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Samtykke til deltakelse i en beslutning i 
EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen 

av beslutning (EU) 2019/420 om EUs ordning for 
sivil beredskap 

Tilråding fra Utenriksdepartementet 7. juni 2019, 
godkjent i statsråd samme dag. 

(Regjeringen Solberg)

1 Bakgrunn

EUs ordning for sivil beredskap i perioden 2014–
2020 ble i 2014 innlemmet i EØS-avtalen, jf. Prop. 
105 S (2013–2014) om samtykke til deltakelse i en 
beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i 
EØS-avtalen av beslutning (EU) nr. 1313/2013 om 
EUs ordning for sivil beredskap (2014–2020). Pro-
grammet følger EUs finansieringsperiode 2014–
2020. 

Europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 
2019/420 om endring av beslutning nr. 1313/2013/
EU om en ordning for sivil beredskap i Unionen ble 
vedtatt 13. mars 2019 og trådte i kraft i EU 21. mars 
2019. I det følgende omtales beslutningen som 
«endringsbeslutningen». Utkast til EØS-komité-
beslutning legger opp til at endringsbeslutningen 
innlemmes i EØS-avtalens protokoll 31. 

Endringsbeslutningen innebærer endringer i 
de to siste årene av programperioden 2019 og 
2020. Bakgrunnen for endringsbeslutningen er 
først og fremst at EU har erfart at ordningen ikke 
har fungert på tilfredsstillende måte. Det har sær-
lig vært tilfellet under de store skogbrannene i 
Sør-Europa i 2017, da EU erfarte at medlems-
statene ikke hadde kapasitet til å bistå hverandre i 

nødvendig grad, spesielt når flere medlemsstater 
ble rammet samtidig. 

Innlemmelse av endringsbeslutningen i EØS-
avtalen vil medføre en økonomisk tilleggsforplik-
telse for Norge på om lag 44,2 mill. kroner for 
årene 2019 og 2020. Ettersom endringsbeslutnin-
gen innebærer økonomiske konsekvenser, er 
Stortingets samtykke til deltakelse i EØS-komi-
teens beslutning nødvendig i medhold av Grunn-
loven § 26 andre ledd. For å sikre norsk deltakelse 
i ordningen i 2019, legges det opp til at Stortingets 
samtykke innhentes før det treffes beslutning i 
EØS-komiteen. Beslutningen i EØS-komiteen er 
ventet i juli 2019.

Utkast til EØS-komitébeslutning og beslutning 
(EU) 2019/420 i uoffisiell norsk oversettelse føl-
ger som trykte vedlegg til proposisjonen. 

2 Generelt om EUs ordning for sivil 
beredskap

Hensikten med EUs ordning for sivil beredskap er 
å legge til rette for et bredt samarbeid i Europa 
innen samfunnssikkerhet og beredskap. Norge 
har deltatt i det europeiske samarbeidet om sivil 
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beredskap siden 1982, først gjennom «Handlings-
programmet for sivil beredskap», deretter i «EUs 
samordningsmekanisme» og «EUs ordning for 
sivil beredskap». Ordningen er det viktigste retts-
lige grunnlaget i EU for sivil katastrofeinnsats og 
for annet samfunnssikkerhets- og beredskaps-
arbeid, og innebærer at deltakerstatene stiller 
ressurser til rådighet for kriserammede land, 
både i og utenfor Europa.

EUs ambisjon med endringsbeslutningen er å 
bygge opp og videreutvikle en felleseuropeisk 
krisehåndteringsevne som adresserer økningen 
og alvorlighetsgraden i antall natur- og menneske-
skapte kriser som har rammet Europa de senere 
årene. Dette gjøres gjennom blant annet å styrke 
den sivile beredskapsreserven samt å etablere 
rescEU, som kan anvendes ved kriser i medlems-
statene når nasjonale kapasiteter og den sivile 
beredskapsreserven ikke er tilstrekkelig. 

Norge har i programperioden mottatt finansi-
elle bidrag fra EUs ordning for sivil beredskap. 
Det ble gitt økonomisk støtte på om lag 1 million 
euro til HarbourEx i 2015, som var den største 
øvelsen i Norge på mange år innenfor brann, 
eksplosjon og farlige stoffer. Norge fikk også om 
lag tilsvarende beløp til å finansiere en stor huma-
nitær øvelse i Norge i 2016 (Triplex). Norge har 
også mottatt finansiering for å delta på seminarer, 
prosjekter og utdanning gjennom EUs ordning for 
sivil beredskap. 

Ordningen forvaltes i Norge av Direktoratet 
for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) på 
vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. 
Ordningen kan også være relevant for andre sivile 
sektorer som helse, samferdsel, miljø og kunn-
skap, bl.a. gjennom kunnskaps- og kapasitetsopp-
bygging, herunder etableringen av det norske 
Emergency Medical Team. Ordningen har også 
en grensedragning mot forsvarssektoren når det 
gjelder sivile sektorers bidrag og kapasitetsopp-
bygging innenfor totalforsvaret, samt på utenriks-
feltet både sikkerhetspolitisk og gjennom humani-
tær bistand til tredjeland.

3 Nærmere om 
endringsbeslutningen

De viktigste endringene som følger av endrings-
beslutningen, er å styrke europeisk samfunnssik-
kerhets- og beredskapsarbeid. Styrkingen gjen-
nomføres dels ved økte bevilgninger til den sivile 
beredskapsreserven (tidligere kalt «Voluntary 
Pool»), og dels ved opprettelse av rescEU. 
Endringsbeslutningen legger også opp til en styr-

king av det forebyggende arbeidet i medlemssta-
tene.

Endringene er gjennomført ved å gjøre en 
rekke endringer i artiklene i beslutning nr. 1313/
2013/EU.

3.1 Forebygging

I endringsbeslutningen er forebygging gitt en sen-
tral plass, jf. blant annet artikkel 6. Det presiseres 
at det på dette området er behov for ytterligere 
innsats. Endringsbeslutningen gir derfor anvis-
ning om at medlemsstatene blant annet skal vide-
reutvikle nasjonale og regionale risikovurderin-
ger, risikohåndteringsevne, samt planlegging og 
håndtering av katastroferisiko. Artikkel 6 gir også 
anvisning om at medlemsstatene regelmessig skal 
sende sammendrag av risikovurderinger og nasjo-
nale vurderinger av dette til Europakommisjonen.

Det fremheves at dersom en deltakerstat hyp-
pig ber om samme form for bistand eller assis-
tanse til samme type hendelse eller katastrofe, 
kan Europakommisjonen be om nærmere grunn-
lag og supplerende opplysninger for å forebygge 
og planlegge mot ytterligere tilfeller av samme 
type hendelse. Skulle en stat be om samme type 
assistanse til samme type hendelse tre ganger 
innenfor et tidsrom på tre år, kan Europakommi-
sjonen foreslå ytterligere tiltak og oppfordre til 
styrket beredskap på feltet, jf. artikkel 6. 

I tillegg etableres et kunnskapsnettverk som 
skal bidra til å samle kunnskapen som finnes i 
medlemsstatene, jf. artikkel 13. Kunnskapsnett-
verket skal også bidra til gjennomføring av opp-
læring, øvelser, erfaringsbasert læring og kunn-
skapsformidling.

3.2 Beredskap og respons

Den sivile beredskapsreserven (tidligere kalt 
EERC eller Voluntary Pool) videreføres i stor 
grad, jf. artikkel 11. Den sivile beredskapsreser-
ven er en frivillig europeisk reserve bestående av 
deltakerstatenes eksisterende innsatskapasiteter, 
og omfatter moduler, andre beredskapsressurser 
og andre kategorier eksperter. Det er medlems-
statene som velger om de ønsker å melde inn 
kapasiteter, basert på behov i beredskapsreser-
ven. Bistanden og assistansen som en deltakerstat 
yter gjennom den europeiske sivilberedskapsre-
serven supplerer eksisterende kapasiteter i anmo-
dende stat, uten at dette berører deltakerstatenes 
primære ansvar for forebygging mot og innsats 
ved kriser og katastrofer. 
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Pr. 15. mars 2019 er det innmeldt (registrert, 
sertifisert og i prosess) 106 ulike kapasiteter for-
delt på 23 stater. Norge har én innmeldt kapasitet, 
Emergency Medical Team (NOR-EMT).

Nytt i endringsbeslutningen er at det legges 
opp til en rekke forenklinger i bruken av bered-
skapsreserven, samt at de innmeldte kapasitetene 
blant annet vil kunne motta en høyere grad av 
finansiering til tilpasning, reparasjon og operativ 
drift under anvendelse/deployering, jf. artikkel 
23. 

Nytt i endringsbeslutningen er også opprettel-
sen av rescEU, jf. artikkel 12. RescEU er en 
reserve av ressurser som kan anvendes ved kriser 
i medlemsstatene når nasjonale kapasiteter og 
den sivile beredskapsreserven ikke er tilstrekke-
lig. Eksempler på hvilke ressurser som skal til-
ligge rescEU, er skogbrannhelikopter/-fly.

Europakommisjonen er ansvarlig for å 
beslutte hvilke ressurser det er behov for i 
rescEU. Endringsbeslutningen gir anvisning om 
at det skal tas hensyn til identifiserte og nye risi-
koer, samlede ressurser og mangler på europeisk 
nivå, og da spesielt innenfor skogbrannslokking 
fra luften, kjemiske, biologiske, radiologiske og 
kjernefysiske hendelser og akuttmedisinsk bered-
skap. Hvilke kapasiteter rescEU skal bestå av ved-
tas ved gjennomføringsrettsakter, jf. artikkel 30.

Det er medlemsstatene som er ansvarlig for 
kjøp, innleie eller leasing av ressursene i rescEU, 
men de vil i stor grad finansieres gjennom EUs 
ordning for sivil beredskap. Det innebærer at 
Europakommisjonen får påvirkning på bruken av 
ressursene i rescEU. 

Det understrekes i endringsbeslutningen at 
kravet til god og tilstrekkelig nasjonal beredskap 
ligger fast. Ordningen kommer ikke til erstatning 
for det ambisjonsnivået en stat forventes å ha på 
egen beredskapskapasitet innenfor kjente trusler 
og krisescenarier. Medlemsstatene kan med 
andre ord ikke lene seg på at rescEU er opprettet, 
men rescEU skal være en nødvendig forsterkning 
ved større katastrofer. Det kan også dreie seg om 
spesielt langvarige hendelser eller sjeldne hendel-
ser der nasjonal kapasitet er begrenset. 

3.3 Overgangsbestemmelser

RescEU vil ikke være fullt operativ før i 2025. Det 
er derfor innført overgangsbestemmelser om at 
Europakommisjonen kan yte direkte finansiering 
for å sikre rask tilgang på relevante nasjonale 
kapasiteter, jf. artikkel 35. Dette innebærer at 
Europakommisjonen kan yte direkte finansielt til-
skudd til deltakerstatene uten å gå veien om gjen-

nomføringsrettsakter. Ressursene i overgangspe-
rioden skal betegnes som «rescEU-ressurser», jf. 
artikkel 35 annet ledd.

Endringsbeslutningen gir også uttrykk for at 
Europakommisjonen og medlemsstatene bør 
bestrebe seg på å innhente ytterligere ressurser, 
herunder brannslokkingshelikoptre i forkant av 
skogbrannsesongen 2019. Medlemsstatene fikk 
dermed våren 2019 mulighet til å melde at de var 
interessert i å bidra i rescEU med skogbrannheli-
kopter/-fly for sommeren mot en dekning av om 
lag 75 pst. av utgiftene. Norge har ikke meldt inn 
noen interesse. 

4 Beslutningen i EØS-komiteen

Utkastet til beslutning i EØS-komiteen inneholder 
en innledning og tre artikler. I innledningen blir 
det vist til artikkel 86 og 98 i EØS-avtalen, som 
regulerer endringer i vedleggene og protokollene 
til avtalen ved en EØS-komitébeslutning. 

Artikkel 1 slår fast at EØS-avtalens protokoll 
31 artikkel 10 nr. 8 bokstav d) tilføyes følgende i 
strekpunktet (europaparlaments- og rådsbeslut-
ning nr. 1313/2013/EU):

«, endret ved:
–32019 D 0420: Europaparlaments- og 

rådsbeslutning (EU) 2019/420 av 13. mars 
2019 om endring av beslutning nr. 1313/2013/
EU om en ordning for sivil beredskap i Unio-
nen (EUT L 77I av 20.3.2019, s. 1).»

Artikkel 2 slår fast at beslutningen trer i kraft 
dagen etter at alle meddelelser etter EØS-avtalens 
artikkel 103 nr. 1 er inngitt. Videre at beslutnin-
gen får anvendelse fra 21. mars 2019.

Artikkel 3 slår fast at vedtaket i EØS-komiteen 
skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-til-
legget til Den Europeiske Unions tidende.

5 Konstitusjonelle forhold

Ettersom endringsbeslutningen innebærer økono-
miske konsekvenser som krever finansiering i 
flere år, er Stortingets samtykke til deltakelse i 
EØS-komiteens beslutning nødvendig i medhold 
av Grunnloven § 26 andre ledd. 

For å hindre at Norge forsinker ikrafttredelse 
av EØS-komiteens beslutning, og for å gjøre det 
mulig for EØS/EFTA-statene å delta i ordningen i 
2019, fremmes forslag om at Stortinget gir sitt 
samtykke før EØS-komiteen treffer sin beslut-
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ning. Det vil dermed ikke være nødvendig for 
Norge å ta konstitusjonelt forbehold ved beslut-
ning i EØS-komiteen. 

Det er ikke ventet at det vil komme endringer i 
utkastet til beslutning i EØS-komiteen. Dersom 
den endelige beslutningen skulle avvike vesentlig 
fra utkastet som er lagt ved denne proposisjonen, 
vil saken bli fremlagt for Stortinget på nytt.

6 Administrative og økonomiske 
konsekvenser

EØS-komiteens beslutning vil innebære en økono-
misk tilleggsforpliktelse for Norge. Som følge av 
endringsbeslutningen øker den totale kontingen-
ten for medlemsstatene i programperioden 2014–
2020 med 205 millioner euro, fra 368 millioner 
euro til 573 millioner euro. Beslutningen får ikke 
tilbakevirkende kraft, den økte kontingenten for-
deler seg kun på gjenværende år (fordeles også 
delvis på årene i etterkant av den formelle pro-
gramperioden, da det forventes igangsatt en del 
prosjekter/ innkjøp de neste par årene hvor utgif-
ter forfaller).

Norges andel ifølge opprinnelig ordning var på 
nærmere 106 millioner kroner for perioden 2014–
20201. Den nye ordningen innebærer en tilleggs-
forpliktelse for Norge på 44,2 millioner kroner2. 
Samlet økonomisk forpliktelse for Norge i gjenvæ-
rende periode 2019 og 2020 er i størrelsesorden 
76 millioner kroner.3 Innbetalingen for 2019 
beregnes til om lag 9,62 millioner kroner, og er 
del av opprinnelig forpliktelse for opprinnelig ord-
ning. Denne dekkes derfor innenfor eksisterende 
rammer på Justis- og beredskapsdepartementets 
budsjett. Den resterende samlede forpliktelsen på 
om lag 66 millioner kroner vil fordeles i årene 
2020–2025, men slik at de største beløpene forfal-
ler først og deretter antas å være suksessivt syn-
kende. Som orientert om i Prop. 105 S (2013–
2014) er årsaken til at innbetalingene ikke avslut-
tes samtidig med at programperioden formelt er 
over i 2020, blant annet at det igangsettes prosjek-
ter sent i programperioden som vil pågå etter den 
formelle avslutningen av programperioden.

Beslutningen krever ikke lov- eller forskrifts-
endringer. 

Regjeringen kommer tilbake med forslag til 
håndtering av de økonomiske konsekvensene av 
fortsatt deltakelse i den nye ordningen i de årlige 
fremleggelsene av Prop. 1 S.

7 Konklusjon og tilråding

For Norge representerer EUs ordning for sivil 
beredskap først og fremst et viktig sikkerhetsnett 
for norsk samfunnssikkerhet og beredskap. Der-
som det skjer en hendelse i Norge som ikke kan 
håndteres tilstrekkelig nasjonalt, kan norske 
myndigheter be om bistand fra EU. Ny teknologi, 
mer ekstremvær, endrede sikkerhetsutfordringer 
og økt globalisering er momenter som stadig 
medfører nye trusler mot samfunnssikkerheten. 
Noen av truslene er forutsigbare og må forventes 
å inntreffe jevnlig, slik at hver enkelt stat må ha 
egen beredskap for dette. Andre trusler og risi-
koer er sjeldne, men har store konsekvenser for 
de enkelte statene (såkalte «high risk, low proba-
bility-hendelser»). Det er samfunnsøkonomisk 
lønnsomt med en felleseuropeisk beredskapsord-
ning fremfor at enkeltstater fullt ut skal måtte 
bygge egen beredskap for håndtering av slike risi-
koer og trusler. Dette har vært et viktig argument 
for Norges deltakelse i den felleseuropeiske 
beredskapsordningen så langt. 

Å stille nasjonale kapasiteter tilgjengelig i sivil-
beredskapsreserven endrer ikke det grunnleg-
gende prinsippet om nasjonal selvråderett i en 
situasjon der Norge skulle trenge disse selv. 
Skulle det oppstå en alvorlig situasjon i Norge, vil 
norske myndigheter raskere kunne anmode om 
andre staters kapasiteter fra denne reserven.

Så langt har Norge vært en større tilbyder av 
ressurser for krisehåndtering enn mottaker, men 
senest under skogbrannsesongen i 2018 valgte 
Norge å varsle om et mulig ressursbehov gjen-
nom ordningen dersom situasjonen her hjemme 
skulle forverre seg. Våren 2019 har allerede gitt 
utfordringer i form av skogbrann utenfor normal 
skogbrannsesong. 

Deltakelse i EUs ordning for sivil beredskap 
innebærer en rekke ikke-målbare størrelser. I til-
legg til å fungere som et sikkerhetsnett for Norge, 
medfører deltakelsen ikke minst økt trygghet for 
Norges befolkning. Gjennom ordningen har 
Norge også hatt tilgang til kurs og trening samt 
mulighet for å påvirke europeisk samfunnssikker-
hetstenkning i en retning som Norge har nytte av. 
Norge har gjennom ordningen også fått finansiert 

1  Regnet etter vekslingskurs 04.04.2019. Dette var forpliktel-
sen i 2014 etter en proporsjonalitetsfaktor på 3 %, innbeta-
lingene har vært en god del lavere grunnet variasjon i valu-
takurs og en lavere proporsjonalitetsfaktor i perioden 
2014–2018 (2,28 %). Kilde: EFTA-sekretariatet.

2 Utregnet fra EFTAs estimat på 4, 6 mill. euro etter veks-
lingskurs 04.04.2019

3 Kilde: EFTA-sekretariatet. Viktig å skille mellom økono-
misk forpliktelse og faktisk innbetaling
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flere større øvelser og prosjekter. Ordningen 
bidrar også til å forenkle muligheten for å hente ut 
satellittinformasjon ved bl.a. flom og skogbrann 
gjennom det europeiske jordobservasjonspro-
grammet Copernicus. 

Summen av tiltak som følger av endringsbe-
slutningen vil kunne bidra betydelig til økt kollek-
tiv beredskap i Europa og dermed også styrket 
beredskap på nasjonalt nivå i den enkelte deltaker-
stat, inkludert Norge, fordi de øvrige statene vil 
kunne ha mer å bidra med ved en eventuell hen-
delse her til lands. RescEU vil ha forutsetninger til 
å utgjøre en forskjell ved omfattende kriser og gi 
avgjørende forutsigbarhet til situasjoner og hen-
delser som går utenpå de ressursene som finnes i 
hver enkelt stat (flom, masseskader, storulykker, 
skogbrann, maritime hendelser, brannskadde, ter-
ror og helserelaterte krisescenarier). 

Videre norsk deltakelse i ordningen er viktig 
også i et perspektiv om nordisk samarbeid. Først 
og fremst gjelder dette gjennom å bidra til en 
tydeligere regional beredskapsoppbygging i Nor-
den. Svært mye av det nordiske samarbeidet hvi-
ler på EUs ordning for sivil beredskap, og mange 
operative diskusjoner er basert på at alle nordiske 
land er med. Som NATO-land og et land med et 

totalforsvar er det også viktig å kunne følge den 
videre utviklingen av samarbeidet mellom EU og 
NATO innenfor det sivile beredskapsarbeidet. 

Justis- og beredskapsdepartementets vurde-
ring er at de beredskapsmessige hensynene opp-
veier de økonomiske konsekvensene som følger 
av økt kontingent for deltakelse, samt at Norge 
både praktisk, formelt og omdømmemessig er 
best tjent med fortsatt deltakelse i ordningen i 
inneværende programperiode. 

Justis- og beredskapsdepartementet tilrår at 
Norge deltar i en beslutning i EØS-komiteen om 
innlemmelse i EØS-avtalen av beslutning (EU) 
2019/420 om EUs ordning for sivil beredskap. 
Utenriksdepartementet slutter seg til dette.

Utenriksdepartementet 

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver 
under et fremlagt forslag til proposisjon til Stortin-
get om samtykke til deltakelse i en beslutning i 
EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av 
beslutning (EU) 2019/420 om EUs ordning for 
sivil beredskap.

Vi HARALD, Norges Konge 

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om 
innlemmelse i EØS-avtalen av beslutning (EU) 2019/420 om EUs ordning for sivil beredskap, i samsvar 
med et vedlagt forslag.
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Forslag 

til vedtak om samtykke til deltakelse i en beslutning i 
EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av beslutning (EU) 

2019/420 om EUs ordning for sivil beredskap

I

Stortinget samtykker i deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av 
beslutning (EU) 2019/420 om EUs ordning for sivil beredskap.
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Vedlegg 1  

EØS-komiteens beslutning nr. [..] av [..] om endring 
av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige 

områder utenfor de fire friheter 

EØS-KOMITEEN HAR –
under henvisning til avtalen om Det euro-

peiske økonomiske samarbeidsområde, heretter 
kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 86 og 98,

og på følgende bakgrunn:
(1) Samarbeidet mellom partene i EØS-avtalen 

bør utvides til å omfatte europaparlaments- og 
rådsbeslutning (EU) 2019/420 av 13. mars 
2019 om endring av beslutning nr. 1313/2013/
EU om en ordning for sivil beredskap i Unio-
nen1

(2) EØS-avtalens protokoll 31 bør derfor endres 
for å gjøre et slikt utvidet samarbeid mulig fra 
21. mars 2019 –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens protokoll 31 artikkel 10 nr. 8 bok-
stav d) tilføyes følgende i strekpunktet (europa-
parlaments- og rådsbeslutning nr. 1313/2013/
EU):

«, endret ved:
– 32019 D 0420: Europaparlaments- og 

rådsbeslutning (EU) 2019/420 av 13. mars 

2019 om endring av beslutning nr. 1313/
2013/EU om en ordning for sivil beredskap 
i Unionen (EUT L 77I av 20.3.2019, s. 1).»

Artikkel 2

Denne beslutning trer i kraft dagen etter at alle 
meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 12

er inngitt.
Den får anvendelse fra 21. mars 2019.

Artikkel 3

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avde-
lingen av og EØS-tillegget til Den europeiske uni-
ons tidende.

Utferdiget i Brussel […].

 

1 EUT L 77I av 20.3.2019, s. 1.
2 [Ingen forfatningsrettslige krav angitt.] [Forfatningsretts-

lige krav angitt.]

For EØS-komiteen EØS-komiteens

Formann sekretærer

[…] […]
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Vedlegg 2  

Europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2019/420 av 
13. mars 2019 om endring av beslutning nr. 1313/2013/EU 

om en ordning for sivil beredskap i Unionen

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR

under henvisning til traktaten om Den euro-
peiske unions virkemåte, særlig artikkel 196,

under henvisning til forslag fra Europakommi-
sjonen,

etter oversending av utkast til regelverksakt til 
de nasjonale parlamentene,

under henvisning til uttalelse fra Den euro-
peiske økonomiske og sosiale komité1,

under henvisning til uttalelse fra Regionkomi-
teen2,

etter den ordinære regelverksprosedyren3 og
ut fra følgende betraktninger:

1) Unionens ordning for sivil beredskap («uni-
onsordningen»), som er omfattet av europa-
parlaments- og rådsbeslutning nr. 1313/2013/
EU4, styrker samarbeidet mellom Unionen og 
medlemsstatene og letter samordningen på 
det sivile beredskapsområdet for å forbedre 
Unionens innsats ved naturkatastrofer og 
menneskeskapte katastrofer.

2) Unionsordningen skal fremme solidaritet mel-
lom medlemsstatene i samsvar med artikkel 3 
nr. 3 i traktaten om Den europeiske union 
(TEU), men samtidig anerkjennes det at med-
lemsstatene har hovedansvaret for forebyg-
ging av, beredskap for og innsats ved naturka-
tastrofer og menneskeskapte katastrofer.

3) Naturkatastrofer og menneskeskapte kata-
strofer kan inntreffe overalt i verden, ofte uten 
forvarsel. Både naturkatastrofer og menneske-
skapte katastrofer forekommer stadig hyppi-
gere og har blitt stadig mer ekstreme og sam-

mensatte, samtidig som de forverres av virk-
ningene av klimaendringene og ikke tar hen-
syn til nasjonale grenser. De menneskelige, 
miljømessige, sosiale og økonomiske konse-
kvensene av katastrofene kan komme til å bli 
av hittil ukjent omfang.

4) Den senere tids erfaring har vist at avhengig-
heten av frivillige tilbud om gjensidig bistand 
som samordnes og tilrettelegges gjennom uni-
onsordningen, ikke alltid sikrer at ressursene 
som gjøres tilgjengelig, er tilstrekkelige for å 
sikre at de grunnleggende behovene til perso-
ner som er rammet av katastrofe, dekkes på en 
tilfredsstillende måte, eller at miljø og eien-
dom blir behørig ivaretatt. Dette gjelder særlig 
når medlemsstatene rammes samtidig av 
katastrofer som både har gjentatt seg og kom-
mer overraskende, enten det er naturka-
tastrofer eller menneskeskapte katastrofer, og 
den kollektive kapasiteten er utilstrekkelig. 
For å bøte på disse manglene og håndtere nye 
farer bør alle unionsordninger utnyttes så flek-
sibelt som mulig, herunder gjennom å fremme 
aktiv deltakelse fra det sivile samfunn.

5) Det er viktig at medlemsstatene iverksetter 
hensiktsmessige forebyggende tiltak og be-
redskapstiltak, herunder sikrer tilgang til res-
surser i tilstrekkelig antall for å håndtere 
katastrofer, særlig skogbranner. Ettersom Uni-
onen i de senere år har vært utsatt for særlig 
voldsomme og omfattende skogbranner som 
har avdekket alvorlige operative mangler i 
flere medlemsstater og i den europeiske be-
redskapsressursen for katastrofesituasjoner 
(EERC), som ble opprettet i form av en res-
surs som medlemsstatene frivillig har forplik-
tet seg til å holde i beredskap i henhold til be-
slutning nr. 1313/2013/EU, bør tilleggstiltak 
også treffes på unionsplan. Forebygging av 
skogbranner er også av grunnleggende betyd-
ning for den globale forpliktelsen til å redusere 
utslippene av CO2.

1 Uttalelse avgitt 18. oktober 2018 (ennå ikke offentliggjort i 
EUT).

2 EUT C 361 av 5.10.2018, s. 37.
3 Europaparlamentets holdning av 12. februar 2019 (ennå 

ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 7. mars 
2019.

4 Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1313/2013/EU av 
17. desember 2013 om en ordning for sivil beredskap i Uni-
onen (EUT L 347 av 20.12.2013, s. 924).
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6) Forebygging er av stor betydning som vern 
mot naturkatastrofer og menneskeskapte 
katastrofer, og på dette området kreves ytterli-
gere innsats. For dette formål bør medlemssta-
tene regelmessig oversende sammendrag av 
sine risikovurderinger og en vurdering av sin 
risikohåndteringsevne, med fokus på de viktig-
ste risikoene, til Kommisjonen. I tillegg bør 
medlemsstatene utveksle opplysninger om 
forebyggende tiltak og beredskapstiltak, sær-
lig slike som trengs for å håndtere de viktigste 
risikoene som får virkninger over landegren-
sene, men der det er relevant, også risikoer 
med lav sannsynlighet og store konsekvenser.

7) Sammen med medlemsstatene bør Kommisjo-
nen videreutvikle retningslinjer for å lette ut-
vekslingen av opplysninger om håndtering av 
katastroferisiko. Disse retningslinjene bør 
bidra til å øke sammenlignbarheten av opplys-
ningene, særlig der medlemsstatene står over-
for lignende risikoer eller risikoer med virk-
ninger over landegrensene.

8) Forebygging og håndtering av katastroferisiko 
innebærer at det er nødvendig å utforme og 
gjennomføre risikohåndteringstiltak som om-
fatter samordning mellom en lang rekke aktø-
rer. Ved utarbeiding av risikovurderinger og ri-
sikohåndteringstiltak er det viktig å ta hensyn 
til nåværende klimavariabilitet og forventet 
utviklingsbane for klimaendringene. Utarbei-
ding av risikokart er en avgjørende faktor for å 
kunne styrke de forebyggende tiltakene og be-
redskapsressursene. Tiltak for å redusere sår-
barheten til befolkningen, økonomisk virk-
somhet, herunder kritisk infrastruktur, dyre-
velferd og ville dyr og planter, miljøressurser 
og kulturelle ressurser som biologisk mang-
fold, skogenes økosystemtjenester og vannres-
surser, er av avgjørende betydning.

9) For å styrke planleggingen og samordningen 
av forebyggingen og beredskapen mellom 
medlemsstatene bør Kommisjonen i samar-
beid med medlemsstatene kunne opprette 
særskilte samrådsordninger. Videre bør Kom-
misjonen kunne anmode om opplysninger om 
forebyggende tiltak og beredskapstiltak knyt-
tet til særlige risikoer når en medlemsstat ofte 
anmoder om bistand. Kommisjonen bør vur-
dere disse opplysningene med sikte på å øke 
Unionens samlede støtte til håndteringen av 
katastroferisiko og styrke medlemsstatenes 
forebyggings- og beredskapsnivåer. Den admi-
nistrative byrden bør reduseres og forbindel-
sene med andre av Unionens sentrale politikk-
områder og ordninger bør styrkes, særlig de 

europeiske struktur- og investeringsfondene 
nevnt i europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) nr. 1303/20135.

10)Oversvømmelser utgjør en stadig større risiko 
for Unionens borgere. For å styrke de forebyg-
gende tiltakene og beredskapstiltakene på det 
sivile beredskapsområdet og redusere sårbar-
heten til deres respektive befolkninger når det 
gjelder risiko for oversvømmelse, er det nød-
vendig at medlemsstatene, når de utfører sine 
risikovurderinger i henhold til denne beslut-
ning, gjør full bruk av blant annet de risikovur-
deringer som er gjort i henhold til europapar-
laments- og rådsdirektiv 2007/60/EF6, for å 
avgjøre om det er risiko for at deres vassdrag 
og kystlinjer blir oversvømmet, og treffe eg-
nede og samordnede tiltak for å redusere 
disse risikoene.

11)Det er nødvendig å styrke den kollektive be-
redskaps- og innsatsevnen ved katastrofer, 
særlig gjennom gjensidig støtte i Europa. For å 
gjenspeile den nye rettslige rammen som inn-
føres ved denne beslutning, bør den euro-
peiske beredskapsressursen for katastrofe-
situasjoner (EERC) og den frivillige bered-
skapsressursen i stedet kalles den europeiske 
sivilberedskapsreserven.

12)Å styrke den europeiske sivilberedskapsreser-
ven forutsetter økt finansiering fra Unionen av 
tilpasning og utbedring av ressursene samt 
operative kostnader.

13)I tillegg til å styrke de samlede eksisterende 
ressursene bør rescEU opprettes for å kunne 
settes inn som en siste utvei i mer omfattende 
situasjoner der eksisterende ressurser på na-
sjonalt plan og ressursene som medlemssta-
tene har forpliktet seg til å holde i beredskap 
for den europeiske sivilberedskapsreserven, 
under de rådende omstendigheter ikke er i 
stand til å sikre en effektiv innsats ved ulike 
typer katastrofer.

14)Regionale og lokale myndigheters rolle i fore-
byggingen og håndteringen av katastrofer er 

5 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1303/2013 
av 17. desember 2013 om fastsettelse av felles bestemmel-
ser om Det europeiske fond for regionutvikling, Det euro-
peiske sosialfond, Utjevningsfondet, Det europeiske fond 
for utvikling av landdistriktene og Det europeiske hav- og 
fiskerifond, og om fastsettelse av alminnelige bestemmel-
ser om Det europeiske fond for regionutvikling, Det euro-
peiske sosialfond, Utjevningsfondet og Det europeiske hav- 
og fiskerifond samt om oppheving av rådsforordning (EF) 
nr. 1083/2006 (EUT L 347 av 20.12.2013, s. 320).

6 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/60/EF av 23. 
oktober 2007 om vurdering og håndtering av risiko for 
oversvømmelse (EUT L 288 av 6.11.2007, s. 27).
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av stor betydning, og deres beredskapsressur-
ser må trekkes inn i hensiktsmessig omfang i 
alle samordnings- og utplasseringsaktiviteter i 
henhold til denne beslutning, i samsvar med 
medlemsstatenes institusjonelle og rettslige 
rammer, med sikte på å unngå overlapping og 
fremme samvirkingsevne. Disse myndighe-
tene kan spille en viktig forebyggende rolle, 
og de er også de første som reagerer etter en 
katastrofe, sammen med sine frivillige ressur-
ser. Derfor er det behov for løpende samar-
beid lokalt, regionalt og tverrnasjonalt for å 
opprette felles varslingssystemer for hurtig 
innsats før rescEU mobiliseres, samt regel-
messige offentlige opplysningskampanjer om 
tiltak ved førsteinnsats.

15)Ressursene i rescEU bør være fleksible og 
kunne endres for å håndtere nye utviklingsfor-
løp og framtidige utfordringer, for eksempel 
følgene av klimaendringene.

16)Ettersom identifiserte risikoer, samlede res-
surser og mangler vil variere over tid, er det 
nødvendig med fleksibilitet ved opprettelsen 
av rescEU. Kommisjonen bør derfor gis myn-
dighet til å vedta gjennomføringsrettsakter der 
det ved fastsettelse av rescEU-ressursene tas 
hensyn til identifiserte risikoer, samlede res-
surser og mangler.

17)For at rescEU-ressursene skal kunne fungere 
etter hensikten, bør det bevilges ytterligere 
midler til finansiering av tiltak innenfor ram-
men av unionsordningen.

18)Unionen bør kunne støtte medlemsstatene ved 
å samfinansiere utviklingen av rescEU-ressur-
sene, herunder gjennom leie, leasing eller 
kjøp. Dette vil gjøre unionsordningen betrakte-
lig mer effektiv ved å sikre tilgang til ressurser 
i tilfeller der effektiv katastrofeinnsats ellers 
ikke kan garanteres, særlig ved katastrofer 
med vidtrekkende konsekvenser for et betyde-
lig antall medlemsstater. Gjennom felles inn-
kjøp av ressurser burde man kunne oppnå st-
ordriftsfordeler og samordne katastrofeinnsat-
sen bedre.

19)Ved fastsettelse av den finansielle støtten fra 
Unionen til utvikling av rescEU-ressurser bør 
det tas hensyn til listen over kategorier av støt-
teberettigede kostnader fastsatt i denne be-
slutning. Full finansiell støtte fra Unionen bør 
ytes for ressurser som trengs for å håndtere ri-
sikoer med lav sannsynlighet og store konse-
kvenser som kan få betydelige virkninger over 
landegrensene, og der gapanalyser av kapasi-
tet gjennomført av nasjonale sivilberedskaps-
myndigheter og Kommisjonen, viser at bered-

skapsnivåene i Unionen ikke kan anses som 
tilstrekkelig høye. For de ressursene som har 
de høyeste innkjøpskostnadene og løpende 
kostnadene, som ressurser til skogbrannslok-
king fra luften, bør det i vesentlig grad planleg-
ges for samfinansiering. Nøyaktige samfinansi-
eringssatser bør fastsettes i de årlige arbeids-
programmene.

20)For å oppnå en balanse mellom nasjonalt an-
svar og solidaritet mellom medlemsstatene 
bør en del av de operative kostnadene ved ut-
plassering av rescEU-ressurser være beretti-
get til finansiell støtte fra Unionen.

21)Medlemsstatene eller deres borgere kan bli 
betydelig påvirket av katastrofer som inntref-
fer i tredjestater. I slike situasjoner bør 
rescEU-ressursene også være tilgjengelige for 
innsats utenfor Unionen. Av solidaritetshen-
syn medlemsstatene imellom bør de operative 
kostnadene ved utplassering av rescEU-res-
surser utenfor Unionen dekkes over unions-
budsjettet.

22)For å sikre at innsatsen er både samordnet og 
hurtig, bør beslutninger om utplassering og 
demobilisering og alle beslutninger i tilfelle av 
innbyrdes motstridende anmodninger treffes 
av Kommisjonen i nært samarbeid med den 
anmodende medlemsstat og den medlemsstat 
som eier, leier eller leaser de aktuelle rescEU-
ressursene. Kommisjonen og medlemsstaten 
som eier, leier eller leaser rescEU-ressursene, 
bør inngå operative kontrakter som angir vil-
kårene for utplassering av rescEU-ressursene.

23)Opplæring, forskning og innovasjon er viktige 
aspekter ved samarbeid på det sivile bered-
skapsområdet. For å gjøre opplæringen og 
øvelsene innen sivil beredskap mer effektive 
og formålstjenlige, fremme innovasjon og dia-
log og styrke samarbeidet mellom medlems-
statenes nasjonale sivilberedskapsmyndig-
heter og -tjenester er det nødvendig å opprette 
et kunnskapsnettverk for katastrofeberedskap 
i Unionen. Dette nettverket bør bygge på eksi-
sterende strukturer, herunder sentre for frem-
ragende forskning, universiteter, forskere og 
andre eksperter, unge yrkesutøvere og er-
farne frivillige på området beredskapsledelse. 
Videre samarbeid med internasjonale organi-
sasjoner om opplæring, forskning og innova-
sjon bør også styrkes og om mulig utvides til å 
omfatte tredjestater, særlig nabostater.

24)Sivilberedskapsaktørene vier sine liv til å 
hjelpe andre og investerer tid og krefter for å 
hjelpe personer i nød. Unionen bør anerkjenne 
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deres mot og engasjement for den sivile bered-
skapen i Unionen.

25)Selv om utviklingen med stadig flere 
katastrofer, både værrelaterte og knyttet til 
indre sikkerhet, har gjort styrket sivil bered-
skap til en av de fremste prioriteringene i Uni-
onen, er det svært viktig å sikre en sterk terri-
toriell og lokalt ledet dimensjon, da lokal inn-
sats er den raskeste og mest effektive måten å 
begrense skader som skyldes en katastrofe.

26)Unionsordningens prosedyrer bør forenkles, 
effektiviseres og gjøres mer fleksible for å 
sikre at medlemsstatene raskt får tilgang til 
den bistand og de ressursene som er nødven-
dige for at innsatsen ved naturkatastrofer og 
menneskeskapte katastrofer skal være så rask 
og effektiv som mulig.

27)For å kunne utnytte eksisterende finansier-
ingsordninger best mulig og hjelpe medlems-
stater som yter bistand, herunder i innsatsen 
ved katastrofer utenfor Unionen, skal finansi-
ering bevilges i henhold til artikkel 21, 22 og 
23 i beslutning nr. 1313/2013/EU i samsvar 
med artikkel 191 nr. 1 i europaparlaments- og 
rådsforordning (EU, Euratom) 2018/10467. Li-
kevel bør særlig finansieringen av sivilbered-
skapstiltak og humanitær bistand holdes klart 
atskilt fra hverandre og være helt i tråd med 
deres respektive mål og lovfestede krav.

28)Det er viktig å sikre at medlemsstatene treffer 
alle nødvendige tiltak for effektivt å forebygge 
naturkatastrofer og menneskeskapte kata-
strofer og begrense virkningene av dem. Be-
stemmelsene i denne beslutning bør styrke 
forbindelsen mellom forebygging, beredskap 
og innsats innenfor rammen av unionsordnin-
gen. Det bør også sikres sammenheng med 
annet relevant unionsregelverk på områdene 
forebygging og håndtering av katastroferisiko, 
herunder når det gjelder tverrnasjonale fore-
byggende tiltak og innsats i forbindelse med 
trusler, for eksempel alvorlige helsetrusler 
over landegrensene, som fastsatt i europapar-
laments- og rådsbeslutning nr. 1082/2013/
EU8. Programmene for territorialt samarbeid 
innenfor rammen av utjevningspolitikken fast-
setter særlige tiltak for å ta hensyn til mot-

standskraft mot katastrofer, risikoforebygging 
og risikohåndtering, og det bør gjøres en ytter-
ligere innsats for sterkere integrasjon og 
større synergier. Videre bør alle tiltak være i 
samsvar med og bidra aktivt til å oppfylle inter-
nasjonale forpliktelser, for eksempel Sendai-
rammeverket for katastrofeforebygging 2015–
2030, Paris-avtalen vedtatt i henhold til De for-
ente nasjoners rammekonvensjon om klima-
endring og FNs 2030-program for bærekraftig 
utvikling.

29)For å sikre en sømløs omfattende utveksling 
av opplysninger om ressurser og moduler som 
er tilgjengelig for medlemsstatene, er det nød-
vendig at opplysningene som lastes opp til det 
felles krisekommunikasjons- og informasjons-
systemet (CECIS), hele tiden holdes oppda-
tert. Når det gjelder opplysninger som fram-
legges via CECIS, bør medlemsstatene også 
registrere ressurser som de ikke har forpliktet 
seg til å holde i beredskap for den europeiske 
sivilberedskapsreserven, men som de har til-
gjengelig for utplassering gjennom unionsord-
ningen.

30)Det er like viktig å skape synergier og for-
bedre komplementariteten og samordningen 
mellom denne unionsordningen og andre uni-
onsordninger, herunder med ordninger som 
kan bidra til å utbedre eller begrense skadene 
etter katastrofer.

31)For å endre kategoriene av støtteberettigede 
kostnader som skal brukes ved fastsettelse av 
Unionens finansielle støtte til utviklingen av 
rescEU-ressurser, bør myndigheten til å vedta 
rettsakter i samsvar med artikkel 290 i trakta-
ten om Den europeiske unions virkemåte dele-
geres til Kommisjonen. Det er særlig viktig at 
Kommisjonen holder hensiktsmessige samråd 
under sitt forberedende arbeid, herunder på 
ekspertnivå, og at slike samråd gjennomføres i 
samsvar med prinsippene fastsatt i den tverr-
institusjonelle avtalen av 13. april 2016 om 
bedre regelverksutforming9. For å sikre at Eu-
ropaparlamentet og Rådet deltar på like vilkår i 
utarbeidingen av delegerte rettsakter, skal de 
motta alle dokumenter samtidig som med-
lemsstatenes eksperter, og deres eksperter 
skal systematisk ha adgang til møtene i Kom-

7 Europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) 
2018/1046 av 18. juli 2018 om finansielle regler for Unio-
nens alminnelige budsjett, om endring av forordning (EU) 
nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, 
(EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/
2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og beslutning 
nr. 541/2014/EU og om oppheving av forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 av 30.7.2018, s. 1).

8 Europaparlaments- og rådsbeslutning 1082/2013/EU av 
22. oktober 2013 om alvorlige helsetrusler over landegren-
sene og om oppheving av vedtak nr. 2119/98/EF (EUT L 
293 av 5.11.2013, s. 1).

9 EUT L 123 av 12.5.2016, s. 1.
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misjonens ekspertgrupper som arbeider med 
utarbeiding av delegerte rettsakter.

32)For å sikre ensartede vilkår for gjennomførin-
gen av denne beslutning med hensyn til: fast-
settelse av typene og antallet sentrale bered-
skapsressurser som den europeiske sivilbe-
redskapsreserven har behov for; fastsettelse 
av de ressursene rescEU skal bestå av, samti-
dig som det tas hensyn til identifiserte risi-
koer, samlede ressurser og mangler; oppret-
telse, forvaltning og opprettholdelse av 
rescEU; opprettelse og organisering av Unio-
nens kunnskapsnettverk for katastrofebered-
skap; risikokategorier med lav sannsynlighet 
og store konsekvenser og nødvendige ressur-
ser for å håndtere dem; samt kriterier og pro-
sedyrer for å anerkjenne langvarig engasje-
ment og ekstraordinære bidrag til Unionens si-
vile beredskap, bør Kommisjonen gis gjen-
nomføringsmyndighet. Denne myndigheten 
bør utøves i samsvar med europaparlaments- 
og rådsforordning (EU) nr. 182/201110.

33)Ettersom målet for denne forordning, nemlig å 
øke den kollektive evnen til forebygging av, 
beredskap for og innsats ved katastrofer, ikke 
kan nås i tilstrekkelig grad av medlemssta-
tene, og derfor på grunn av tiltakets omfang 
og virkninger bedre kan nås på unionsplan, 
kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nær-
hetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i TEU. I 
samsvar med forholdsmessighetsprinsippet 
fastsatt i nevnte artikkel går denne beslutning 
ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå 
disse målene.

34)For å sikre en smidig overgang til en fullsten-
dig gjennomføring av rescEU bør Kommisjo-
nen i en overgangsperiode kunne yte finansier-
ing for å sikre rask tilgang til relevante nasjo-
nale ressurser. Kommisjonen og medlemssta-
tene bør bestrebe seg på å innhente ytterligere 
ressurser, herunder brannslokkingshelikop-
tre, for allerede sommeren 2019 å kunne hånd-
tere risikoen for skogbrann.

35)Beslutning 1313/2013/EU bør derfor endres.
36)For at tiltakene fastsatt i denne beslutning skal 

kunne komme til anvendelse umiddelbart, bør 
denne beslutning tre i kraft dagen etter at den 
er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I beslutning 1313/2013/EU gjøres følgende 
endringer:
1) I artikkel 3 gjøres følgende endringer:

a) I nr. 1 gjøres følgende endringer:
i) Bokstav c) skal lyde:

«c) fremme en hurtig og effektiv innsats 
ved katastrofer eller overhengende 
fare for katastrofe, herunder ved å 
treffe tiltak for å begrense de umid-
delbare virkningene av katastrofer,».

ii) Ny bokstav e) og f) skal lyde:
«e) øke tilgangen til og bruken av viten-

skapelig kunnskap om katastrofer, 
og

f) trappe opp samarbeidet og samord-
ningen på tverrnasjonalt plan og 
mellom medlemsstater som er utsatt 
for samme typer katastrofer.».

b) Nr. 2 bokstav a) skal lyde:
«a) de framskritt som er gjort med å gjen-

nomføre rammen for katastrofeforebyg-
ging, målt i antall medlemsstater som 
har gjort opplysningene nevnt i artikkel 
6 nr. 1 bokstav d) tilgjengelig for Kom-
misjonen,».

2) I artikkel 4 skal nytt nr. 12 lyde:
«12. «deltakende stat» en tredjestat som deltar 

i unionsordningen i samsvar med artikkel 
28 nr. 1.».

3) I artikkel 5 nr. 1 gjøres følgende endringer:
a) Bokstav a) skal lyde:

«a) treffe tiltak for å styrke kunnskaps-
grunnlaget om katastroferisikoer og for 
å legge bedre til rette for og fremme 
samarbeid og deling av kunnskap, 
resultatene av vitenskapelig forskning 
og innovasjon, beste praksis og opplys-
ninger, herunder mellom medlemssta-
ter som har felles risikoer,». 

b) Bokstav f) skal lyde:
«f) sammenstille og formidle opplysnin-

gene som gjøres tilgjengelig av med-
lemsstatene, organisere utveksling av 
erfaringer fra vurdering av risikohånd-
teringsevne og legge til rette for formid-
ling av god praksis når det gjelder plan-
legging av forebygging og beredskap, 
herunder gjennom frivillige fagfellevur-
deringer,».

c) Bokstav i) skal lyde:
«i) framheve betydningen av risikoforebyg-

ging og støtte medlemsstatene i deres 

10 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 
16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prin-
sipper for medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens 
utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 
28.2.2011, s. 13).
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bevisstgjørings-, informasjons- og opp-
læringstiltak overfor offentligheten 
samt støtte medlemsstatenes innsats for 
å informere offentligheten om vars-
lingssystemer ved å utarbeide retnings-
linjer for slike systemer, herunder på 
tverrnasjonalt plan,».

4) Artikkel 6 skal lyde:
 «Artikkel 6
Risikohåndtering
1. For å fremme en effektiv og sammenheng-

ende tilnærming når det gjelder forebyg-
ging av og beredskap for katastrofer ved å 
utveksle ikke-følsomme opplysninger, altså 
opplysninger hvis avsløring ikke strider 
mot medlemsstatenes vesentlige sikker-
hetsinteresser, og fremme utveksling av 
beste praksis innenfor unionsordningen, 
skal medlemsstatene
a) videreutvikle risikovurderinger på 

nasjonalt eller relevant regionalt plan,
b) videreutvikle vurderingen av risiko-

håndteringsevnen på nasjonalt eller 
relevant regionalt plan,

c) videreutvikle og forbedre sin planleg-
ging av håndteringen av katastroferi-
siko på nasjonalt eller relevant regionalt 
plan,

d) gjøre tilgjengelig for Kommisjonen et 
sammendrag av de relevante delene av 
vurderingene nevnt i bokstav a) og b), 
med fokus på de viktigste risikoene. For 
de viktigste risikoene med virkninger 
over landegrensene, samt der det er 
relevant, for risikoer med lav sannsyn-
lighet og store konsekvenser, skal med-
lemsstatene beskrive de forebyggende 
tiltakene og beredskapstiltakene som 
prioriteres. Sammendraget skal fram-
legges for Kommisjonen innen 31. 
desember 2020 og deretter hvert tredje 
år og når det foreligger større end-
ringer,

e) delta på frivillig grunnlag i fagfellevur-
deringer av vurderingen av risikohånd-
teringsevne.

2. Kommisjonen kan i samarbeid med med-
lemsstatene også opprette særskilte sam-
rådsordninger for å bidra til en hensikts-
messig planlegging og samordning av fore-
bygging og beredskap mellom medlems-
stater som er utsatt for samme typer 
katastrofer, herunder for risikoer med virk-
ninger over landegrensene og risikoer med 

lav sannsynlighet og store konsekvenser 
som fastsatt i henhold til nr. 1 bokstav d).

3. Sammen med medlemsstatene skal Kom-
misjonen innen 22. desember 2019 videre-
utvikle retningslinjer for innsending av 
sammendraget nevnt i nr. 1 bokstav d).

4. Dersom en medlemsstat ofte anmoder om 
samme type bistand gjennom unionsord-
ningen for samme type katastrofe, kan 
Kommisjonen, etter en grundig analyse av 
årsakene og omstendighetene rundt aktive-
ringen og med sikte på å bidra til at den 
berørte medlemsstat kan styrke sitt fore-
byggings- og beredskapsnivå
a) anmode medlemsstaten om å framlegge 

ytterligere opplysninger om særlige 
forebyggende tiltak og beredskapstiltak 
knyttet til den risikoen den aktuelle 
typen katastrofe utgjør, og

b) på grunnlag av de framlagte opplysnin-
ger ved behov
i) foreslå utsending av en ekspert-

gruppe på stedet som kan gi råd om 
forebyggende tiltak og bered-
skapstiltak, eller

ii) komme med anbefalinger for å 
styrke forebyggings- og beredskap-
snivået i den berørte medlemsstat. 
Kommisjonen og medlemsstaten 
skal holde hverandre underrettet 
om eventuelle tiltak som blir truffet 
på grunnlag av slike anbefalinger.

Dersom en medlemsstat anmoder om 
samme type bistand gjennom unionsord-
ningen for samme type katastrofe tre gan-
ger i tre år på rad, får bokstav a) og b) an-
vendelse, med mindre en grundig analyse 
av årsakene til og omstendighetene rundt 
de hyppige aktiveringene viser at det ikke 
er nødvendig.». 

5) I artikkel 10 skal nr. 1 lyde:
«1. Kommisjonen og medlemsstatene skal 

arbeide sammen for å forbedre planleg-
gingen av katastrofeinnsatsen, både ved 
naturkatastrofer og menneskeskapte 
katastrofer, innenfor rammen av unions-
ordningen, herunder ved å utarbeide 
scenarier for katastrofeinnsats på 
grunnlag av risikovurderingene nevnt i 
artikkel 6 nr. 1 bokstav a) og oversikten 
over risikoer nevnt i artikkel 5 nr. 1 bok-
stav c), kartlegge ressurser og utar-
beide planer for utplassering av bered-
skapsressurser.».
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6) I artikkel 11 gjøres følgende endringer:
a) Overskriften skal lyde:

«Europeisk sivilberedskapsreserve»
b) Nr. 1 og 2 skal lyde:
«1. En europeisk sivilberedskapsreserve 

skal opprettes. Den skal bestå av en res-
surs som medlemsstatene frivillig har 
forpliktet seg til å holde i beredskap, og 
skal omfatte moduler, andre bered-
skapsressurser og andre kategorier 
eksperter.
1a. Den bistanden en medlemsstat yter 

gjennom den europeiske sivilbered-
skapsreserven, skal supplere eksi-
sterende ressurser i den anmo-
dende medlemsstat, uten at det 
berører medlemsstatenes hovedan-
svar for katastrofeforebygging og -
innsats på deres territorium.

2. På grunnlag av identifiserte risikoer, 
samlede ressurser og mangler skal 
Kommisjonen ved hjelp av gjennom-
føringsrettsakter vedtatt i henhold 
til artikkel 32 nr. 1 bokstav f), fast-
sette hvor mange og hva slags sen-
trale beredskapsressurser den euro-
peiske sivilberedskapsreserven har 
behov for («kapasitetsmål»).

Kommisjonen skal i samarbeid med 
medlemsstatene overvåke hvilke framskritt 
som gjøres når det gjelder oppfyllelse av ka-
pasitetsmålene fastsatt i gjennomførings-
rettsaktene nevnt i første ledd i dette num-
mer, og identifisere potensielt alvorlige be-
redskapsmangler i den europeiske sivilbe-
redskapsreserven. Dersom slike mangler 
identifiseres, skal Kommisjonen undersøke 
om medlemsstatene kan få tilgang til nød-
vendige ressurser utenfor den europeiske 
sivilberedskapsreserven. Kommisjonen 
skal oppmuntre medlemsstatene til å av-
hjelpe vesentlige beredskapsmangler i den 
europeiske sivilberedskapsreserven og 
kan støtte medlemsstatene i samsvar med 
artikkel 20, artikkel 21 nr. 1 bokstav i) og ar-
tikkel 21 nr. 2.».

7) Artikkel 12 skal lyde:
«Artikkel 12
rescEU
1. rescEU skal opprettes for å yte bistand i 

mer omfattende situasjoner der de sam-
lede eksisterende ressurser på nasjo-
nalt plan og ressursene som medlems-
statene har forpliktet seg til å holde i 
beredskap for den europeiske sivilbe-

redskapsreserven, under de rådende 
omstendigheter ikke er i stand til å sikre 
en effektiv innsats ved ulike typer 
katastrofer som nevnt i artikkel 1 nr. 2.

For å sikre en effektiv katastrofeinn-
sats skal Kommisjonen og medlemssta-
tene der det er relevant, sikre at 
rescEU-ressursene er hensiktsmessig 
geografisk fordelt.

2. Kommisjonen skal ved hjelp av gjen-
nomføringsrettsakter vedtatt i henhold 
til artikkel 32 nr. 1 bokstav g) fastsette 
hvilke ressurser rescEU skal bestå av, 
idet det tas hensyn til identifiserte og 
nye risikoer, samlede ressurser og 
mangler på unionsplan, særlig når det 
gjelder skogbrannslokking fra luften, 
kjemiske, biologiske, radiologiske og 
kjernefysiske hendelser og akuttmedi-
sinsk beredskap. Disse gjennomfø-
ringsrettsaktene skal sikre samsvar 
med annen gjeldende unionsrett. Den 
første av disse gjennomføringsrettsak-
tene skal vedtas innen 22. juni 2019.

3. rescEU-ressursene skal kjøpes, leies 
eller leases av medlemsstatene. For 
dette formål kan Kommisjonen gi med-
lemsstatene direkte tilskudd uten å 
utstede forslagsinnbydelse. Dersom 
Kommisjonen kjøper inn rescEU-res-
surser på vegne av medlemsstatene, 
skal den felles framgangsmåte for tilde-
ling av kontrakter komme til anven-
delse. Finansiell støtte fra Unionen skal 
tildeles i samsvar med Unionens finansi-
elle regler.

RescEU-ressursene skal oppbevares 
av de medlemsstatene som kjøper inn, 
leier eller leaser disse ressursene. Når 
det gjelder felles innkjøp, skal rescEU-
ressursene oppbevares av de medlems-
statene de er innkjøpt på vegne av. 

4. Kommisjonen skal i samråd med med-
lemsstatene fastsette kvalitetskravene 
til beredskapsressursene som inngår i 
rescEU. Kvalitetskravene skal være 
basert på etablerte internasjonale stan-
darder der slik standarder finnes.

5. Den medlemsstat som eier, leier eller 
leaser rescEU-ressurser, skal påse at 
disse ressursene registreres i CECIS, 
og at de er tilgjengelige og kan settes 
inn i innsats innenfor rammen av uni-
onsordningen.
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RescEU-ressurser kan bare brukes 
for nasjonale formål som nevnt i artik-
kel 23 nr. 4a, når de ikke brukes eller 
trenges til innsats innenfor rammen av 
unionsordningen.

RescEU-ressursene skal brukes i 
samsvar med gjennomføringsrettsak-
tene vedtatt i henhold til artikkel 32 nr. 
1 bokstav g) og operative kontrakter 
mellom Kommisjonen og den medlems-
stat som eier, leier eller leaser ressur-
sene, der de nærmere vilkårene for ut-
plassering av rescEU-ressurser, her-
under deltakende personell, er angitt.

6. RescEU-ressursene skal være tilgjenge-
lige for innsats innenfor rammen av uni-
onsordningen etter en anmodning om 
bistand gjennom ERCC i samsvar med 
artikkel 15 eller artikkel 16 nr. 1–9 og nr. 
11, 12 og 13. Beslutningen om utplasse-
ring og demobilisering og alle beslut-
ninger i tilfelle av innbyrdes motstri-
dende anmodninger skal treffes av 
Kommisjonen i nært samarbeid med 
den anmodende medlemsstat og den 
medlemsstat som eier, leier eller leaser 
de aktuelle rescEU-ressursene, i sam-
svar med nr. 5 tredje ledd.

Den medlemsstat på hvis territo-
rium rescEU-ressursene er satt inn i 
innsats, skal ha ansvar for å lede innsat-
sen. Ved utplassering av rescEU-ressur-
ser utenfor Unionen skal den medlems-
stat som oppbevarer ressursene, ha an-
svar for å sikre at de integreres fullt ut i 
den samlede innsatsen.

7. Ved utplassering skal Kommisjonen 
komme til enighet med den anmodende 
medlemsstat gjennom ERCC om hvor-
dan rescEU-ressursene skal settes inn i 
den operative innsatsen. Den anmo-
dende medlemsstat skal legge til rette 
for den operative samordningen mellom 
egne ressurser og rescEU-ressurser 
under innsatsen.

8. Kommisjonen skal ved behov legge til 
rette for samordning av de ulike bered-
skapsressursene gjennom ERCC i sam-
svar med artikkel 15 og 16.

9. Medlemsstatene skal underrettes om 
rescEU-ressursenes operative status 
gjennom CECIS.

10. Dersom en katastrofe som inntreffer 
utenfor Unionen, vil kunne ramme en 
eller flere medlemsstater eller deres 

borgere i vesentlig grad, kan rescEU-
ressurser settes inn i samsvar med nr. 
6–9.

Når rescEU-ressurser settes inn i 
tredjestater, kan medlemsstatene i sær-
lige tilfeller nekte å sette inn eget perso-
nell i samsvar med gjennomførings-
rettsakten vedtatt i henhold til artikkel 
32 nr. 1 bokstav g) og de nærmere vilkå-
rene i de operative kontraktene nevnt i 
nr. 5 tredje ledd.».

8) I artikkel 13 gjøres følgende endringer:
a) Overskriften skal lyde:

«Unionens kunnskapsnettverk for 
katastrofeberedskap».

b) I nr. 1 gjøres følgende endringer:
i) Innledningen skal lyde:

«1. Kommisjonen skal opprette et 
nettverk av relevante aktører og 
institusjoner innen sivil bered-
skap og katastrofehåndtering, 
herunder sentre for fremra-
gende forskning, universiteter 
og forskere, som til sammen 
med Kommisjonen utgjør et 
kunnskapsnettverk for katastro-
feberedskap i Unionen. Kommi-
sjonen skal ta behørig hensyn til 
den sakkunnskapen som finnes i 
medlemsstatene og i organisa-
sjoner som er aktive på bakken.

Nettverket skal tilstrebe lik 
kjønnsfordeling og skal utføre 
følgende oppgaver på området 
opplæring, øvelser, erfaringsba-
sert læring og kunnskapsformid-
ling, i relevante tilfeller i nært 
samarbeid med relevante kunn-
skapssentre:».

ii) Bokstav a) skal lyde:
«a) utarbeide og forvalte et opplæ-

ringsprogram for personell fra si-
vilforsvaret og beredskapsledere 
innen forebygging av, beredskap 
for og innsats ved katastrofer. 
Programmet skal være slik at det 
fremmer utveksling av beste 
praksis på det sivile beredskaps-
området og skal inneholde felles 
kurs og et system for utveksling 
av sakkunnskap på området be-
redskapsledelse, herunder ut-
veksling av unge yrkesutøvere 
og erfarne frivillige, og utsen-
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ding av eksperter fra medlems-
statene.

Opplæringsprogrammet skal 
ha til formål å bedre samordnin-
gen, kompatibiliteten og komple-
mentariteten mellom ressursene 
nevnt i artikkel 9, 11 og 12 og for-
bedre kompetansen hos eksper-
tene som nevnt i artikkel 8 bok-
stav d) og f),».

iii) Bokstav f) skal lyde:
«f) stimulere til forskning og innova-

sjon og oppmuntre til innføring 
og bruk av relevant ny teknologi 
som er til nytte for unionsordnin-
gen.».

c) Nytt nr. 4 skal lyde:
«4. Kommisjonen skal styrke samarbei-

det om opplæring og øke utvekslin-
gen av kunnskap og erfaring mellom 
Unionens kunnskapsnettverk for 
katastrofeberedskap og internasjo-
nale organisasjoner og tredjestater 
for å bidra til å oppfylle internasjo-
nale forpliktelser når det gjelder 
katastrofeforebygging, særlig innen-
for Sendai-rammeverket for 
katastrofeforebygging 2015–2030 
vedtatt 18. mars 2015 på FNs tredje 
verdenskonferanse om katastrofe-
forebygging i Sendai, Japan.».

9) Artikkel 15 nr. 1 skal lyde:
«1. Når en katastrofe inntreffer i Unionen, 

eller ved en overhengende fare for at en 
katastrofe kan inntreffe, kan den 
berørte medlemsstat anmode om 
bistand gjennom ERCC. Anmodningen 
skal være så konkret som mulig. En 
anmodning om bistand utløper etter en 
periode på høyst 90 dager, med mindre 
ERCC mottar nye opplysninger som 
begrunner behovet for fortsatt eller 
ytterligere bistand.».

10)I artikkel 16 skal nr. 1 og 2 lyde:
«1. Når en katastrofe inntreffer utenfor Uni-

onen, eller ved en overhengende fare 
for at en katastrofe kan inntreffe, kan 
den berørte stat anmode om bistand 
gjennom ERCC. Bistand kan også 
anmodes gjennom eller av De forente 
nasjoner og FNs organisasjoner eller en 
relevant internasjonal organisasjon. En 
anmodning om bistand utløper etter en 
periode på høyst 90 dager, med mindre 
ERCC mottar nye opplysninger som 

begrunner behovet for fortsatt eller 
ytterligere bistand.

2. Innsats i henhold til denne artikkel kan 
gjennomføres enten som en frittstående 
hjelpeaksjon eller som et bidrag til en 
aksjon som ledes av en internasjonal 
organisasjon. Unionens samordning 
skal være fullt integrert med den sam-
lede samordning som ytes av FNs kon-
tor for samordning av humanitære akti-
viteter (OCHA), og skal respektere dets 
ledende rolle. Ved menneskeskapte 
katastrofer eller sammensatte nødssitu-
asjoner bør Kommisjonen sikre sam-
svar med den europeiske enighet om 
humanitær bistand11 og respekt for 
humanitære prinsipper.

11)Artikkel 19 nr. 1 skal lyde:
«1. Den finansielle rammen for gjennomfø-

ring av unionsordningen i tidsrommet 
2014–2020 skal være 574 028 000 euro i 
løpende priser.

425 172 000 euro i løpende priser 
skal komme fra budsjettpost 3 «Sikker-
het og unionsborgerskap» i den flerår-
ige finansielle rammen, og 148 856 000 
euro i løpende priser fra budsjettpost 4 
«Et globalt Europa».».

12)Ny artikkel 20a skal lyde:
«Artikkel 20a
Synlighet og utmerkelser
1. All bistand og finansiering som ytes i 

henhold til denne beslutning, skal gi 
Unionen behørig synlighet, herunder 
ved at Unionens emblem gis en framtre-
dende plass på ressursene nevnt i artik-
kel 11, artikkel 12 og artikkel 21 nr. 2 
bokstav c). Kommisjonen skal utar-
beide en kommunikasjonsstrategi for å 
synliggjøre for borgerne de konkrete 
resultatene av tiltakene truffet i henhold 
til unionsordningen.

2. Kommisjonen skal dele ut medaljer for å 
anerkjenne og hedre et langvarig enga-
sjement for og ekstraordinære bidrag til 
Unionens sivile beredskap.».

13)I artikkel 21 gjøres følgende endringer:
a) Nr. 1 bokstav j) skal lyde:

«j) opprettelse, forvaltning og opprett-
holdelse av rescEU-ressurser i sam-
svar med artikkel 12,».

b) I nr. 2 gjøres følgende endringer:
i) I første ledd skal bokstav c) lyde:

11  EUT C 25 av 30.1.2008, s. 1.»
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«c) kostnader som er nødvendige for 
å oppgradere eller utbedre be-
redskapsressurser til en tilstand 
der de står klare og er tilgjenge-
lige for utsending som en del av 
den europeiske sivilberedskaps-
reserven i samsvar med kvali-
tetskravene til denne reserven 
og der det er relevant, med de 
anbefalinger som er formulert i 
sertifiseringsprosessen («tilpas-
ningskostnader»). Disse kostna-
dene kan omfatte kostnader 
knyttet til modulenes og andre 
beredskapsressursers funksjo-
nalitet og samvirkingsevne, selv-
stendighet, selvforsyning, egnet-
het for transport, emballasje 
samt andre nødvendige kostna-
der, forutsatt at de spesifikt gjel-
der ressursenes deltakelse i den 
europeiske sivilberedskapsre-
serven.

Tilpasningskostnadene kan 
omfatte:

i) 75 % av de støtteberettigede kost-
nadene ved oppgradering, forut-
satt at beløpet ikke overstiger 
50 % av den gjennomsnittlige 
kostnaden ved utvikling av res-
sursen, og

ii) 75 % av de støtteberettigede kost-
nadene ved utbedring.
Beredskapsressurser som får fi-

nansiering i henhold til punkt i) og 
ii), skal stå tilgjengelig som del av 
den europeiske sivilberedskaps-
reserven i en minsteperiode som er 
knyttet til mottatt finansiering, og 
som varer fra tre til ti år regnet fra de 
faktisk blir tilgjengelige som del av 
den europeiske sivilberedskaps-
reserven, med mindre de har en kor-
tere økonomisk levetid.

Tilpasningskostnadene kan be-
stå av enhetskostnader eller faste 
beløp fastsatt per type ressurs.».

ii) Første ledd bokstav d) og annet ledd 
oppheves.

c) Nytt nr. 3, 4 og 5 skal lyde:
«3. Den finansielle støtten til tiltakene 

nevnt i nr. 1 bokstav j), skal omfatte 
kostnader som er nødvendige for å 
sikre at rescEU-ressursene er til-
gjengelige og kan settes inn i innsats 

innenfor rammen av unionsordnin-
gen i samsvar med annet ledd i dette 
nummer.

Kommisjonen skal sikre at den 
finansielle støtten nevnt i dette num-
mer, tilsvarer minst 80 % og høyst 
90 % av anslått samlet kostnad for å 
sikre at rescEU-ressursene er til-
gjengelige og kan settes inn i innsats 
innenfor rammen av unionsordnin-
gen. Det resterende beløpet skal 
dekkes av de medlemsstatene som 
oppbevarer rescEU-ressursene. An-
slått samlet kostnad for hver type 
rescEU-ressurs skal fastsettes ved 
hjelp av gjennomføringsrettsakter 
vedtatt i henhold til artikkel 32 nr. 1 
bokstav g). Ved beregning av anslått 
samlet kostnad skal det tas hensyn 
til kategoriene av støtteberettigede 
kostnader fastsatt i vedlegg Ia.

Kommisjonen gis myndighet til å 
vedta delegerte rettsakter i samsvar 
med artikkel 30 for å endre vedlegg 
Ia med hensyn til kategoriene av 
støtteberettigede kostnader.

Den finansielle støtten nevnt i 
dette nummer, kan gjennomføres 
gjennom flerårige arbeidsprogram-
mer. For tiltak som løper over mer 
enn ett år, kan budsjettforpliktelsene 
fordeles i årlige delbeløp.
4. For ressurser som er opprettet 

for å håndtere risikoer med lav 
sannsynlighet og store konse-
kvenser, og som er fastsatt ved 
hjelp av gjennomføringsrettsak-
ter vedtatt i henhold til artikkel 
32 nr. 1 bokstav ha), skal den fi-
nansielle støtten fra Unionen 
dekke alle kostnader som er nød-
vendige for å sikre at de er til-
gjengelige og kan settes inn i inn-
sats.

5. Kostnadene nevnt i nr. 3 kan 
bestå av enhetskostnader, faste 
beløp eller faste satser, fastsatt 
per kategori eller type ressurs, 
alt etter som.».

14)I artikkel 23 gjøres følgende endringer:
a) Overskriften skal lyde:

«Støtteberettigede tiltak når det gjel-
der utstyr og innsats».

b) Nytt nummer 1a skal lyde:
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«1a.Den finansielle støtten fra Unionen 
til transport av ressurser som med-
lemsstatene ikke har forpliktet seg 
til å holde i beredskap for den euro-
peiske sivilberedskapsreserven, 
men som settes inn ved en katas-
trofe eller en overhengende fare for 
katastrofe i eller utenfor Unionen, 
skal ikke overstige 75 % av de sam-
lede tilskuddsberettigede kostna-
dene.»

c) Nr. 2, 3 og 4 skal lyde:
«2. Unionens finansielle støtte til ressur-

sene som medlemsstatene har for-
pliktet seg til å holde i beredskap for 
den europeiske sivilberedskapsre-
serven, skal ikke overstige 75 % av 
kostnadene ved drift av ressursene, 
transport inkludert, ved en katas-
trofe eller en overhengende fare for 
katastrofe i Unionen eller en delta-
kende stat.

3. Unionens finansielle støtte til trans-
port skal ikke overstige 75 % av de 
samlede tilskuddsberettigede kost-
nadene knyttet til transport av de 
ressursene medlemsstatene har for-
pliktet seg til å holde i beredskap for 
den europeiske sivilberedskapsre-
serven, når de settes inn ved en 
katastrofe eller en overhengende 
fare for katastrofe utenfor Unionen 
som nevnt i artikkel 16.

4. Unionens finansielle støtte til trans-
portressurser kan i tillegg dekke 
inntil 100 % av de samlede støttebe-
rettigede kostnadene beskrevet i 
bokstav a), b), c) og d) dersom dette 
er nødvendig for at medlemsstatene 
skal kunne slå sammen sin bistand 
på en operativt effektiv måte, og der-
som kostnadene gjelder noe av det 
følgende:
a) korttidsleie av lagerkapasitet for 

midlertidig lagring av bistand fra 
medlemsstatene med sikte på å 
legge til rette for samordning av 
transporten av slik bistand,

b) transport fra medlemsstaten 
som tilbyr bistand, til medlems-
staten som legger til rette for 
samordning av transporten,

c) ompakking av medlemsstatenes 
bistand med henblikk på maksi-
mal utnyttelse av tilgjengelig 

transportkapasitet eller for å 
oppfylle konkrete operative be-
hov, eller

d) lokal transport, transitt og lag-
ring av felles bistand med sikte 
på å sikre en samordnet levering 
på bestemmelsesstedet i den an-
modende stat.

4a. Når rescEU-ressurser brukes til 
nasjonale formål i samsvar med 
artikkel 12 nr. 5, skal alle kostnader, 
herunder til vedlikehold og utbe-
dring, dekkes av den medlemsstat 
som anvender ressursene.

4b. Ved utplassering av rescEU-ressur-
ser innenfor rammen av unionsord-
ningen skal den finansielle støtten 
fra Unionen dekke 75 % av de opera-
tive kostnadene.

Som unntak fra første ledd skal 
den finansielle støtten fra Unionen 
dekke 100 % av de operative kostna-
dene for rescEU-ressurser som er 
nødvendige for å håndtere risikoer 
med lav sannsynlighet og store kon-
sekvenser, når disse ressursene set-
tes inn i innsats innenfor rammen av 
unionsordningen.

4c. Ved utplassering utenfor Unionen 
som nevnt i artikkel 12 nr. 10, skal 
den finansielle støtten fra Unionen 
dekke 100 % av de operative kostna-
dene.

4d. Dersom den finansielle støtten fra 
Unionen som nevnt i denne artikkel 
ikke dekker 100 % av kostnadene, 
skal resten av kostnadene dekkes av 
den som har anmodet om bistand, 
med mindre annet er avtalt med den 
medlemsstaten som har tilbudt 
bistand eller den medlemsstaten 
som oppbevarer rescEU-ressur-
sene.».

d) Nytt nr. 8 skal lyde:
«8. Transportkostnadene kan bestå av 

enhetskostnader, faste beløp eller 
faste satser, fastsatt per kostnads-
kategori.».

15)I artikkel 26 skal nr. 1 og 2 lyde:
«1. Tiltak som mottar finansiell støtte i hen-

hold til denne beslutning, skal ikke 
motta støtte fra Unionens øvrige finansi-
eringsordninger. I samsvar med artik-
kel 191 nr. 1 i forordning (EU, Euratom) 
2018/104612 skal imidlertid ikke finan-
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siell støtte gitt i henhold til artikkel 21, 
22 og 23 i denne beslutning, være til hin-
der for finansiering fra andre unionsord-
ninger i samsvar med vilkårene fastsatt 
der.

Kommisjonen skal sikre at de som 
søker om og de som mottar finansiell 
støtte i henhold til denne beslutning, un-
derretter Kommisjonen om hvilken fi-
nansiell støtte de mottar fra andre kil-
der, herunder Unionens alminnelige 
budsjett, og om alle pågående søknader 
om slik støtte.

2. Det skal utvikles synergier, komple-
mentaritet og økt samordning med 
andre unionsordninger, for eksempel 
ordninger til støtte for utjevning, utvik-
ling av landdistriktene, forskning, helse 
og migrasjons- og sikkerhetspolitikk 
samt Den europeiske unions solidari-
tetsfond. Ved innsats i forbindelse med 
humanitære kriser i tredjestater skal 
Kommisjonen sikre komplementaritet 
og sammenheng mellom tiltak som 
finansieres i henhold til denne beslut-
ning, og tiltak som finansieres i henhold 
til forordning (EF) nr. 1257/96, og at til-
takene gjennomføres i tråd med den 
europeiske enighet om humanitær 
bistand.

16)I artikkel 28 gjøres følgende endringer:
a) Nr. 1 skal lyde:

«1. Unionsordningen er åpen for delta-
kelse for
a) stater i Det europeiske frihan-

delsforbund (EFTA) som er 
medlemmer av Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområde 
(EØS), i samsvar med vilkårene i 
EØS-avtalen, og andre euro-
peiske stater når avtaler og fram-
gangsmåter tillater det,

b) tiltredende stater, kandidatstater 
og potensielle kandidatstater, i 
samsvar med de allmenne prin-
sippene og vilkårene for disse 
statenes deltakelse i unionspro-

grammer som er fastsatt i de re-
spektive rammeavtalene og be-
slutninger tatt av assosierings-
råd, eller lignende avtaler.

1a. Deltakelse i unionsordningen skal 
omfatte medvirkning i ordningens 
aktiviteter i samsvar med de mål, 
krav, kriterier, prosedyrer og frister 
som er fastsatt i denne beslutning, 
og skal være i samsvar med de sær-
lige kravene som er fastsatt i avta-
lene mellom Unionen og den delta-
kende medlemsstaten.».

b) Nr. 3 skal lyde:
«3. Internasjonale og regionale organi-

sasjoner og stater som deltar i den 
europeiske nabostatspolitikken, kan 
samarbeide om aktiviteter innenfor 
rammen av unionsordningen der-
som relevante bilaterale eller multi-
laterale avtaler mellom disse organi-
sasjonene eller statene og Unionen 
tillater det.».

17)Artikkel 30 skal lyde:
«Artikkel 30
Utøvelse av delegert myndighet
1. Myndigheten til å vedta delegerte retts-

akter gis Kommisjonen med forbehold 
for vilkårene fastsatt i denne artikkel.

2. Myndigheten til å vedta delegerte 
rettsaker nevnt i artikkel 19 nr. 5 og 6, er 
gitt Kommisjonen til og med 31. desem-
ber 2020.

3. Myndigheten til å vedta delegerte retts-
akter nevnt i artikkel 21 nr. 3, gis Kom-
misjonen på ubestemt tid fra 21. mars 
2019.

4. Den delegerte myndigheten nevnt i 
artikkel 19 nr. 5 og 6 og artikkel 21 nr. 3, 
kan når som helst tilbakekalles av Euro-
paparlamentet eller Rådet. En beslut-
ning om tilbakekalling innebærer at den 
delegerte myndigheten som angis i 
beslutningen, opphører å gjelde. Den 
får anvendelse dagen etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions 
tidende eller på et senere tidspunkt 
angitt i beslutningen. Den berører ikke 
gyldigheten av delegerte rettsakter som 
allerede er trådt i kraft.

5. Før Kommisjonen vedtar en delegert 
rettsakt, skal den rådføre seg med 
eksperter utpekt av hver medlemsstat i 
samsvar med prinsippene fastsatt i den 

12 Forordning (EU, Euratom) 2018/1046 i europaparlaments- 
og rådsrekommandasjon av 18. juli 2018 om finansielle 
regler for Unionens alminnelige budsjett, om endring av 
forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) 
nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, 
(EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014, 
og beslutning nr. 541/2014/EU og om oppheving av forord-
ning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 av 30.7.2018, 
s. 1).».
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tverrinstitusjonelle avtalen av 13. april 
2016 om bedre regelverksutforming.

6. Så snart Kommisjonen vedtar en dele-
gert rettsakt, skal den underrette Euro-
paparlamentet og Rådet samtidig om 
dette.

7. En delegert rettsakt vedtatt i henhold til 
artikkel 19 nr. 5 og 6 og artikkel 21 nr. 3, 
skal tre i kraft bare dersom verken 
Europaparlamentet eller Rådet har gjort 
innsigelse innen en frist på to måneder 
etter at rettsakten ble meddelt Europa-
parlamentet og Rådet, eller dersom 
Europaparlamentet og Rådet innen utlø-
pet av denne fristen begge har underret-
tet Kommisjonen om at de ikke kommer 
til å gjøre innsigelse. Denne perioden 
skal forlenges med to måneder på initia-
tiv fra Europaparlamentet eller Rådet.».

18)I artikkel 32 nr. 1 bokstav g) og h) skal lyde:
«g)opprettelse, forvaltning og oppretthol-

delse av rescEU i henhold til artikkel 
12, herunder kriterier for beslutninger 
om utplassering, operative prosedyrer 
samt kostnader som nevnt i artikkel 21 
nr. 3,

h) opprettelse og organisering av Unio-
nens kunnskapsnettverk for katastrofe-
beredskap som fastsatt i artikkel 13,
ha)risikokategorier med lav sannsynlig-

het og store konsekvenser og nød-
vendige ressurser for å håndtere 
dem som nevnt i artikkel 21 nr. 4,

hb)kriterier og prosedyrer for å aner-
kjenne langvarig engasjement og 
ekstraordinære bidrag til Unionens 
sivile beredskap som nevnt i artikkel 
20a.».

19)Artikkel 34 skal lyde:
«Artikkel 34
Vurdering
1. Det skal føres regelmessig tilsyn med 

gjennomføringen av tiltak som mottar 
finansiell støtte.

2. Kommisjonen skal annethvert år fram-
legge en rapport for Europaparlamentet 
og Rådet om innsatsen og framskrittene 
som er gjort i henhold til artikkel 11 og 
12. Rapporten skal inneholde opplysnin-
ger om framskrittene som er gjort når 
det gjelder oppfyllelse av kapasitetsmå-
lene og gjenstående kapasitetsmangler 
som nevnt i artikkel 11 nr. 2, idet det tas 

hensyn til opprettelsen av rescEU-res-
surser i samsvar med artikkel 12. Rap-
porten skal også gi en oversikt over den 
budsjettmessige og kostnadsmessige 
utviklingen for beredskapsressursene 
og en vurdering av behovet for å utvikle 
disse ressursene videre.

3. Kommisjonen skal vurdere anvendel-
sen av denne beslutning og innen 31. 
desember 2023 og deretter hvert femte 
år legge fram for Europaparlamentet og 
Rådet en melding om denne beslutnings 
virkning, kostnadseffektivitet og fort-
satte gjennomføring, særlig med hen-
syn til artikkel 6 nr. 4 og rescEU-ressur-
sene. Meldingen skal, dersom det er 
relevant, være ledsaget av forslag til 
endring av denne beslutning.».

20)Artikkel 35 skal lyde:
«Artikkel 35
Overgangsbestemmelser
Fram til 1. januar 2025 kan det gis finansiell 
støtte fra Unionen for å dekke 75 % av kost-
nadene som er nødvendige for å sikre til-
gang til nasjonale ressurser tilsvarende 
dem som er definert i samsvar med artikkel 
12 nr. 2. For dette formål kan Kommisjonen 
gi medlemsstatene direkte tilskudd uten å 
utstede forslagsinnbydelse.

Fram til utgangen av overgangsperio-
den skal ressursene nevnt i første ledd be-
tegnes som rescEU-ressurser.

Som unntak fra artikkel 12 nr. 6 skal be-
slutningen om utplassering av ressursene 
nevnt i første ledd, treffes av den medlems-
staten som har stilt dem til rådighet som 
rescEU-ressurser. Dersom en medlemsstat 
på grunn av en nasjonal katastrofesituasjon, 
force majeure eller unntaksvis alvorlige år-
saker er forhindret fra å gjøre nevnte res-
surser tilgjengelig ved en bestemt katas-
trofe, skal nevnte medlemsstat underrette 
Kommisjonen om dette så snart som mulig 
ved å henvise til denne artikkel.».

21)Artikkel 38 utgår.
22)I hele beslutningsteksten skal henvisnin-

gene til «den europeiske beredskapsressur-
sen for katastrofesituasjoner», «EERC» og 
«frivillig beredskapsressurs» erstattes med 
en henvisning til «den europeiske sivilbe-
redskapsreserven».

23)Vedlegg Ia i vedlegget til denne forordning 
tilføyes.
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Artikkel 2

Denne beslutning trer i kraft dagen etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Eksisterende ordninger som omfattes av artik-
kel 28 i beslutning nr. 1313/2013/EU, fortsetter å 
gjelde inntil de eventuelt erstattes.

Utferdiget i Strasbourg 13. mars 2019.

VEDLEGG

«Vedlegg IA
Kategorier av kostnader som kan være 

støtteberettiget ved beregning av anslåtte 
samlede kostnader i samsvar med artikkel 
21 nr. 3
1. Utstyrskostnader
2. Vedlikeholdskostnader, herunder repara-

sjonskostnader
3. Forsikringskostnader
4. Opplæringskostnader
5. Lagerkostnader
6. Registrerings- og sertifiseringskostnader
7. Kostnader til forbruksvarer
8. Nødvendige personalkostnader for å sikre 

at rescEU-ressursene er tilgjengelige og 
kan settes inn i innsats.»

For Europaparlamentet For Rådet

A. TAJANI G. CIAMBA

President President
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