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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een beschikking van de Raad tot vaststelling van een 
communautair mechanisme voor civiele bescherming (Herschikking)
(COM(2006)0029 – C6-0076/2006 – 2006/0009(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2006)0029)1,

– gelet op artikel 308 van het EG-Verdrag en artikel 203 van het EGA-Verdrag, op grond 
waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0076/2006),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
(A6-0000/2006),

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

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

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

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 2

(2) De jongste jaren is het aantal, de ernst 
en intensiteit van door de natuur of de 
mens veroorzaakte rampen aanzienlijk 
toegenomen. Dit heeft geleid tot het verlies 
van mensenlevens, de vernietiging van 
economische en sociale infrastructuur en 
schade aan het milieu.

(2) De jongste jaren is het aantal, de ernst 
en intensiteit van door de natuur of de 
mens veroorzaakte rampen aanzienlijk 
toegenomen. Dit heeft geleid tot het verlies 
van mensenlevens en goederen, met 
inbegrip van cultureel erfgoed, de 
vernietiging van economische en sociale 

  
1 PB C .../Nog niet in het PB gepubliceerd.
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infrastructuur en schade aan het milieu en 
de volksgezondheid.

Amendement 2
Overweging 2 bis (nieuw)

(2 bis) Er moet rekening met de 
volksgezondheidsdimensie van alle 
interventies in het kader van civiele 
bescherming worden gehouden, 
aangezien alle rampen zowel fysieke als 
psychologische gevolgen voor mensen 
hebben, hetgeen na de interventiefase 
gedurende aanzienlijke tijd een zware last 
voor de gezondheids- en 
socialezekerheidsstelsels veroorzaakt. 

Amendement 3
Overweging 2 ter (nieuw)

(2 ter) De instelling van instrumenten op 
het gebied van civiele bescherming moet 
in de eerste plaats ten goede komen van 
de getroffen burgers. De hulp die zij 
krijgen, moet zichtbaar en meetbaar zijn, 
opdat er een krachtige boodschap van 
solidariteit van de EU-lidstaten mee wordt 
afgegeven. 

Amendement 4
Overweging 3

(3) De maatregelen van de Gemeenschap 
ter uitvoering van de resolutie van de Raad 
van 8 juli 1991 betreffende de verbetering 
van de onderlinge hulp tussen de lidstaten 
bij natuurrampen en technische rampen 
hebben bijgedragen tot de bescherming van 
personen, het milieu en goederen. Het 
verdrag inzake de grensoverschrijdende 
gevolgen van industriële ongevallen van 
Economische Commissie voor Europa van 
de Verenigde Naties, dat door de 
Gemeenschap is gesloten bij 

(3) De maatregelen van de Gemeenschap 
ter uitvoering van de resolutie van de Raad 
van 8 juli 1991 betreffende de verbetering 
van de onderlinge hulp tussen de lidstaten 
bij natuurrampen, radiologische rampen
en technische rampen hebben bijgedragen 
tot de bescherming van personen, het 
milieu en goederen. Het verdrag inzake de 
grensoverschrijdende gevolgen van 
industriële ongevallen van Economische 
Commissie voor Europa van de Verenigde 
Naties, dat door de Gemeenschap is 
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Besluit 98/685/EG van de Raad, heeft 
bijgedragen tot een verdere verbetering van 
de preventie en het beheer van industriële 
ongevallen.

gesloten bij Besluit 98/685/EG van de 
Raad, heeft bijgedragen tot een verdere 
verbetering van de preventie en het beheer 
van industriële ongevallen.

Amendement 5
Overweging 4

(4) Bij de vaststelling van Beschikking 
2001/792/EG, Euratom, tot vaststelling van 
een communautair mechanisme ter 
vergemakkelĳking van versterkte 
samenwerking bĳ bĳstandsinterventies in 
het kader van civiele bescherming (hierna 
‘het mechanisme’ genoemd) werd ook 
rekening gehouden met de bijzondere 
behoeften van geïsoleerde, ultraperifere en 
andere gebieden of eilanden van de 
Gemeenschap. De jongste jaren is het 
aantal landen dat een beroep deed op het 
mechanisme voor onmiddellijke bijstand 
op het vlak van civiele bescherming 
aanzienlijk toegenomen. Het mechanisme 
dient te worden versterkt zodat de 
Europese solidariteit doeltreffender en op 
een beter zichtbare manier tot uiting kan 
worden gebracht en zodat een 
snellereactievermogen kan worden 
ontwikkeld, overeenkomstig de conclusies 
van de vergadering van de Raad van 16 en 
17 juni 2005 en de oproep van het 
Europees Parlement in zijn resolutie van 31 
januari 2005 naar aanleiding van de 
tsunami.

(4) Bij de vaststelling van Beschikking 
2001/792/EG, Euratom, tot vaststelling van 
een communautair mechanisme ter 
vergemakkelĳking van versterkte 
samenwerking bĳ bĳstandsinterventies in 
het kader van civiele bescherming (hierna 
‘het mechanisme’ genoemd) werd ook 
rekening gehouden met de bijzondere 
behoeften die geïsoleerde, ultraperifere en 
andere gebieden of eilanden van de 
Gemeenschap op het gebied van de 
levering van bijstand en hulp hebben. 
Gespecialiseerde interventieteams moeten 
beschikbaar zijn, om een vlottere respons
op de situaties in deze gebieden en de 
behoeften van deze gebieden mogelijk te 
maken. De jongste jaren is het aantal 
landen dat een beroep deed op het 
mechanisme voor onmiddellijke bijstand 
op het vlak van civiele bescherming 
aanzienlijk toegenomen. Het mechanisme 
dient te worden versterkt zodat de 
Europese solidariteit doeltreffender en op 
een beter zichtbare manier tot uiting kan 
worden gebracht en zodat een 
snellereactievermogen kan worden 
ontwikkeld, overeenkomstig de conclusies 
van de vergadering van de Raad van 16 en 
17 juni 2005 en de oproep van het 
Europees Parlement in zijn resolutie van 31 
januari 2005 naar aanleiding van de 
tsunami.

Amendement 6
Overweging 6

(6) Het mechanisme beoogt een vlottere 
respons op het gebied van civiele 

(6) Het mechanisme beoogt een vlottere 
respons op het gebied van civiele 
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bescherming bij alle soorten ernstige 
noodsituaties, zoals rampen veroorzaakt 
door de natuur of de mens, technologische, 
radiologische en ecologische ongevallen, 
terreurdaden en verontreiniging van de zee 
door ongevallen als bedoeld in 
Beschikking nr. 2850/2000/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 
december 2000 houdende instelling van 
een communautair kader voor 
samenwerking op het gebied van door 
ongevallen veroorzaakte of opzettelijke 
verontreiniging van de zee. Dit zijn 
allemaal noodsituaties waarin bijstand op 
het gebied van civiele bescherming kan 
worden gevraagd ter versterking van het 
reactievermogen van het getroffen land.

bescherming bij alle soorten ernstige 
noodsituaties, zoals rampen veroorzaakt 
door de natuur of de mens, technologische, 
radiologische en ecologische ongevallen
die zich binnen of buiten de Europese 
Gemeenschap voordoen, inclusief 
terreurdaden en door ongevallen 
veroorzaakte en opzettelijke 
verontreiniging van de zee als bedoeld in 
Beschikking nr. 2850/2000/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 
december 2000 houdende instelling van 
een communautair kader voor 
samenwerking op het gebied van door 
ongevallen veroorzaakte of opzettelijke 
verontreiniging van de zee, met name 
artikel 2, b), alinea 1. Dit zijn allemaal 
noodsituaties waarin bijstand op het gebied 
van civiele bescherming kan worden 
gevraagd ter versterking van het 
reactievermogen van het getroffen land.

Amendement 7
Overweging 7

(7) Preventie is van groot belang voor de 
bescherming tegen natuurlijke, 
technologische en ecologische rampen, 
waartoe verdere maatregelen zouden 
moeten worden overwogen. De 
Gemeenschap dient de ontwikkeling van 
systemen voor vroegtijdige waarschuwing 
te ondersteunen om de lidstaten te helpen 
sneller te reageren op natuurrampen.

(7) Preventie is van groot belang voor de 
bescherming tegen natuurlijke, 
technologische en ecologische rampen, 
waartoe verdere maatregelen zouden 
moeten worden overwogen. De 
Gemeenschap dient de ontwikkeling van 
systemen voor vroegtijdige waarschuwing 
en alarmering te ondersteunen om de 
lidstaten te helpen sneller te reageren op 
natuurrampen en de EU-burgers sneller te 
waarschuwen.

Amendement 8
Overweging 7 bis (nieuw)

(7 bis) Ruimtelijke ordening en 
bodembestemming vormen een belangrijk 
onderdeel van het beleid en de planning
op het gebied van de voorkoming en 
beperking van rampen. Bij dit beleid en 
deze planning moeten bijgevolg 
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geïntegreerde methoden inzake het beheer 
van ecologische en natuurlijke 
hulpbronnen worden gevolgd die een 
beperking van het rampenrisico mogelijk 
maken. 

Amendement 9
Overweging 8

(8) Op het niveau van de lidstaten en op 
communautair niveau moeten 
voorbereidende maatregelen worden 
genomen om ervoor te zorgen dat in 
noodsituaties bijstandsinterventieteams 
snel kunnen worden ingezet en met de 
nodige flexibiliteit gecoördineerd, en dat 
het effectieve reactievermogen en de 
complementariteit van evaluatie- en/of 
coördinatieteams, interventieteams en 
andere hulpmiddelen, naar gelang van de 
behoeften, door een opleidingsprogramma 
gewaarborgd is. Andere voorbereidende 
maatregelen zijn onder meer het bundelen 
van informatie over de nodige medische 
hulpmiddelen en het aanmoedigen van het 
gebruik van moderne technologieën. In het 
kader van de ontwikkeling van een 
snellereactievermogen op het gebied van 
civiele bescherming moet worden 
overwogen aanvullende interventiemodules 
voor civiele bescherming te ontwikkelen 
op basis van de middelen van één of meer 
lidstaten. Deze systemen dienen rekening 
te houden met bestaande 
informatiebronnen.

(8) Op het niveau van de lidstaten en op 
communautair niveau moeten 
voorbereidende maatregelen worden 
genomen om ervoor te zorgen dat in 
noodsituaties bijstandsinterventieteams 
snel kunnen worden ingezet en met de 
nodige flexibiliteit gecoördineerd, en dat 
het effectieve reactievermogen en de 
complementariteit van evaluatie- en/of 
coördinatieteams, interventieteams en 
andere hulpmiddelen, naar gelang van de 
behoeften, door een opleidingsprogramma 
gewaarborgd is. Andere voorbereidende 
maatregelen zijn onder meer het bundelen 
van informatie over de nodige medische 
hulpmiddelen, het zorgen voor de 
interoperabiliteit van de bij interventies 
gebruikte uitrusting en het aanmoedigen 
van het gebruik van moderne 
technologieën. In het kader van de 
ontwikkeling van een 
snellereactievermogen op het gebied van 
civiele bescherming moet worden 
overwogen aanvullende interventiemodules 
voor civiele bescherming te ontwikkelen 
op basis van de middelen van één of meer 
lidstaten. Deze systemen dienen rekening 
te houden met bestaande 
informatiebronnen.

Amendement 10
Overweging 8 bis (nieuw)

(8 bis) Geïnformeerde en opgeleide 
burgers zijn minder kwetsbaar. Als 
aanvulling op de ontwikkeling van 
systemen voor vroegtijdige waarschuwing 
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en alarmering, moet de Commissie 
bijgevolg een geïntegreerde strategie 
tegen ongevallen en rampen indienen (als 
beloofd in haar werkprogramma voor 
2002 (COM(2001)0620, punt 4, derde 
maatregel, blz. 10)), met bijzondere 
nadruk op de voorlichting en opleiding 
van burgers, met name kinderen. 

Amendement 11
Overweging 8 ter (nieuw)

(8 ter) Om efficiënte preventie, paraatheid 
en respons op ernstige noodsituaties te 
garanderen en te vergemakkelijken 
moeten uitgebreide informatiecampagnes 
worden gevoerd, alsmede op het publiek, 
met name kinderen, gerichte initiatieven 
op het gebied van onderwijs en 
bewustmaking worden genomen. 

Amendement 12
Overweging 10

(10) Het mechanisme zou het mogelijk 
moeten maken bijstandsinterventies op 
gang te brengen en de coördinatie daarvan 
te vergemakkelijken teneinde in de eerste 
plaats personen, maar ook het milieu en 
goederen, met inbegrip van het cultureel 
erfgoed, beter te helpen beschermen, 
waardoor het aantal doden en gewonden, 
de materiële schade en de economische en 
milieuschade beperkt kunnen worden en 
aan de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de sociale samenhang en 
solidariteit een tastbaarder invulling kan 
worden gegeven. De versterkte 
samenwerking op het vlak van 
bijstandsverlening inzake civiele 
bescherming moet worden gebaseerd op 
een communautaire structuur voor civiele 
bescherming bestaande uit een 
waarnemings- en informatiecentrum en een 
gemeenschappelijk noodcommunicatie- en 
informatiesysteem dat wordt beheerd door 

(10) Het mechanisme zou het mogelijk 
moeten maken bijstandsinterventies op 
gang te brengen en de coördinatie daarvan 
te vergemakkelijken teneinde in de eerste 
plaats personen, maar ook de 
volksgezondheid, het milieu en goederen, 
met inbegrip van het cultureel erfgoed, 
beter te helpen beschermen, waardoor het 
aantal doden en gewonden, de materiële 
schade en de economische en milieuschade 
beperkt kunnen worden en aan de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de sociale samenhang en solidariteit een 
tastbaarder invulling kan worden gegeven. 
De versterkte samenwerking op het vlak 
van bijstandsverlening inzake civiele 
bescherming moet worden gebaseerd op 
een communautaire structuur voor civiele 
bescherming bestaande uit een 
waarnemings- en informatiecentrum en een 
gemeenschappelijk noodcommunicatie- en 
informatiesysteem dat wordt beheerd door 
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de Commissie en operationele 
contactpunten in de lidstaten. Dit moet het 
kader vormen voor de verzameling van 
gevalideerde gegevens over noodsituaties, 
het doorgeven van deze gegevens aan de 
lidstaten en de uitwisseling van ervaringen 
uit voorgaande interventies.

de Commissie en operationele 
contactpunten in de lidstaten. Dit moet het 
kader vormen voor de verzameling van 
gevalideerde gegevens over noodsituaties, 
het doorgeven van deze gegevens aan de 
lidstaten en de uitwisseling van ervaringen 
uit voorgaande interventies.

Amendement 13
Overweging 16

(16) Dit communautair mechanisme zou 
ook een werktuig kunnen zijn om de in titel 
V van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie bedoelde crisisbeheersing te 
vergemakkelijken en te ondersteunen 
overeenkomstig de gezamenlijke 
verklaring van de Raad en de Commissie 
van 29 september 2003 over het gebruik 
van het communautaire mechanisme voor 
civiele bescherming bij 
crisisbeheersing alsmede om de consulaire 
samenwerking bij noodsituaties in derde 
landen te ondersteunen en te 
vergemakkelijken.

(16) Dit communautair mechanisme zou 
ook een werktuig kunnen zijn om de in titel 
V van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie bedoelde crisisbeheersing te 
vergemakkelijken en te ondersteunen 
overeenkomstig de gezamenlijke 
verklaring van de Raad en de Commissie 
van 29 september 2003 over het gebruik 
van het communautaire mechanisme voor 
civiele bescherming bij 
crisisbeheersing alsmede om de consulaire 
samenwerking bij noodsituaties in derde 
landen te ondersteunen en te 
vergemakkelijken. De deelname van 
kandidaat-landen en samenwerking met 
derde landen moeten mogelijk zijn, 
aangezien noodsituaties in derde landen 
aanzienlijke gevolgen voor lidstaten 
kunnen hebben. Deze deelname zorgt ook 
voor een grotere efficiëntie en effectiviteit 
van het mechanisme. 

Amendement 14
Artikel 1 , lid 2, alinea 1

2. Dit mechanisme waarborgt in de eerste 
plaats de bescherming van personen, maar 
ook van het milieu en van goederen, 
waaronder cultureel erfgoed, bij door de 
natuur of de mens veroorzaakte rampen, bij 
ongevallen van technologische aard, dan 
wel bij stralings- of milieuongevallen, 
waaronder verontreiniging door 
ongevallen op zee (hierna "ernstige 
noodsituaties" genoemd) die zich binnen of 

2. Dit mechanisme waarborgt in de eerste 
plaats de bescherming van de veiligheid 
van de burgers en de volksgezondheid, 
maar ook van het milieu en van goederen, 
waaronder cultureel erfgoed, bij door de 
natuur of de mens veroorzaakte rampen, bij 
ongevallen van technologische aard, dan 
wel bij stralings- of milieuongevallen, 
waaronder door ongevallen veroorzaakte 
of opzettelijke verontreiniging van de zee 
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buiten de Europese Gemeenschap 
voordoen, rekening houdend met de 
behoeften van geïsoleerde, ultraperifere en 
andere gebieden of eilanden van de 
Gemeenschap.

als bedoeld in Beschikking nr. 
2850/2000/EG (hierna "ernstige 
noodsituaties" genoemd) die zich binnen of 
buiten de Europese Gemeenschap 
voordoen, rekening houdend met de 
behoeften van geïsoleerde, ultraperifere en 
andere gebieden of eilanden van de 
Gemeenschap.

Amendement 15
Artikel 2, punt 1

(1) de inventarisatie van de voor 
bijstandsinterventies in noodsituaties in de 
lidstaten beschikbare interventieteams en 
overige interventieondersteuning met 
inbegrip van militaire faciliteiten en 
middelen;

(1) de inventarisatie van de voor 
bijstandsinterventies in noodsituaties in de 
lidstaten beschikbare interventieteams en 
overige interventieondersteuning met 
inbegrip van de inventarisatie van militaire 
faciliteiten en middelen die beschikbaar 
kunnen worden gesteld om de civiele 
bescherming te ondersteunen;

Amendement 16
Artikel 2, punt 2

(2) het opzetten en uitvoeren van een 
opleidingsprogramma voor 
interventieteams en overige 
interventieondersteuning, alsmede voor 
deskundigen voor de evaluatie- of
coördinatieteams;

(2) het opzetten en uitvoeren van een 
opleidingsprogramma voor 
interventieteams en overige 
interventieondersteuning, alsmede voor 
deskundigen voor de evaluatie- en/of
coördinatieteams;

Amendement 17
Artikel 2, punt 3

(3) werk- en studiebijeenkomsten en 
proefprojecten over belangrijke aspecten 
van interventies;

(3) opleiding, vergaderingen, uitwisseling 
van personeel en deskundigen, 
oefeningen, werk- en studiebijeenkomsten 
en proefprojecten over belangrijke 
aspecten van interventies, om de preventie, 
de paraatheid en de effectieve respons op 
ernstige noodsituaties te verbeteren;
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Amendement 18
Artikel 2, punt 4

(4) het oprichten en uitzenden van 
evaluatie- of coördinatieteams;

(4) het oprichten en uitzenden van 
deskundigen, contactpersonen en teams 
die verantwoordelijk zijn voor de evaluatie 
en/of coördinatie, met adequate middelen 
en uitrusting;

Amendement 19
Artikel 2, punt 7

(7) de ontwikkeling van systemen voor 
vroegtijdige waarschuwing, rekening 
houdend met bestaande informatiebronnen, 
zodat de lidstaten en het MIC snel kunnen 
reageren;

(7) de ontwikkeling van systemen voor 
vroegtijdige waarschuwing, rekening 
houdend met bestaande informatiebronnen, 
zodat de lidstaten en het MIC snel kunnen 
reageren, alsmede het informeren en 
waarschuwen van de bevolking in 
gebieden die zijn blootgesteld aan 
rampen, gebruik makend van voor de hele 
EU gemeenschappelijke signalen en 
procedures;

Amendement 20
Artikel 2, punt 8

(8) het uitwerken van praktische regelingen 
inzake transport, logistiek en andere 
ondersteuning op het niveau van de 
Gemeenschap;

(8) het uitwerken en beheren van 
praktische regelingen voor het transport
van reddingsteams en uitrusting, alsmede 
voor het verstrekken van logistieke 
ondersteuning, en het zorgen voor de 
interoperabiliteit van de gebruikte 
uitrusting, alsmede andere ondersteuning 
op het niveau van de Gemeenschap, om de 
interventies te vergemakkelijken;

Amendement 21
Artikel 2, punt 8 bis (nieuw)

(8 bis) het uitwerken van praktische 
regelingen om de bijstand aan EU-
burgers bij noodgevallen in derde landen 
te vergemakkelijken en te ondersteunen;
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Amendement 22
Artikel 2 bis (nieuw)

Artikel 2 bis
In deze beschikking wordt verstaan onder
a) ernstige noodsituatie: elke gebeurtenis 
of situatie die negatieve gevolgen heeft of 
kan hebben voor personen, de 
volksgezondheid, goederen, het cultureel 
erfgoed of het milieu, als gevolg van 
natuur-, industriële of technologische 
rampen , inclusief verontreiniging van de 
zee, of van terreurdaden; 
b) paraatheid: elke actie die op voorhand 
wordt ondernomen om te zorgen voor een 
effectieve snelle respons op risico's, 
inclusief tijdige en effectieve vroegtijdige 
waarschuwing en de tijdelijke evacuatie 
van personen en goederen van bedreigde 
locaties; 
c) vroegtijdige waarschuwing: de 
verstrekking van tijdige en effectieve 
informatie op grond waarvan actie kan 
worden ondernomen, om risico's te 
voorkomen of te beperken en te zorgen 
voor paraatheid voor een effectieve 
respons; 
d) snelle respons: elke actie die wordt 
ondernomen tijdens of na een ernstige 
noodsituatie, om de onmiddellijke 
gevolgen hiervan aan te pakken. 

Amendement 23
Artikel 3, lid 2

2. De lidstaten selecteren deskundigen die 
ter plaatse in een noodsituatie inzetbaar 
zijn in een evaluatie- of coördinatieteam.

2. De lidstaten selecteren deskundigen die 
ter plaatse in een noodsituatie inzetbaar 
zijn in een evaluatie- en/of
coördinatieteam.

Amendement 24
Artikel 3, lid 3

3. De lidstaten nemen de nodige 3. De lidstaten nemen de nodige 
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maatregelen om modules voor civiele 
bescherming op te richten bestaande uit de 
middelen van een of meerdere lidstaten, die 
zeer snel kunnen worden ingezet om 
ondersteuning te bieden of in te spelen op 
prioritaire behoeften.

maatregelen om modules voor civiele 
bescherming op te richten bestaande uit de 
middelen van een of meerdere lidstaten, die 
zeer snel kunnen worden ingezet, met 
name om in te spelen op prioritaire 
behoeften, alsmede om ondersteuning te 
bieden.

Amendement 25
Artikel 4, lid 1, letter c)

c) bijdragen tot de ontwikkeling van 
systemen voor vroegtijdige waarschuwing 
ten behoeve van de lidstaten en het MIC;

c) bijdragen tot de ontwikkeling van 
systemen voor vroegtijdige waarschuwing 
ten behoeve van de EU-burgers, voor 
rampen die het grondgebied van de EU 
treffen, rekening houdend met bestaande 
informatiebronnen, om een snelle respons 
van de lidstaten en het MIC mogelijk te 
maken;

Amendement 26
Artikel 4, lid 1, letter h)

h) maatregelen nemen om het vervoer van 
middelen voor bijstandsverlening te 
vergemakkelijken en voorzien in de nodige 
middelen om zo nodig extra 
transportmiddelen in te zetten om te 
reageren op ernstige noodsituaties;

h) maatregelen nemen om het vervoer van 
middelen voor bijstandsverlening te 
vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat 
dit vervoer tijdig kan gebeuren en 
voorzien in de nodige middelen om zo 
nodig op korte termijn extra 
transportmiddelen en uitrusting in te zetten 
om te reageren op ernstige noodsituaties;

Amendement 27
Artikel 4, lid 1, letter i)

i) voorzien in de nodige middelen om 
logistieke basissteun te verlenen aan 
deskundigen en bevorderen van de inzet 
van logistieke en andere modules voor de 
ondersteuning van de teams uit de lidstaten 
die deelnemen aan communautaire 
bijstandsverlening op het gebied van 
civiele bescherming;

i) voorzien in de nodige middelen om 
logistieke basissteun te verlenen aan 
deskundigen, contactpersonen, 
waarnemers en interventieteams en 
bevorderen van de inzet van logistieke en 
andere modules voor de ondersteuning van 
de teams uit de lidstaten die deelnemen aan 
communautaire bijstandsverlening op het 
gebied van civiele bescherming;
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Amendement 28
Artikel 4, lid 2

2. De Commissie zet een 
opleidingsprogramma op om de 
coördinatie van de bijstandsverlening in het 
kader van civiele bescherming te 
verbeteren door ervoor te zorgen dat de in 
artikel 3, lid 1), bedoelde interventieteams, 
de in artikel 3, lid 3 bedoelde 
interventiemodules of, in voorkomend 
geval, de in artikel 3, lid 4), bedoelde 
andere interventieondersteuning onderling 
zijn afgestemd en elkaar kunnen aanvullen, 
en door de bekwaamheid van de in 
artikel 3, lid 2, bedoelde deskundigen te 
verbeteren. Dit programma dient 
gezamenlijke cursussen en oefeningen te 
omvatten en tevens te voorzien in een 
uitwisselingssysteem in het kader waarvan 
personen bij teams in andere lidstaten 
kunnen worden gedetacheerd.

2. De Commissie zet een 
opleidingsprogramma op om de 
coördinatie van de bijstandsverlening in het 
kader van civiele bescherming te 
verbeteren door ervoor te zorgen dat de in 
artikel 3, lid 1), bedoelde interventieteams, 
de in artikel 3, lid 3 bedoelde 
interventiemodules of, in voorkomend 
geval, de in artikel 3, lid 4), bedoelde 
andere interventieondersteuning onderling 
zijn afgestemd en elkaar kunnen aanvullen, 
en door de bekwaamheid van de in 
artikel 3, lid 2, bedoelde deskundigen, 
alsmede de kwaliteit van de nazorg die 
aan de getroffenen wordt verstrekt, te 
verbeteren. Dit programma dient 
gezamenlijke cursussen en oefeningen te 
omvatten en tevens te voorzien in een 
uitwisselingssysteem in het kader waarvan 
personen bij teams in andere lidstaten 
kunnen worden gedetacheerd.

Amendement 29
Artikel 8, lid 1

1. Een lidstaat waarbij een verzoek om 
bijstand wordt ingediend, bepaalt 
onverwijld of hij die bijstand kan 
verstrekken en stelt de verzoekende lidstaat 
daar hetzij via het, MIC hetzij rechtstreeks 
van in kennis, met vermelding van de 
omvang en de voorwaarden van zijn 
bijstand. Wanneer een lidstaat rechtstreeks 
antwoordt aan de verzoekende lidstaat, 
stelt hij ook het MIC van dit antwoord in 
kennis.

1. Een lidstaat waarbij een verzoek om 
bijstand wordt ingediend, bepaalt 
onverwijld of hij die bijstand kan 
verstrekken en stelt de verzoekende lidstaat 
daar hetzij via het, MIC hetzij rechtstreeks 
van in kennis, met vermelding van de 
omvang en de voorwaarden van zijn 
bijstand. Wanneer een lidstaat rechtstreeks 
antwoordt aan de verzoekende lidstaat, 
stelt hij ook het MIC van dit antwoord in 
kennis. Het MIC houdt de lidstaten op de 
hoogte. 

Amendement 30
Artikel 9, lid 1, alinea 3
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Bij ernstige noodsituaties waarbij zowel 
bijstand wordt verleend via het 
mechanisme als op grond van Verordening 
(EG) nr. 1257/96 van 20 juni 1996 
betreffende humanitaire hulp, dient de 
Commissie erop toe te zien dat de 
Gemeenschap op een doelmatige, 
samenhangende en aanvullende wijze 
reageert.

Bij ernstige noodsituaties waarbij zowel 
bijstand wordt verleend via het 
mechanisme als op grond van Verordening 
(EG) nr. 1257/96 van 20 juni 1996 
betreffende humanitaire hulp, dient de 
Commissie erop toe te zien dat de 
Gemeenschap op een doelmatige, 
samenhangende en aanvullende wijze 
reageert. Er moet voor worden gezorgd dat 
de interventie-inspanningen in het kader 
van de beide instrumenten niet met elkaar 
botsen en elkaar niet overlappen. 

Amendement 31
Artikel 10 bis (nieuw)

Artikel 10 bis
De extra transportmiddelen en logistieke 
ondersteuning moeten worden 
geselecteerd via gepaste procedures voor 
internationale openbare aanbestedingen 
op grond van de bestaande EU-wetgeving 
inzake overheidsaankopen, zonder 
toepassing van de uitzonderingsclausule 
om redenen van veiligheid.

Amendement 32
Artikel 13, punt 5 bis (nieuw)

(5 bis)  de modules bedoeld in artikel 3, lid 
3;

Amendement 33
Artikel 13, punt 5 ter (nieuw)

(5 ter)   het systeem voor vroegtijdige 
waarschuwing bedoeld in artikel 4, lid 1, 
onder c);

Amendement 34
Artikel 13, punt 8 bis (nieuw)
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(8 bis) richtsnoeren voor de instelling en 
onderlinge koppeling van systemen voor 
vroegtijdige waarschuwing en alarmering, 
alsmede voor de voorlichting en opleiding 
van burgers over de manier waarop in een 
noodsituatie moet worden gereageerd. 

Amendement 35
Artikel 14, lid 1

1. De Commissie wordt bijgestaan door het 
comité dat is ingesteld bij artikel 13 van 
het voorstel voor een verordening van de 
Raad tot instelling van een Instrument voor 
snelle respons en paraatheid bij ernstige 
noodsituaties.

1. De Commissie wordt bijgestaan door het 
comité dat is ingesteld bij artikel 13 van 
het voorstel voor een verordening van de 
Raad tot instelling van een Instrument voor 
snelle respons en paraatheid bij ernstige 
noodsituaties, waarin vertegenwoordigers 
van de lokale en regionale autoriteiten
zetelen.

Amendement 36
Artikel 15, alinea 1

De Commissie dient jaarlijks bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag over de uitvoering van deze 
beschikking in, waarbij zij aangeeft wat 
de toegevoegde waarde van het 
communautaire optreden is voor de EU-
burgers, met name diegenen die getroffen 
zijn. 

De Commissie evalueert om de drie jaar, te 
rekenen vanaf de datum van kennisgeving 
de tenuitvoerlegging van deze beschikking 
en legt de conclusies van deze evaluatie 
aan het Europees Parlement en de Raad 
voor.

Daarnaast evalueert zij om de drie jaar, te 
rekenen vanaf de datum van kennisgeving, 
de tenuitvoerlegging van deze beschikking 
en legt zij de conclusies van deze evaluatie 
aan het Europees Parlement en de Raad 
voor.
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TOELICHTING

Met de voorgestelde herschikking wordt de algemene filosofie van het in 2001 gecreëerde 
communautaire mechanisme voor civiele bescherming geëerbiedigd, maar worden in de 
bestaande beschikking van de Raad een aantal verbeteringen aangebracht, om de 
ondersteunende en aanvullende acties te versterken, waarmee de Gemeenschap als geheel 
diegenen te hulp kan komen die door ernstige noodsituaties zijn getroffen. Tegelijk vormt de 
herschikking een aanvulling op het eerder ingediende voorstel betreffende een Instrument 
voor snelle respons en paraatheid. Terwijl dit laatste de rechtsgrondslag biedt voor de 
financiering van acties op het gebied van civiele bescherming in de periode van de nieuwe 
financiële vooruitzichten, worden met het nieuwe voorstel de operationele regels gewijzigd 
die gelden voor de werking van het communautaire mechanisme voor civiele bescherming en 
een rechtsgrondslag voor nieuw communautair optreden op dit gebied geboden. 

Redenen voor bijkomend optreden

1. Het belangt de burgers rechtstreeks aan
Mensen beschermen tegen ongevallen en rampen houdt verband met alle aspecten van het 
dagelijks leven van de Europese burgers. De burgers beschouwen alle kwesties in verband 
met veiligheid en zekerheid (werkgelegenheid, sociale en financiële zekerheid, leef- en 
arbeidsmilieu, veiligheid tegenover externe en interne bedreigingen enz.) erg belangrijk. De 
laatste drie jaren was er een grote toename van het aantal verzoeken van de lidstaten, 
kandidaat-landen en landen in de derde wereld om bijstand via het mechanisme voor civiele 
bescherming, omdat de vereiste respons op rampen de nationale responscapaciteit te boven 
ging. 

2. De economische dimensie 
Europa en de rest van de wereld krijgen te maken met allerlei soorten van gevaren. De risico's 
die hiermee verband houden (de verwachte verliezen), zijn hoog, niet alleen wat 
mensenlevens betreft, maar ook wat economische verliezen betreft en letsels (vooral 
psychologisch). De letsels en de gevolgen van zogenaamde posttraumatische-stressstoornis 
leiden tot grote economische verliezen/verliezen waartegen een verzekering is gesloten en 
leggen een zware last op de gezondheids- en socialezekerheidsstelsels. 
Uit gegevens van de verzekeringssector blijkt dat op mondiaal niveau de economische 
verliezen en verliezen waartegen een verzekering is gesloten, als gevolg van natuur- en 
technologische rampen in stijgende lijn gaan. Op dit ogenblik blijken de mondiale 
economische verliezen als gevolg van natuurrampen elke tien jaar te verdubbelen. Als de 
huidige trend voortduurt, zullen de bedragen van de jaarlijkse verliezen binnen het komende 
decennium dicht bij 150 miljard EUR komen te liggen. 

Met het onderhavige voorstel wordt de samenbrenging van middelen mogelijk gemaakt, zodat 
schaalvoordelen kunnen worden gerealiseerd op terreinen als logistiek en vervoer en beter 
gebruik van sommige schaarse middelen kan worden gemaakt. 

3. De Europese dimensie en preventie
Hoewel nooddiensten bij ongevallen of rampen altijd zullen optreden op lokaal niveau, 
hebben vele elementen in verband met de verschillende fasen van activiteiten op het gebied 
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van civiele bescherming een Europese dimensie (bijvoorbeeld standaardisering), met name in 
specifieke sectoren als chemicaliën, vervoer, bouw, telecommunicatie en gezondheid. 

Tot slot is de meeste activiteit in verband met civiele bescherming bijzonder zichtbaar tijdens 
crises. De efficiëntie hangt evenwel af van het werk dat is verricht vóór het ongeval of de 
ramp, in het kader van preventie en paraatheidsopbouw, en van de capaciteit met betrekking 
tot het beperken van een ramp. Kortom, er kan heel wat worden gedaan door de zaak 
systematisch aan te pakken en haar te beschouwen als een coördinatie-intensieve, 
multidisciplinaire activiteit. 

Conclusies

De rapporteur beschouwt civiele bescherming als een complex systeem met drie belangrijke
fasen: preventie (inclusief beperking), interventie (inclusief paraatheid) en herstel (inclusief 
analyse na de ramp). Civiele bescherming is ook afhankelijk van drie bijkomende horizontale 
activiteiten, namelijk risicobeoordeling, commando, controle en communicatie en tot slot 
voorlichting en opleiding. 

De rapporteur is tevreden met de voorgestelde wijzigingen in het voorstel voor een besluit, 
maar wil de kwestie van voorlichting van de burgers inzake potentiële risico's beschouwen als 
een belangrijk onderdeel van paraatheid, met name in gebieden die zijn blootgesteld aan 
rampen. Voorts zijn ruimtelijke ordening en bodembestemming belangrijke instrumenten om 
rampen te voorkomen en te beperken. Zij moeten integrerend deel van de planning en het 
beheer inzake de beperking van het rampenrisico uitmaken. 

De rapporteur betreurt dat noch de initiële, noch de herschikte beschikking definities bevat
van de termen "ernstige noodsituatie", "vroegtijdige waarschuwing", "snelle respons" en 
"paraatheid". Hij is van mening dat voor de definitie hiervan moet worden gekeken naar de 
definities in het Internationaal overeengekomen glossarium van basistermen in verband met 
rampenbeheer (Internationally Agreed Glossary of Basic Terms Related to Disaster 
Management) van het departement humanitaire zaken van de Verenigde Naties van januari 
1992, alsmede naar de definities in de wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over 
het voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van een Instrument voor snelle 
respons en paraatheid bij ernstige noodsituaties. 

De rapporteur is van mening dat het volksgezondheidsaspect van alle interventies in het kader 
van civiele bescherming de aandacht moet krijgen die het verdient, gelet op het feit dat alle 
rampen zowel fysieke als psychologische gevolgen voor mensen hebben en dat als gevolg 
hiervan zowel de gezondheids- als de socialezekerheidsstelsels door rampen een zware last te 
dragen hebben, lang nadat de interventiefase is afgelopen.

De rapporteur steunt ook de vermelding van het gebruik van militaire middelen ter 
ondersteuning van de civiele bescherming, omdat zonder deze vermelding ruimte wordt 
gelaten voor het leger om zelf, buiten het bestaande mechanisme en kader voor civiele 
bescherming, operaties op te zetten.
De realiteit op het terrein is dat de brandweer in sommige landen als onderdeel van het leger 
wordt beschouwd (met een militaire structuur en hiërarchie) en dat in vele landen het leger de 
knowhow voor interventies bij ernstige rampen, zoals chemische, biologische en nucleaire
rampen, heeft. 
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De inzet van militair materieel, militaire uitrusting en militair personeel is zeer efficiënt en 
nodig in de initiële fase van een ernstige ramp. Als voor overzicht wordt gezorgd en deze 
middelen worden gebruikt, kunnen levens worden gered, kan de overlapping van middelen 
worden voorkomen en komen schaarse middelen beschikbaar voor andere gebieden.

Voorts is de rapporteur de mening toegedaan dat moet worden voorzien in extra 
vervoerscapaciteit en logistieke ondersteuning, en wel zo dat de lidstaten niet met 
Gemeenschapsgeld hun nationale capaciteit uitbouwen.


