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**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
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(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning om inrättande av ett snabbinsats- och 
beredskapsinstrument för allvarliga olyckshändelser
(KOM(2005)0113 – C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2005)0113)1,

– med beaktande av artikel 308 i EG-fördraget och artikel 203 i Euratomfördraget, i enlighet 
med vilka rådet har hört parlamentet (C6-0181/2005),

– med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga 
grunden,

– med beaktande av artiklarna 51 och 35 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från budgetutskottet och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter 
samt rättsliga och inrikes frågor (A6-.../2005).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse 
härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget och i enlighet med artikel 119 
andra stycket i Euratomfördraget.

3. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 
den text som parlamentet har godkänt.

4. Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt 
ändra kommissionens förslag.

4a. Europaparlamentet uppmanar rådet att uppfatta detta yttrande som första behandling i 
enlighet med medbeslutandeförfarandet och den rättsliga grund som har ändrats.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Titel

Förslag till rådets förordning om inrättande 
av ett snabbinsats- och 
beredskapsinstrument för allvarliga 
olyckshändelser

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om inrättande av ett 
skyddsåtgärds-, snabbinsats- och 
beredskapsinstrument för allvarliga 
olyckshändelser
(Denna ändring berör hela lagtexten under 
behandling. Om ändringen antas skall hela 
texten anpassas i överensstämmelse 
härmed.)

Motivering

Kommissionens förslag tar inte upp frågan om förebyggande verksamhet. Det är en 
betydelsefull fråga eftersom en integrerad hantering av allvarliga olyckor inbegriper såväl 
förebyggande skydd som beredskap och insatser. Dessutom avser en del av de insatser som 
kan beviljas gemenskapsstöd inte bara beredskap utan även förebyggande skyddsåtgärder.

Ändringsförslag 2
Led 1 i beaktandemeningen

med beaktande av Fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artikel 308 i detta,

med beaktande av Fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artikel 175.1 i detta,

Motivering

Kommissionens förslag syftar fram för allt till att skydda människors hälsa och naturen vilket 
klart framgår av artikel 1 (syfte). Alla åtgärder som kan beviljas gemenskapsstöd i enlighet 
med förslaget har som ultimat syfte att skydda människors hälsa och miljön.

Ändringsförslag 3
Led 2 i beaktandemeningen

med beaktande av Fördraget om 
upprättandet av Europeiska 
atomenergigemenskapen, särskilt 
artikel 203 i detta,

utgår
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Motivering

Olyckor och katastrofer i samband med kärnenergi bör behandlas inom ramen för ett separat 
rättsligt instrument.

Ändringsförslag 4
Skäl 1

(1) Enligt artikel 3.1 u i EG-fördraget 
skall gemenskapens verksamhet innefatta 
åtgärder inom området räddningstjänst.

(1) Allvarliga olyckshändelser kan ha 
avgörande inverkan både på människors 
hälsa och på naturen. I Fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen 
finns en rättslig grund som omfattar både 
miljön och skyddet av folkhälsan –
artikel 175.1 - på vilken detta instrument 
följaktligen bör baseras.

Motivering

Kommissionens förslag syftar framför allt till att skydda människors hälsa och naturen vilket 
klart framgår av artikel 1 (syfte). Alla åtgärder som kan beviljas gemenskapsstöd i enlighet 
med förslaget har som ultimat syfte att skydda människors hälsa och miljön.

Ändringsförslag 5
Skäl 2

(2) För detta ändamål har det genom 
rådets beslut 2001/792/EG, Euratom 
inrättats en gemenskapsmekanism för att 
underlätta ett förstärkt samarbete vid 
biståndsinsatser inom räddningstjänsten.

(2) Genom rådets beslut 2001/792/EG, 
Euratom har det inrättats en 
gemenskapsmekanism för att underlätta ett 
förstärkt samarbete vid biståndsinsatser 
inom räddningstjänsten.

Motivering

I överensstämmelse med ändringen i skäl 1.

Ändringsförslag 6
Skäl 2a (nytt)

(2a) Klimatförändringarna har betydande 
negativa, globala miljömässiga, 
ekonomiska och sociala följder vars 
konsekvenser kan vara katastrofala. 
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Ekonomiska förluster till följd av 
väderleksrelaterade naturkatastrofer har 
under det senaste decenniet ökat med en 
faktor som är sex gånger högre än nivån 
på 1960-talet.

Motivering

Kommissionens text refererar inte specifikt till klimatförändringar men hänger indirekt 
samman med frågor som rör dessa. I texten refereras till många faror men 
klimatförändringarna omnämns inte specifik. Det är viktigt att ta ställning till flera av de 
frågor som nämns i texten mot bakgrund av scenarier i samband med klimatförändringen. 

Ändringsförslag 7
Skäl 2b (nytt)

(2b) Att reducera risken för katastrofer, 
inbegripet att reducera sårbarhet inför 
naturkatastrofer, utgör en väsentlig del av 
en hållbar utveckling och är en 
grundläggande förutsättning för att
millennieutvecklingsmålen skall uppnås.

Motivering

Johannesburgplanen för förverkligande av världstoppmötet om hållbar utveckling innehåller 
krav om att risker skall hanteras på ett integrerat, omfattande och inkluderande sätt som 
omfattar riskbedömning och katastrofhantering, inbegripet förebyggande och lindrande 
åtgärder, åtgärder i anslutning till beredskap, hjälpinsatser och återhämtning.

Ändringsförslag 8
Skäl 3

(3) Det bör inrättas ett snabbinsats- och 
beredskapsinstrument som gör det möjligt 
att ge ekonomiskt stöd som bidrar till att 
förbättra effektiviteten hos system för 
beredskap och insats vid allvarliga 
olyckshändelser, särskilt mot bakgrund av 
beslut 2001/792/EG.

(3) Det bör inrättas ett skyddsåtgärds-, 
snabbinsats- och beredskapsinstrument 
som gör det möjligt att ge ekonomiskt stöd 
som bidrar till att förbättra effektiviteten 
hos system för beredskap och insats vid 
allvarliga olyckshändelser, särskilt mot 
bakgrund av det övervaknings- och 
informationscentrum som inrättas genom 
beslut 2001/792/EG.
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Motivering

I överensstämmelse med den ändrade rubriken.

Ändringsförslag 9
Skäl 4

(4) Instrumentet kommer att synliggöra 
gemenskapens solidaritet gentemot de 
länder som drabbas av allvarliga 
olyckshändelser genom att mobilisera 
medlemsstaternas insatsresurser och på så 
sätt underlätta tillhandahållandet av 
ömsesidigt bistånd.

(4) Instrumentet kommer att synliggöra 
gemenskapens solidaritet gentemot de 
länder som ställs inför allvarliga 
olyckshändelser till följd av 
naturkatastrofer, industriella och tekniska 
katastrofer, inbegripet havsföroreningar, 
eller till följd av terroristattentat, genom 
att mobilisera medlemsstaternas 
insatsresurser och på så sätt underlätta 
tillhandahållandet av ömsesidigt bistånd.

Motivering

Eftersom instrumentet omfattar förebyggande verksamhet är ”ställs inför” ett ordval att 
föredra. Skäl 5 är införlivat med skäl 4. Omnämnandet av havsföroreningar tillfogas eftersom 
det utöver mekanismen för civilskydd inte finns några övriga specifika instrument att tillgripa 
när det gäller att hantera konsekvenser av maritima katastrofer.

Ändringsförslag 10
Skäl 5

(5) Allvarliga olyckshändelser kan uppstå 
till följd av naturkatastrofer, industriella 
och tekniska katastrofer eller terrorism.

utgår

Motivering

Texten har införlivats med skäl 4.

Ändringsförslag 11
Skäl 6a (nytt)

(6a) Att uttrycka solidaritet med tredje 
länder i katastrof- och olyckssituationer 
har i många år varit utgjort en del av 
EU:s externa verksamhet och förenligt 
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med solidaritetsprincipen. Att utvidga 
EU:s civilskydd till att sträcka sig utanför 
unionens gränser skulle tillföra ett 
mervärde och göra verksamheten i 
anslutning till instrumentet slagkraftigare 
och effektivare.

Motivering

EU bör ge uttryck för sin konkreta solidaritet när stora olyckshändelser drabbar tredje 
länder, i synnerhet utvecklingsländer där antalet naturkatastrofer, omfattningen av dem och 
deras tilltagande konsekvenser, under de senaste åren har inneburit enorma förluster i 
människoliv och haft negativa konsekvenser på lång sikt när det gäller samhälle, ekonomi och 
miljö.

Ändringsförslag 12
Skäl 7

(7) För konsekvensens skull bör 
snabbinsatsåtgärder som vidtas utanför 
gemenskapen omfattas av rådets 
förordning (EG) nr […]/2005 av den […] 
om upprättande av ett 
stabilitetsinstrument. Av samma skäl får 
instrumentet inte gälla sådana åtgärder 
som omfattas av rådets beslut […]/2005 
om inrättande av ett specifikt program om 
”Terrorism – förebyggande, beredskap och 
följdhantering”, eller som är kopplade till 
upprätthållande av lag och ordning samt 
skydd av den inre säkerheten.

(7) För konsekvensens skull bör åtgärder 
som omfattas av rådets beslut […]/2005 
om inrättande av ett specifikt program om 
”Terrorism – förebyggande, beredskap och 
följdhantering”, eller som är kopplade till 
upprätthållande av lag och ordning samt 
skydd av den inre säkerheten.

Motivering

Gemenskapen bör ha möjlighet att uttrycka solidaritet med tredje länder i katastrofsituationer 
genom insatser på de här ländernas territorium. Snabbinsatser vid stora olyckshändelser 
utanför EU bör därför ingå i instrumentets tillämpningsområde.

Förslaget om ett stabilitetsinstrument (KOM(2004)0630) som för närvarande diskuteras i 
rådet skulle inte kunna förverkliga samma målsättning även om man med det skulle införliva 
civilskydd utanför Europeiska unionen, detta på grund av dess breda och omfattande 
tillämpningsområde (främja fred och stabilitet, trygghet och säkerhet för civilbefolkningar i 
tredje länder).
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Ändringsförslag 13
Skäl 9

(9) Tilldelning av offentliga kontrakt och 
beviljande av bidrag inom ramen för denna 
förordning bör ske i enlighet med rådets 
förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av 
den 25 juni 2002 med budgetförordning för 
Europeiska gemenskapernas allmänna 
budget. På grund av verksamhetens särart 
bör även fysiska personer kunna få bidrag 
till åtgärder inom räddningstjänsten.

(9) Tilldelning av offentliga kontrakt och 
beviljande av bidrag inom ramen för denna 
förordning bör ske i enlighet med rådets 
förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av 
den 25 juni 2002 med budgetförordning för 
Europeiska gemenskapernas allmänna 
budget. På grund av verksamhetens särart 
bör även fysiska personer och icke-statliga 
organisationer kunna få bidrag till åtgärder 
inom räddningstjänsten.

Motivering

När man förbereder och genomför insatser till följd av olyckshändelser är det lämpligt att 
räkna med och förutse ett engagemang från icke-statliga organisationers sida.

Ändringsförslag 14
Skäl 16a (nytt)

(16a) En finansiell ram, i enlighet med 
punkt 33 i det interinstitutionella avtalet 
av den 6 maj 1999 mellan 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om budgetdisciplin och ett 
förbättrat budgetförfarande1, införlivas 
med detta beslut för hela 
programperioden, utan att det här 
inverkar på budgetmyndighetens 
befogenheter som fastställs i fördraget.
________________
1 EGT C 172, 18.6.1999, s. 1.

Motivering

Hänvisning till medbeslutandeförfarandet, på grund av att den rättsliga grunden ändrats.

Ändringsförslag 15
Skäl 16b (nytt)

(16b) Gemenskapsinsatser på området för 
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civilskydd kompletterar de nationella, 
regionala och lokala myndigheternas 
politik. I händelse av en olycka är 
regioner och kommuner de som först 
berörs och de bör därför involveras fullt 
ut i utarbetandet, genomförandet och 
övervakningen av strategier för civilskydd.

Motivering

Den normala och riktiga reaktionen på en händelse som skakar om vardagen inträffar 
snarare på lokal eller regional nivå än på nationell eller överstatlig nivå. Därför bör även 
förberedelserna vad gäller katastrofinsatser ske på lokal nivå, eftersom planerna bör 
utvecklas på basis av lokal kännedom.

Ändringsförslag 16
Skäl 17

(17) Fördraget om upprättandet av 
Europeiska gemenskapen och Fördraget 
om upprättandet av Europeiska 
atomenergigemenskapen innehåller inte 
några andra befogenheter för att anta 
denna förordning, än de som anges i 
artikel 308 respektive i artikel 203.

utgår

Motivering

Kommissionens förslag syftar fram för allt till att skydda människors hälsa och naturen vilket 
klart framgår av artikel 1 (syfte). Alla åtgärder som kan beviljas gemenskapsstöd i enlighet 
med förslaget har som ultimat syfte att skydda människors hälsa och miljön.

Ändringsförslag 17
Skäl 17a (nytt)

(17a ) Europaparlamentet har antagit 
flera resolutioner med anledning av 
naturkatastrofer, av vilka den senaste är 
resolutionen av den 8 september 2005*, 
där parlamentet uppmanar kommissionen 
och medlemsstaterna att verka för ett 
närmare samarbete i civilskyddsfrågor i 
händelse av naturkatastrofer, i syfte att 
förebygga och begränsa sådana 
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katastrofers förödande inverkan, i 
synnerhet genom att ställa 
kompletterande resurser för civilskydd till 
förfogande.
________________
* P6_TA-PROV(2005)0334, punkt 9.

Ändringsförslag 18
Artikel 1, stycke 1

Genom denna förordning inrättas, för 
perioden mellan den 1 januari 2007 och 
den 31 december 2013, ett snabbinsats- och 
beredskapsinstrument, nedan kallat 
”instrumentet”, som skall underlätta och 
komplettera medlemsstaternas 
skyddsinsatser för människor, miljö och 
egendom vid allvarliga olyckshändelser.

Genom denna förordning inrättas, för 
perioden mellan den 1 januari 2007 och 
den 31 december 2013, ett skyddsåtgärds-, 
snabbinsats- och beredskapsinstrument, 
nedan kallat ”instrumentet”, som skall 
underlätta och komplettera 
medlemsstaternas skyddsinsatser för 
människor, folkhälsa, miljö och egendom 
vid allvarliga olyckshändelser.

Motivering

Med anledning av rubrikändringen.

Ändringsförslag 19
Artikel 1, styckena 2 och 3

Förordningen innehåller bestämmelser för 
tillhandahållande av ekonomiskt bistånd 
med hjälp av instrumentet till sådana 
åtgärder som skall öka gemenskapens 
beredskap för allvarliga olyckshändelser.

Förordningen innehåller bestämmelser för 
tillhandahållande av ekonomiskt och 
tekniskt bistånd med hjälp av instrumentet 
till sådana åtgärder som skall öka 
gemenskapens beredskap för allvarliga 
olyckshändelser.

Vidare innehåller förordningen särskilda 
bestämmelser om ekonomiskt bistånd vid 
allvarliga olyckshändelser för att underlätta
effektiva snabbinsatser.

Vidare innehåller förordningen särskilda 
bestämmelser om ekonomiskt och tekniskt 
bistånd vid allvarliga olyckshändelser för 
att underlätta effektiva snabbinsatser.

Motivering

Bestämmelser om tekniskt bistånd ingår i artikel 10.
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Ändringsförslag 20
Artikel 2, punkt 1

1. Förordningen skall gälla beredskapen 
inför allvarliga olyckshändelser 
oberoende av olyckans art.

1. Förordningen skall gälla alla former av 
allvarliga olyckshändelser i enlighet med 
definitionen i artikel 3 a. Förordningen 
skall gälla inom och utanför 
gemenskapens gränser och särskild 
tonvikt skall läggas på olika 
folkhälsoaspekter. 

Förordningen skall också tillämpas på 
hanteringen av olyckans omedelbara 
konsekvenser i gemenskapen och i de 
länder som deltar i 
gemenskapsmekanismen enligt 
beslut 2001/792.
Förordningen skall dessutom gälla 
beredskap och snabbinsatser för det fall 
att folkhälsan påverkas av allvarliga 
olyckshändelser.

Motivering

Gemenskapen bör ha möjlighet att uttrycka solidaritet med tredje länder i katastrofsituationer 
genom insatser på dessa länders territorium. Snabbinsatser vid stora olyckshändelser utanför 
EU bör därför ingå i instrumentets tillämpningsområde.

Förslaget om ett stabilitetsinstrument (KOM(2004)0630) som för närvarande diskuteras i 
rådet skulle inte kunna förverkliga samma målsättning även om man med det skulle införliva 
civilskydd utanför Europeiska unionen, detta på grund av dess vida tillämpningsområde 
(främja fred och stabilitet, trygghet och säkerhet för civilbefolkning i tredje länder).

Ändringsförslag 21
Artikel 2a (ny)

Artikel 2a
Varaktighet och budgetmedel

Denna förordning skall tillämpas från 
och den 1 januari 2007 till den 
31 december 2013.
Budgetramen för genomförandet av detta 
instrument fastställs till 278 000 000 EUR
för perioden mellan den 1 januari 2007 
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och den 31 december 2013 (sju år).

Motivering

Med anledning av ändringen om att denna förordnings tillämpningsområde även skall rymma 
externa åtgärder bör budgeten ökas. Ett tilläggsbelopp om EUR 105 000 000 förefaller 
lämpligt för denna 7-års period.

Ändringsförslag 22
Artikel 3, led 1

1. allvarlig olyckshändelse: varje situation 
som har eller kan ha negativa effekter för 
människor, egendom eller miljön och som 
kan leda till begäran om bistånd,

1. allvarlig olyckshändelse: varje händelse 
eller situation som har eller kan ha 
negativa effekter för människor, folkhälsa, 
egendom eller miljön till följd av 
naturkatastrofer, industriella och tekniska 
katastrofer, inbegripet havsföroreningar, 
eller till följd av terrorism,

Motivering

Den föreslagna definitionen är för vagt hållen. Den nya definitionen återspeglar 
förordningens innehåll på ett bättre sätt.

Ändringsförslag 23
Artikel 3, led 1a (nytt)

1a. skyddsåtgärd: alla åtgärder som vidtas 
för att säkra att negativa konsekvenser på 
grund av faror faktiskt förhindras och 
alla medel utnyttjas för att minimera 
härtill relaterade naturkatastrofer eller 
katastrofer som förorsakas av människor.

Motivering

Vidtagande av förhindrande åtgärder är en del av innehållet i denna förordning.

Ändringsförslag 24
Artikel 3, led 3

3. beredskap: alla åtgärder som vidtas i 
förväg för att se till att snabbinsatserna blir 

3. beredskap: alla åtgärder som vidtas i 
förväg för att se till att snabbinsatserna blir 
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effektiva. effektiva i samband med naturliga och 
tekniska faror och miljöförstörelse, 
inbegripet utfärdandet av tidig och 
effektiv varning.

Motivering

Beredskap och snabbinsatser räcker inte till när det gäller att reducera faror, om de inte 
åtföljs av ett system för tidig varning. De kan heller inte skiljas åt, eftersom tidig varning är 
avgörande för att de åtgärder som bör vidtas riktas rätt.

Ändringsförslag 25
Artikel 3, led 3a (nytt)

3a. tidig varning: tillhandahållandet av 
effektiv information i tid som möjliggör 
vidtagande av åtgärder för att förhindra 
eller reducera faror och säkra beredskap 
för effektiva snabbinsatser.

Motivering

Tidig varning är en viktig beståndsdel när det gäller att minska risken för allvarliga 
olyckshändelser.

Ändringsförslag 26
Artikel 4, inledningen

Följande åtgärder berättigar till ekonomiskt 
bistånd inom ramen för instrumentet:

Bland annat följande åtgärder berättigar 
till ekonomiskt bistånd inom ramen för 
instrumentet:

Motivering

För att undvika ett uteslutande av andra åtgärder som eventuellt visar sig nödvändiga.

Ändringsförslag 27
Artikel 4, led 3

3. Utbildning, övningar, seminarier samt 
personal- och expertutbyte.

3. Utbildning, möten, övningar, seminarier 
samt personal- och expertutbyte.
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Motivering

Komplettering av de åtgärder som är stödberättigade i enlighet med denna förordning.

Ändringsförslag 28
Artikel 4, led 4

4. Demonstrationsprojekt. 4. Demonstrationsprojekt och program.

Motivering

Se motiveringen ovan.

Ändringsförslag 29
Artikel 4, led 5

5. Tekniköverföring. 5. Överföring av kunskap, teknik och 
expertis.

Motivering

Se motiveringen ovan.

Ändringsförslag 30
Artikel 4, led 9

9. Upprättande och underhåll av säkra 
kommunikationssystem och 
kommunikationsverktyg.

9. Upprättande och underhåll av 
tillförlitliga och säkra 
kommunikationssystem och 
kommunikationsverktyg.

Motivering

Se motiveringen ovan.

Ändringsförslag 31
Artikel 4, led 14a (nytt)

14a. Främjande av förfaranden för att 
harmonisera tillvägagångssätt, metoder 
och medel för att förhindra och snabbt 
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reagera på allvarliga olyckshändelser.

Motivering

En viss mån av harmonisering är nödvändig för att åstadkomma större effektivitet.

Ändringsförslag 32
Artikel 13, punkt 1

1. Kommissionen skall biträdas av en 
kommitté som skall bestå av företrädare för 
medlemsstaterna och ha kommissionens 
företrädare som ordförande, nedan kallad 
”kommittén”.

1. Kommissionen skall biträdas av en 
kommitté som skall bestå av företrädare för 
medlemsstaterna, bland vilka lokala och 
regionala myndigheter ingår, och ha 
kommissionens företrädare som 
ordförande, nedan kallad ”kommittén”.

Motivering

Regionala och lokala myndigheter bör spela en viktig roll i samband med förhindrandet och 
hanteringen av allvarliga olyckshändelser.



PR\578817SV.doc 19/21 PE 362.591v01-00
Delvis extern översättning

SV

MOTIVERING

Inledning

Tsunamikatastrofen i Asien nyligen, den starka tropiska cyklonen i Louisiana och Mississippi, 
samt de förödande översvämningarna i Rumänien, Bulgarien, Schweiz, Österrike, Tyskland 
och Frankrike, den allvarliga torkan i Spanien och Portugal och eldsvådorna som har förstört 
nära 180 000 hektar skog i Portugal är några i raden av påminnelser om att naturkatastrofer är 
globala hot. Riskerna i städerna, miljöförstöringen och den globala uppvärmningen bör vara 
skäl till att minskning av katastrofers omfattning blir en högt prioriterad fråga för alla 
regeringar i EU:s medlemsstater och för EU som helhet. Att förstärka gemenskapens 
mekanism för räddningstjänsten bör vara ett omedelbart mål och inte något som får vänta tills 
ytterligare en katastrof inträffar.

Bakgrund

Gemenskapens mekanism för räddningstjänsten stöder och underlättar mobiliseringen av 
nödvändig hjälp från räddningstjänsten för omedelbara behov i länder som drabbas av 
katastrofer. Mekanismen, som inrättades i oktober 2001 (rådets beslut 2001/792/EG, 
Euratom), kan aktiveras vid katastrofer som orsakas av naturen eller människan, och även vid 
kärnkraftsolyckor. 30 stater – EU-25, Bulgarien, Rumänien, Liechtenstein, Norge och Island –
deltar för närvarande i mekanismen. Den kompletteras av ett ”program för 
gemenskapsåtgärder på området skydd och beredskap” (rådets beslut 1999/847/EG), enligt 
vilket det är tillåtet att finansiera åtgärder som syftar till förebyggande åtgärder, beredskap 
och effektiva insatser. Beslutet löper ut i slutet av 2006.

För perioden 2007–2013 har kommissionen föreslagit följande instrument i syfte att inrätta en 
rättslig ram för framtida åtgärder på räddningstjänstområdet:

– Solidaritetsinstrumentet (KOM(2005)0108) kommer att ersätta den nuvarande 
solidaritetsfonden. Syftet är att ersätta medlemsstaternas kostnader för att åtgärda 
konsekvenserna av allvarliga olyckshändelser.

– Stabilitetsinstrumentet (KOM(2004)0630) för åtgärder utanför EU.

– I programmet ”Terrorism – förebyggande, beredskap och konsekvenshantering” 
(KOM(2005)0124) föreskrivs åtgärder för förebyggande av, beredskap för och 
hantering av konsekvenser av terrorism beträffande underrättelsetjänst och 
lagstiftning. 

– Snabbinsats- och beredskapsinstrumentet för allvarliga olyckshändelser 
(KOM(2005)0113), syftar till att öka EU:s insatsmöjligheter inom mekanismen för 
räddningstjänsten och att maximera stödet för beredskap och snabbinsatser till följd 
av allvarliga olyckshändelser. Huvudmålet är att stödja och komplettera 
medlemsstaternas insatser för att skydda människor, miljön och egendom i händelse 
av en allvarlig olyckshändelse. I förordningen fastställs bestämmelser för 
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ekonomiskt bistånd för åtgärder som syftar till att öka gemenskapens beredskap för 
allvarliga olyckshändelser, och särskilda bestämmelser införs också om ekonomiskt 
bistånd i händelse av en allvarlig olyckshändelse för att underlätta snabba och 
effektiva insatser mot sådana.

Föredragandens rekommendationer

Rättslig grund

Kommissionen har föreslagit att förordningen skall grundas på artikel 308 i EG-fördraget och 
artikel 203 i Euratomfördraget med argumentet att det i fördragen inte fastställs någon 
särskild rättslig grund för åtgärder på räddningstjänstområdet.
Föredraganden föreslår artikel 175.1 i EG-fördraget som korrekt rättslig grund mot bakgrund 
av förslagets syfte och innehåll, samt med beaktande av att förordningens övervägande syfte 
är att skydda människors hälsa och miljön, såsom uttrycks i artikel 1 (innehållet) i den 
föreslagna förordningen. Alla åtgärder som berättigar till finansiering enligt förslaget 
(artikel 4) har dessutom som huvudmål att skydda människors hälsa och miljön.

Tillämpningsområde

Förebyggande åtgärder
I kommissionens förslag tas inte förebyggande åtgärder upp.
Föredraganden föreslår att denna fråga tas upp i instrumentets tillämpningsområde, eftersom 
en integrerad krishantering inbegriper förebyggande åtgärder, beredskap och insatser. 
Förebyggande åtgärder är en huvudåtgärd för att minska risken för katastrofer och kan inte 
särskiljas från beredskap och snabbåtgärder, eftersom de är avgörande för att se till att 
exempelvis långsiktig hantering av åtgärder mot översvämningsrisker går i rätt riktning.

Åtgärder utanför EU
I kommissionens förslag föreslås finansiering av räddningstjänståtgärder i EU samt i de 
deltagande staterna, vilket regleras genom protokoll. Möjligheten att ingripa vid katastrofer 
utanför EU omfattas inte, trots att rådets beslut om gemenskapens mekanism för 
räddningstjänsten tillåter detta. 
Föredraganden föreslår att tillämpningsområdet utvidgas utanför EU. Externa 
räddningstjänståtgärder är för närvarande en del av tillämpningsområdet i förslaget till ett 
stabilitetsinstrument (KOM(2004)0630). Rådet har dock beslutat att ändra den rättsliga 
grunden för detta instrument, och därför skulle åtgärder utanför EU inte längre omfattas. Av 
detta skäl är det lämpligt att enligt solidaritetsprincipen ta med dessa åtgärder i den 
föreliggande förordningen.

Förorening av havet
Miljökatastrofer till havs bör omfattas av tillämpningsområdet för räddningstjänsten i det nya 
rättsliga instrumentet för snabbinsatser och beredskap, eftersom det förutom mekanismen för 
räddningstjänsten inte finns något annat specifikt instrument som omfattar 
konsekvenshantering av miljökatastrofer till havs. Förorening av havet till följd av olycka tas 
uttryckligen med i artikel 1 i beslutet om en gemenskapsmekanism (2001/792/EG), liksom 
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naturolyckor, tekniska och radiologiska olyckor och miljöolyckor. Miljökatastrofer till havs 
som nyligen ägt rum har visat att en enskild kuststat inte kan klara av ett stort oljeutsläpp utan 
hjälp från andra stater.

Definitioner
Föredraganden anser att värde och tydlighet kan öka genom tydliga överenskomna 
EU-definitioner av ”räddningstjänst” och tillhörande terminologi. Föredraganden anser att det 
kan vara värdefullt att termer såsom ”förebyggande åtgärder”, ”beredskap” och ”tidig 
varning” förtydligas ytterligare.

Subsidiaritetsprincipen
Föredraganden håller med kommissionen om att EU:s bestämmelser om räddningstjänsten 
måste grundas på ett ”hierarkiskt” synsätt och att det primära ansvaret för räddningstjänsten 
bör ligga på medlemsstaterna. Föredraganden vill också betona att gemenskapsåtgärder på 
detta område är komplement till de nationella, regionala och lokala myndigheternas åtgärder, 
samt att de regionala myndigheterna och kommunerna är de som först berörs i händelse av en 
katastrof, och att de därför bör vara fullständigt delaktiga i att utarbeta utformningen, 
genomförandet och övervakningen av räddningstjänståtgärder.

Typ av rättsligt instrument
Föredraganden instämmer i kommissionens förslag att använda en förordning. Andra typer av 
rättsliga instrument skulle inte vara lämpliga, eftersom karaktären och innehållet för vissa av 
de åtgärder som föreskrivs i förslaget endast kan uppnås genom ett rättsligt instrument som 
kan tillämpas direkt.

Budget
När det gäller budgeten innehåller inte instrumentet några konkreta belopp, utan endast 
uppskattade vägledande belopp i kommissionens budgetplan som grundas på erfarenhet av de 
nuvarande instrumenten för rättstjänsten. 
Tidigare ingripanden har visat att systemet måste förstärkas och att vissa nya utgifter måste 
ökas eller införas. Föredragandens ändringsförslag om att inkludera åtgärder utanför 
gemenskapen i tillämpningsområdet för finansiering av åtgärder understryker också behovet 
av att budgeten ökas. Det är därför lämpligt att lägga till ett belopp på 105 000 000 EUR för 
sjuårsperioden.


