodných katastrôf súvisiacich s 
počasím, a to o faktor 6 v porovnaní s 
rokom 1960. 

Odôvodnenie

Text Komisie sa osobitne nezmieňuje o klimatických zmenách, je ale na otázky klimatických 
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zmien nepriamo napojený. Poukazuje na mnohé riziká, avšak nijako špecificky sa nezmieňuje 
o klimatických. Je dôležité vziať do úvahy mnohé z otázok spomínaných vo svetle scenárií 
klimatických zmien.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie 2b (nové)

(2b) Znižovanie rizík katastrôf, vrátane 
znižovania zraniteľnosti voči prírodným 
katastrofám, je integrálnou súčasťou 
trvale udržateľného rozvoja a jedným z 
nezbytných predpokladov pre dosiahnutie 
miléniových rozvojových cieľov.

Odôvodnenie

Plán implementácie zo Svetového summitu trvale udržateľného rozvoja v Johannesburgu  
vyžaduje integrovaný, mnohorizikový, inkluzívny  prístup k ponímaniu rizika, hodnotiaci 
manažment a manažment katastrôf, vrátane prevencie, zmiernenia, pripravenosti, reakcie a 
obnovy. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Odôvodnenie 3

(3) Je nevyhnutné zriadiť nástroj rýchlej 
reakcie a pripravenosti, v rámci ktorého je
možné obdržať finančnú pomoc ako 
príspevok k zlepšeniu účinnosti systémov 
na pripravenosť a reakciu na závažné 
núdzové situácie, najmä v oblasti 
pôsobnosti rozhodnutia 2001/792/ES.

(3) Je nevyhnutné zriadiť nástroj 
prevencie, rýchlej reakcie a pripravenosti, 
v rámci ktorého je
možné obdržať finančnú pomoc ako 
príspevok k zlepšeniu účinnosti systémov 
na pripravenosť a reakciu na závažné 
núdzové situácie, najmä v oblasti 
pôsobnosti monitorovacieho 
a informačného centra zriadeného
rozhodnutím 2001/792/ES. 

Odôvodnenie

V náväznosti na zmenu v názve.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Odôvodnenie 4

(4) Tento nástroj zabezpečí jasné 
vyjadrenie solidarity Spoločenstva 

(4) Tento nástroj zabezpečí jasné 
vyjadrenie solidarity Spoločenstva 
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s krajinami postihnutými závažnými 
núdzovými situáciami tým, že uľahčí 
poskytnutie vzájomnej pomoci 
prostredníctvom mobilizácie zásahových 
aktivít členských štátov.

s krajinami čeliacimi závažným núdzovým 
situáciám, ktoré vyplývajú z prírodných, 
priemyslových a technologických 
katastrôf, zahŕňajúc znečistenie morí, 
alebo z teroristických útokov, tým, že 
uľahčí poskytnutie vzájomnej pomoci 
prostredníctvom mobilizácie zásahových 
aktivít členských štátov.

Odôvodnenie

Nakoľko nástroj zahŕňa prevenciu, slovo “čeliacimi” je viac primerané. Odôvodnenie(5) je 
zahrnuté v odôvodnení (4). Bolo pridané znečistenie morí, nakoľko okrem Mechanizmu v 
oblasti civilnej ochrany neexistujú žiadne iné osobitné nástroje, ktoré sa zaoberajú 
manažmentom následkov námorných katastrôf.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Odôvodnenie 5

(5) Závažné núdzové situácie môžu 
vyplývať z prírodných, priemyselných
a technologických katastrôf alebo z 
teroristických útokov.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Text je zahrnutý v odôvodnení 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Odôvodnenie 6a (nové)

(6a) Výraz solidarity s tretími krajinami 
vzhľadom ku katastrofám a núdzovým 
situáciám existuje mnoho rokov ako 
súčasť pôsobenia EÚ v zahraničí a v 
súlade s princípom solidarity; civilná 
ochrana EÚ rozšírená za hranice Únie 
zabezpečí pridanú hodnotu a zvýši 
účinnosť a efektivitu fungovania tohto 
nástroja.
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Odôvodnenie

EÚ by mala ukázať svoju konkrétnu solidaritu v prípade závažných núdzových situácií s 
tretími krajinami, obzvlášť s rozvojovými krajinami, kde množstvo a škála prírodných 
katastrof a ich vzrastajúci dopad v rámci posledných rokov majú za následok obrovské stráty 
na životoch a dlhotrvajúce negatívnej sociálne, ekonomické následky, ako aj následky na 
životnom prostredí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Odôvodnenie 7

(7) Z dôvodov koherencie je vhodné, aby 
činnosti rýchlej reakcie, ktoré sa realizujú
mimo Spoločenstva, spadali do pôsobnosti 
nariadenia Rady (ES) č. […] z […], 
ktorým sa ustanovuje nástroj stability. Z 
rovnakých dôvodov by činnosti spadajúce 
do pôsobnosti rozhodnutia Rady […], 
ktorým sa ustanovuje „špecifický program 
prevencia, pripravenosť a riadenie  
následkov terorizmu“ alebo súvisiace so 
zachovaním práva a poriadku a zaručením 
vnútornej bezpečnosti nemali byť v 
pôsobnosti tohto nástroja.

(7) Z dôvodov koherencie je vhodné, 
činnosti spadajúce do pôsobnosti 
rozhodnutia Rady […], ktorým sa 
ustanovuje špecifický program „prevencia, 
pripravenosť a riadenie  následkov 
terorizmu“ alebo súvisiace so zachovaním 
práva a poriadku a zaručením vnútornej 
bezpečnosti nemali byť v pôsobnosti tohto 
nástroja.

Odôvodnenie

Spoločenstvo by malo demonštrovať solidaritu s tretími krajinami odpovedaním na núdzové 
situácie na ich území. Rýchla reakcia na závažné núdzové situácie mimo EÚ by mala byť 
preto zahrnutá do rozsahu pôsobnosti nástrojov.

Návrh o nástroji stability (KOM(2004)630), ktorý je v súčasnosti predmetom diskusií Rady, 
nemohol dosiahnuť ten istý cieľ, aj keď nim bolo zahrnutie činností civilnej ochrany mimo 
Európskej Únie, dávajúc široký rozsah pôsobnosti (propagácia mieru a stability; bezpečnosť 
civilistov v tretích krajinách).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Odôvodnenie 9

(9) Udelenie kontraktov a grantov 
verejného obstarávania podľa tohto 
nariadenia by sa malo realizovať v súlade s 
nariadením Rady (ES, Euratom) č. 
1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových 
pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný 
rozpočet Európskych spoločenstiev. Z 

(9) Udelenie kontraktov a grantov 
verejného obstarávania podľa tohto 
nariadenia by sa malo realizovať v súlade s 
nariadením Rady (ES, Euratom) č. 
1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových 
pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný 
rozpočet Európskych spoločenstiev. Z 
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dôvodu osobitného charakteru činností 
v oblasti civilnej ochrany je vhodné 
zabezpečiť, aby granty mohli získať aj 
fyzické osoby.

dôvodu osobitného charakteru činností 
v oblasti civilnej ochrany je vhodné 
zabezpečiť, aby granty mohli získať aj 
fyzické osoby a nevládne organizácie.

Odôvodnenie

Je vhodné vziať do úvahy význam šírenia zainteresovanosti nevládnych organizácií v príprave 
a reakcii na núdzové situácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Odôvodnenie 16a (nové)

(16a) Finančný rámec, poňatý v rozsahu 
písmena 33 Medziinštitučnej dohody zo 6. 
mája 1999 medzi Európskym 
Parlamentom, Radou a Komisiou o 
rozpočtovej disciplíne a zlepšení 
rozpočtového postupu, je v tomto 
rozhodnutí zahrnutý počas celej dĺžky 
trvania programu, čím neovplyvňuje sily 
rozpočtových orgánov, ako sú definované 
Zmluvou.
____________
1 Ú. v. ES C 172, 18.6.1999, s. 1.

Odôvodnenie

Vzťahuje sa na spolurozhodovací postup, na základe zmeny právneho základu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Odôvodnenie 16b (nové)

(16b) Činnosti Spoločenstva v oblasti 
civilnej ochrany dopĺňajú politiky 
národných, regionálnych a lokálnych 
orgánov. V prípade katastrofy sú ako prvé 
príslušné regióny a lokálne municipality, 
a preto by mali byť plne zahrnuté v 
koncepcii, implementácii a monitoringu 
politík civilnej ochrany.
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Odôvodnenie

Zvyčajná a primeraná reakcia na rutinnú rozvratnú udalosť bude skôr na lokálnej/regionálnej 
úrovni než na národnej či supra-národnej. Príprava na reakciu núdzových situácií by preto 
mala taktiež prebiehať na lokálnej úrovni, nakoľko by plány mali byť vypracované na základe 
lokálnych poznatkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Odôvodnenie 17

(17) Zmluva o založení Európskeho 
spoločenstva a Zmluva o založení 
Európskeho spoločenstva pre atómovú 
energiu neustanovuje iné právomoci na 
prijatie tohto nariadenia ako tie podľa 
článkov 308 a 203, v uvedenom poradí,

vypúšťa sa 

Odôvodnenie

Hlavným cieľom nariadenia je ochrana zdravia ľudí a životného prostredia, ako je to jasne 
vyjadrené v jeho prvom článku (predmet). Všetky akcie spôsobilé pre financovanie v rámci 
návrhu majú za základný cieľ ochranu ľudského zdravia a životného prostredia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Odôvodnenie 17a (nové)

(17a) Európsky Parlament prijal radu 
uznesení, ktoré nasledovali po prírodných 
katastrofách, posledné je z 8. septembra 
2005*, v ktorom vyzýval Komisiu a 
členské štáty pre bližšiu spolupráci na 
opatreniach civilnej ochrany pre prípad 
prírodných katastrôf, s ohľadom na 
prevenciu a minimalizáciu devastujúceho 
dopadu, obzvlášť sprístupnením 
dodatočných zdrojov civilnej ochrany. 
* P6_TA -PROV(2005)0334, odsek 9

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 1 odsek 1



PR\578817SK.doc 13/21 PE 362.591v01.00

External translation

SK

Toto nariadenie stanovuje na obdobie od 1. 
januára 2007 do 31. decembra 2013 nástroj
rýchlej reakcie a pripravenosti, ďalej len 
„nástroj“, na podporu a doplnenie úsilia
členských štátov pri ochrane obyvateľstva, 
životného prostredia a majetku v prípade
závažnej núdzovej situácie.

Toto nariadenie stanovuje na obdobie od 1. 
januára 2007 do 31. decembra 2013 nástroj 
prevencie, rýchlej reakcie a pripravenosti, 
ďalej len „nástroj“, na podporu a doplnenie 
úsilia členských štátov pri ochrane 
obyvateľstva, verejného zdravia, životného 
prostredia a majetku v prípade závažnej 
núdzovej situácie.

Odôvodnenie

Na základe zmeny v názve.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 1 odseky 2 a 3

Ustanovuje pravidlá poskytovania 
finančnej pomoci v rámci nástroja na 
činnosti, ktoré zlepšujú situáciu 
pripravenosti Spoločenstva na závažné 
núdzové situácie.

Ustanovuje pravidlá poskytovania 
finančnej a technickej pomoci v rámci 
nástroja na činnosti, ktoré zlepšujú situáciu 
pripravenosti Spoločenstva na závažné 
núdzové situácie.

Taktiež zabezpečuje ustanovenia o 
finančnej pomoci v prípade závažnej 
núdzovej situácie, s cieľom uľahčiť rýchlu 
a účinnú reakciu.

Taktiež zabezpečuje ustanovenia o 
finančnej a technickej pomoci v prípade 
závažnej núdzovej situácie, s cieľom 
uľahčiť rýchlu a účinnú reakciu.

Odôvodnenie

Technická pomoc je uvedená v článku 10.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 2 odsek 1

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na
pripravenosť v prípade závažných 
núdzových situácií bez ohľadu na ich 
charakter.

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky 
formy závažných núdzových situácií ako 
sú definované v článku 3 písmeno a, 
v rámci i mimo Spoločenstva, so 
zvláštnym dôrazom na aspekty verejného 
zdravia.
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Taktiež sa uplatňuje pri riadení 
bezprostredných dôsledkov týchto 
závažných núdzových situácií v rámci 
Spoločenstva a krajín, ktoré sa zúčastňujú 
na mechanizme Spoločenstva stanovenom 
rozhodnutím 2001/792.
Uplatňuje sa aj pri pripravenosti a rýchlej 
reakcii na dopady na verejné zdravie
vyplývajúce z takýchto závažných 
núdzových situácií.

Odôvodnenie

Spoločenstvo by malo demonštrovať solidaritu s tretími krajinami odpovedaním na núdzové 
situácie na ich území. Rýchla reakcia na závažné núdzové situácie mimo EÚ by mala byť 
preto zahrnutá do rozsahu pôsobnosti nástrojov.

Návrh o nástroji stability (KOM(2004)630), ktorý je v súčasnosti predmetom diskusií Rady, 
nemohol dosiahnuť ten istý cieľ, aj keď nim bolo zahrnutie činností civilnej ochrany mimo 
Európskej Únie, dávajúc široký rozsah pôsobnosti (propagácia mieru a stability; bezpečnosť 
civilistov v tretích krajinách).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 2a (nový)

Článok 2a
Doba a rozpočtové zdroje

Toto nariadenie sa bude uplatňovať 
počínajúc 1. januárom 2007 a končiac 31. 
decembra 2013.
Finančný rámec pre realizáciu tohto 
nástroja je stanovený na 278 miliónov 
EUR od 1. januára 2007 do 31.decembra 
2013 (sedem rokov).

Odôvodnenie

Na základe pozmeňovacieho a dopĺňajúceho návrhu na zahrnutie externých činností v 
pôsobnosti tohto nariadenia, musí byť rozpočet navyšený; ako primerané sa zdá byť 
dodatočné množstvo 105 miliónov na obdobie 7 rokov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 3 písmeno (a)
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(a) „závažná núdzová situácia“ znamená 
akúkoľvek situáciu, ktorá má alebo môže
mať nepriaznivý dopad na obyvateľstvo, 
majetok alebo životné prostredie a môže
spôsobiť výzvu o pomoc;

(a) „závažná núdzová situácia“ znamená 
akúkoľvek udalosť alebo situáciu, ktorá má 
alebo môže mať nepriaznivý dopad na 
obyvateľstvo, verejné zdravie, majetok 
alebo životné prostredie vyplývajúci 
z prírodných, priemyslových 
a technologických katastrôf, zahŕňajúc 
znečistenie morí, alebo z teroristických 
útokov;

Odôvodnenie

Navrhnutá definícia bola príliš vágna. Nová definícia lepšie vyjadruje obsah nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 3 písmeno (a a) (nové)

(aa) „prevencia“ znamená akúkoľvek 
činnosť na zabezpečenie skutočného 
zamedzenia nepriaznivého dopadu rizík a 
akékoľvek prostriedky na minimalizáciu 
súvisiacich prírodných alebo človekom 
spôsobených katastrôf;

Odôvodnenie

Prevencia je súčasťou predmetu tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 3 písmeno (c)

(c) „pripravenosť“ znamená akúkoľvek 
činnosť vykonanú vopred na zabezpečenie
účinnej rýchlej reakcie.

(c) „pripravenosť“ znamená akúkoľvek 
činnosť vykonanú vopred na zabezpečenie
účinnej rýchlej reakcie na dopady 
prírodných a technologických rizík 
a degradácie životného prostredia, vrátane 
vydania včasných a účinných varovaní.

Odôvodnenie

Pripravenosť and reakcia sami osebe nestačia na zníženie rizika, pokiaľ nie sú sprevádzané 
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včasnými varovaniami. Nemôžu byť oddelené, nakoľko včasné varovanie je rozhodujúcim pre 
určenie správneho smeru vykonania opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 3 písmeno (ca) (nové)

(ca) „včasné varovanie“ znamená 
poskytnutie včasnej a účinnej informácie, 
ktorá umožní, aby bola vykonaná činnosť, 
ktorou sa predíde alebo zníži riziko, a 
zabezpečí pripravenosť na účinnú 
reakciu.

Odôvodnenie

Všasné varovanie je závažným prvkom zníženia rizika katastrôf.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 4 úvodná časť

V rámci nástroja sa môžu financovať tieto 
činnosti:

V rámci nástroja sa môžu financovať, inter 
alia, tieto činnosti:

Odôvodnenie

Aby sa predišlo vylúčeniu iných činností, ktoré sa môžu ukázať ako potrebné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 4 písmeno (c)

(c) výcvik, cvičenia, tvorivé dielne,
výmena personálu a odborníkov;

(c) výcvik, stretnutia, cvičenia, tvorivé 
dielne, výmena personálu a odborníkov;

Odôvodnenie

Na doplnenie spôsobilých činností uvedených v tomto nariadení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 4 písmeno (d)
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(d) demonštračné projekty; (d) demonštračné projekty a programy;

Odôvodnenie

Pozri vyššie uvedené odôvodnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 4 písmeno (e)

(e) transfer technológií; (e) transfer poznatkov, technológií a 
expertízy;

Odôvodnenie

Pozri vyššie uvedené odôvodnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Článok 4 písmeno (i)

(i) zriadenie a udržovanie bezpečných 
komunikačných systémov a nástrojov;

(i) zriadenie a udržovanie spoľahlivých a
bezpečných komunikačných systémov a 
nástrojov;

Odôvodnenie

Pozri vyššie uvedené odôvodnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Článok 4 písmeno (na) (nové)

(na) propagácia postupov, aby sa 
harmonizovali prístupy, metódy a 
prostriedky pre prevenciu a reakciu na 
závažné núdzové situácie;

Odôvodnenie

Určitý stupeň harmonizácie je potrebný na dosiahnutie vyššej účinnosti.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Článok 13 odsek 1

1. Komisii pomáha výbor, ktorého členmi 
sú zástupcovia členských štátov a ktorému 
predsedá zástupca Komisie, ďalej len 
„výbor“.

1. Komisii pomáha výbor, ktorého členmi 
sú zástupcovia členských štátov vrátane 
účasti miestnych a regionálnych orgánov, 
a ktorému predsedá zástupca Komisie, 
ďalej len „výbor“.

Odôvodnenie

Regionálne a miestne orgány by mali hrať centrálnu úlohu v predchádzaní katastrofám a ich 
manažmente.
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EXPLANATORY STATEMENT

Introduction

The recent Tsunami disaster in Asia, the strong tropical cyclone in Louisiana and Mississipi, 
as well as the devastating floods in Romania, Bulgaria, Switzerland, Austria, Germany and 
France, the serious drought in Spain and Portugal and the fires that have destroyed nearly 
180.000 hectares of forest in Portugal, are yet another  reminder that natural hazards are a 
global threat. Urban risks, the degradation of the environment and global warming should 
make disaster reduction a top priority for all EU governments and EU itself and the 
strengthening of the Community Civil Protection Mechanism should become an immediate 
objective and not wait for another disaster.

Background

The Community Civil Protection Mechanism supports and facilitates the mobilisation of vital 
civil protection assistance for the immediate needs of disaster stricken countries. Established 
in October 2001 (Council Decision 2001/792/EC-Euratom), the Mechanism can be activated 
in case of natural and man-made disasters, including nuclear accidents. 30 States - the EU25, 
Bulgaria, Romania, Lichtenstein, Norway and Iceland - currently participate in the 
Mechanism. It is complemented by a “civil protection action programme” (Council Decision 
1999/847/EC) which permits the funding of activities that aim at preventive action, 
preparedness and an effective response. It expires at the end of 2006.

For the period 2007-2013, the Commission proposed the following instruments aiming to 
establish the necessary legal framework for future actions in the field of civil protection:

- The Solidarity Instrument (COM(2005)108) will replace the existing Solidarity Fund. 
It aims at reimbursing the Member States’ costs of repairing the consequences of 
major disasters.

- The Stability Instrument (COM (2004)630) for actions outside the EU.

- The Programme “Prevention, Preparedness and Consequence Management of 
Terrorism” (COM (2005)124) provides for the prevention, preparedness and 
consequence management of terrorism in as far as the intelligence and law 
enforcement are concerned. 

- The Rapid Response and Preparedness Instrument for major emergencies (COM 
(2005)113 final), which aims at enhancing the EU’s response capabilities in the 
context of the civil protection mechanism and maximize assistance in terms of 
preparedness and rapid response to major emergencies. The main policy objective is to 
support and complement the efforts of the Member States for the protection of people, 
the environment and property in the event of a major emergency. It lays down rules 
for the provision of financial assistance for actions designed to enhance the 
Community’s state of preparedness for major emergencies, and it also makes special 
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provision for financial assistance in the event of a major emergency, in order to 
facilitate a rapid and effective response thereto.

Rapporteur’s recommendations

Legal basis

The Commission has proposed to base the Regulation on Articles 308 TEC and 203 Euratom-
Treaty, arguing that the Treaties do not provide a specific legal basis for civil protection 
measures.
The rapporteur suggests Article 175(1) TEC as the correct legal basis in the light of the 
proposal’s aim and content and taken into consideration that the Regulation’s preponderant 
purpose appears to be the protection of people’s health and the environment as expressed in 
Article 1 (subject matter) of the proposed Regulation. Besides, all the actions eligible for 
financing under the proposal (Article 4) serve the ultimate purpose to protect human health 
and the environment.

Scope

Prevention
The Commission proposal does not address prevention .
The rapporteur suggests to include this issue in the scope of the Instrument, since an 
integrated emergency management comprises preventive measures, preparedness and 
response. Prevention is a major element of disaster risk reduction and cannot be separated 
from preparedness and immediate response, as it is decisive for setting the right direction of 
for e.g. long-term flood risk management measures.

Action outside the EU
The Commission proposal provides for financing the civil protection actions within the EU as 
well as in the participating States bound by Memoranda of Understanding and does not cover 
the possibility of response to disasters occurring outside the EU, even though the Council 
Decision establishing the Community Civil Protection Mechanism allows for that. 
The rapporteur suggests expanding the scope outside the EU. External civil protection actions 
are currently part of the scope of the proposal on a Stability Instrument (COM(2004)630). 
However, as the Council has decided to change the legal basis of this Instrument, civil 
protection actions outside the EU would not be covered anymore; it is therefore appropriate to 
include them, according to the principle of solidarity, in the present Regulation.

Marine pollution
Marine pollution emergencies should be included in the scope of civil protection in the new 
legal Instrument on Rapid Response and Preparedness since apart of the Civil Protection 
Mechanism there are no other specific instruments to address the consequence management of 
maritime disasters. Accidental marine pollution is explicitly included in civil protection along 
with natural, technological, radiological or environmental disasters in Article 1 of the 
Community Mechanism Decision (2001/792/EC). Recent maritime accidents have shown that 
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.


