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1 Bakgrunn

Europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) nr. 
1313/2013 om EUs ordning for sivil beredskap ble 
formelt vedtatt i EU 17. desember 2013, og trådte i 
kraft 1. januar 2014. EUs ordning for sivil bered-
skap er det viktigste rettslige grunnlaget i EU for 
sivil katastrofeinnsats og for annet samfunnssik-
kerhets- og beredskapsarbeid. 

Ordningen er en videreføring og utvikling av 
det tidligere Handlingsprogrammet for sivil 
beredskap som Norge har deltatt i siden 1982. 
Norge har deltatt i EUs samordningsmekanisme 
siden 2002. Parallelt med avslutningen av Hand-
lingsprogrammet for sivil beredskap i 2007, ble et 
finansielt instrument for sivil beredskap og krise-
håndtering for perioden 2007–2013 satt i verk. 
Den nye rettsakten erstatter tidligere rettsakter 
på området og er en sammenslåing av program-
området for EUs ordning for sivil beredskap og 
den tilhørende finansieringsordningen. Norge er 
ikke forpliktet til å stille ressurser i beredskap, 
men kan bidra med ressurser i hvert enkelt tilfelle 
etter eget ønske.

Ettersom norsk deltagelse i programmet inne-
bærer økonomiske forpliktelser over flere år, er 

Stortingets samtykke til deltakelse i EØS-komi-
teens beslutning nødvendig i medhold av Grunn-
lovens § 26 andre ledd. Med sikte på at Norge skal 
kunne delta i programmet så tidlig som mulig og 
for å sikre norsk deltagelse i programaktivitetene 
for 2014, legges det opp til at Stortingets sam-
tykke innhentes før det treffes beslutning i EØS-
komiteen. Avgjørelse i EØS-komiteen er ventet i 
andre kvartal 2014.

Europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 
nr.1313/2013 i dansk oversettelse og utkast til 
avgjørelse i EØS-komiteen i norsk tekst følger 
som trykte vedlegg til proposisjonen. Norsk over-
settelse av beslutningen vil bli ferdigstilt før 
beslutningen fattes i EØS-komiteen, som avtalt 
med Stortinget.

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. Samar-
beidet spenner over mange fagfelt og innenfor 
flere faser. Et av de mest sentrale samarbeids-
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områdene de siste årene har vært innenfor 
responsevne og krisehåndtering. Særlig har sam-
arbeidet om assistanse der den enkelte medlems-
stats nasjonale ressurser ikke strekker til stått 
sentralt. EUs ambisjon om å bygge opp og videre-
utvikle egen krisehåndteringsevne er et direkte 
resultat av en økning i antall og alvorlighetsgrad 
av natur- og menneskeskapte kriser som har ram-
met Europa de senere årene. 

EUs ordning for sivil beredskap forutsetter at 
de deltakende stater går sammen om å gjøre sine 
ressurser tilgjengelige for katastroferammede 
land, både i og utenfor Europa. Innenfor bered-
skapsordningen har det vært en betydelig økning 
i forespørsler om bistand de siste årene, både fra 
europeiske land og tredjeland. 

Den nye ordningen gjør det enklere å anmode 
om bistand ved hendelser der spesielle ressurser 
er påkrevd, eller i tilfeller hvor egne ressurser 
ikke er tilstrekkelige. I forbindelse med at to fin-
ske dykkere omkom i en ulykke i Pluragrotten 
utenfor Mo i Rana i februar i år, fikk Norge 
bistand gjennom ordningen i form av britiske 
grottedykkere. Norge har også ved to tilfeller bedt 
EU om å sette skogbrannfly fra europeiske land i 
beredskap for å støtte Norge. Dette ble gjort 
under skogbrannene i Froland i 2008 og nå sist i 
januar 2014 ved lyngbrannene i Trøndelag. Der-
som slike slokningsressurser hadde blitt benyttet 
i Norge, ville deler av kostnadene bli dekket av 
EU. 

Norge har allerede mottatt betydelige finansi-
elle bidrag fra EUs ordning for sivil beredskap. 
Det største bidraget har vært i form av støtte til 
Øvelse SkagEx2011, men allerede i 2008 og 2009 
fikk Norge og Sverige finansiering til øvelse 
SWENOREX09. Norge fikk også støtte til det 
svensk drevne prosjektet Cross Border 2010. 
Norge får også finansiering til øvelse HarbourEx 
som vil foregå i 2015. EU finansierer 85 % av 
øvelsesbudsjettet på nær 1 million euro. Norge 
mottar finansiering til aktiviteter som seminarer, 
prosjekter og utdanning, gjennom EUs ordning 
for sivil beredskap. 

Beslutningen om EUs ordning for sivil bered-
skap legger føringer for hvordan ordningen kan 
brukes til å håndtere katastrofer både innenfor 
og utenfor EUs grenser (artikkel 15 og 16). I inn-
satser utenfor EU og EØS-området vil Kommisjo-
nen informere EUs utenrikstjeneste (EEAS) når 
ordningen aktiveres for å sikre samordning mel-
lom sivilbeskyttelsesoperasjonen og EUs uten-
rikspolitiske forhold til det gjeldende landet. EUs 
ordning for sivil beskyttelse er et synlig eksempel 
på europeisk solidaritet og settes i sammenheng 

med solidaritetsbestemmelsen i Lisboa-traktaten 
(artikkel 222 TEUV), der medlemsstatene forplik-
ter seg til å handle solidarisk med hverandre (inn-
ledende bestemmelser (4) og (5)). Bestemmel-
sen sier at EUs medlemsstater skal mobilisere 
alle tilgjengelige ressurser, inkludert militære 
instrumenter, i tilfelle en medlemsstat utsettes for 
terrorangrep, naturkatastrofe eller en menneske-
skapt katastrofe (artikkel 222 TEUV). Det under-
strekes at Norge likevel ikke påtar seg forpliktel-
ser til sivilt-militært samarbeid med EU ved å 
inngå i ordningen. 

Det er også en fordel for Norge å kunne støtte 
opp om arbeidet som pågår i EU innenfor sivil 
krisehåndtering og beredskap i en retning som 
utfyller og styrker arbeidet innen FN og andre 
internasjonal organisasjoner. På grunn av at 
Norge ikke har tilgang til diskusjoner i Rådet, er 
Komiteen for sivil krisehåndtering under Europa-
kommisjonen en viktig kanal der Norge kan 
fremme faglige innspill og fange opp initiativ på et 
tidlig tidspunkt. EU fremstår i dag som den viktig-
ste internasjonale aktøren for norsk samfunnssik-
kerhet og beredskap på sivil side.

3 Nærmere om Europaparlaments- 
og rådsbeslutning (EU) nr. 1313/
2013

Beslutningen er delt inn i syv kapitler. Kapittel I 
fastsetter mål og omfang av beslutningen, kapittel 
II, III og IV fastsetter spesifikke tiltak innenfor 
henholdsvis forebygging, beredskap og respons. 
Kapittel V, VI og VII omhandler henholdsvis finan-
sielle bestemmelser, generelle bestemmelser og 
sluttbestemmelser.

3.1 Forebygging – økt oppmerksomhet på 
forebyggende aktiviteter

Kapittel II om forebygging vektlegger økt opp-
merksomhet på aktiviteter som nasjonale og regi-
onale risikoanalyser, beredskapsplanverk og mul-
tinasjonal krisehåndtering. Dette skal gjøres 
blant annet ved å styrke mekanismer for informa-
sjonsutveksling, utvikling og implementering av 
nasjonale og regionale risikobilder. Forebyg-
gende arbeid skal ta særlig hensyn til klima-
endringer og klimatilpasninger. Det oppmuntres 
også til frivillig deltakelse i tilsynsprosesser av 
nasjonale risikoanalyser og vurdering av nasjo-
nale håndteringskapasiteter. Videre vektlegges 
økt oppmerksomhet på forebyggende arbeid i 
tredjeland (artikkel 5 og 6). 
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3.2 Beredskap – nye verktøy for bedre 
kriseberedskap

3.2.1 Nytt europeisk beredskapssenter – tettere 
integrasjon opp mot andre sektorer

Under kapittel III om beredskap oppretter beslut-
ningen et nytt respons- og koordineringssenter 
(Emergency Response Coordination Centre, 
ERCC) med døgnkontinuerlig bemanning. ERCC 
skal bistå medlemsstatene og Kommisjonen i 
arbeidet med å oppnå økt beredskap i Europa 
(artikkel 7). Det er Kommisjonen som forvalter 
det nye senteret (artikkel 8 ((a)) i Generaldirekto-
ratet for sivil beredskap og humanitær bistand 
(DG ECHO). Senteret bidrar sterkt til informa-
sjonsutveksling om store hendelser innenfor og 
utenfor Europa, og bidrar til koordinering av med-
lemsstatenes ressurser ved innsatser. 

Senteret, som ble åpnet i Brussel våren 2013, 
er en videreføring av det tidligere informasjons-
senteret (Monitoring and Information Centre, 
MIC) og har gitt økt kapasitet og betydelig opp-
gradering av funksjoner og tjenester. Med døgn-
kontinuerlig bemanning og ny teknologi er sente-
ret i stand til å håndtere flere samtidige kriser, 
samt bistå med utvidede analyse- og informasjons-
tjenester. Norge kan benytte denne analysekapasi-
teten, herunder satellittdata, også ved nasjonale 
hendelser. Oppgraderingen åpner også for et tet-
tere samarbeid mellom Generaldirektoratet for 
sivil beredskap og humanitær bistand, Generaldi-
rektoratet for indre anliggender (DG Home), og 
EU Military Staff og External Action Service 
(EEAS). Opprettelsen av ERCC er også en videre-
føring av samarbeidet med den humanitære siden 
av DG ECHO, og gir dermed økt tilgang til EUs 
egne analyser i forbindelse med humanitære kri-
ser i tredjeland, herunder styrket samarbeidet 
mellom de som deltar i den akutte krisehjelpen og 
miljøene med ansvar for mer langsiktig bistand. 

3.2.2 Medlemsstatenes tilgang til hverandres 
ressurser og kapasiteter økes

Kapittel III om beredskap fastsetter at det skal 
opprettes en frivillig reserve av nasjonale kapasi-
teter (European Emergency Response Capacity 
EERC) (artikkel 11). Reserven baserer seg på at 
medlemsstater melder inn kapasiteter, som for 
eksempel flommoduler, skogbrannslukking, tek-
niske støtteteam, feltsykehus, søk- og red-
ningsteam, vannrensing og lignende, som kan stå 
i høyere beredskap enn kapasitetene som allerede 
er registrert i EUs krisekommunikasjonssystem 
og ressursdatabase CECIS. Denne reserven vil 

være tilgjengelig for umiddelbar bruk i forbin-
delse med en felles europeisk kriseinnsats. I hen-
hold til Lisboatraktatens artikkel 196, er EUs pri-
mære målsetting på dette feltet å understøtte med-
lemsstatenes arbeid. Hvilke nøkkelressurser som 
til enhver tid inngår i reserven baseres på regio-
nale og europeiske risikooversikter utarbeidet av 
Kommisjonen, og bygger på medlemsstatenes 
egne risikoanalyser og innspill. Det vil være 
Kommisjonen som holder oppsyn med krisehånd-
teringskapasiteten i den frivillige reserven og 
mulige mangler i denne. En egen sertifiserings-
ordning for responskapasitetene skal utvikles. 
Kommisjonen vil videre arbeide aktivt med å 
avdekke kritiske kapasiteter, og vil kunne bistå 
medlemsstatene finansielt til utvikling og oppbyg-
ging av nye ressurser. 

For Norge betyr dette tilgang på et større sett 
av ressurser enn de nasjonale. Norge vil kunne 
styrke eget ressursgrunnlag ved å arbeide for 
opprettelse av kapasiteter som kan meldes inn til 
den frivillige reserven, eventuelt også ved å opp-
rette moduler alene eller i nordisk samarbeid. 
Beslutningen slår fast at responskapasiteter som 
meldes inn til den frivillige reserven skal være til-
gjengelig for nasjonale oppdrag til en hver tid 
(artikkel 11 ((6)). 

3.2.3 Utvikling av utdanningsprogrammet og 
etablering av et treningsnettverk 

Under kapittel III om beredskap artikkel 13 leg-
ger beslutningen opp til et strategisk trenings- og 
øvelsesprogram, hvor sentrale endringer i lovgiv-
ningen gjenspeiles. Kommisjonen er i ferd med å 
etablere et nettverk for treningssentre og rele-
vante utdanningsinstitusjoner innenfor samfunns-
sikkerhet og krisehåndtering; forebygging, bered-
skap og respons (Disaster Management Training 
Network). Nettverket vil legge til rette for sam-
handling og synergier mellom medlemsstatene, 
blant annet gjennom å fremme utveksling av erfa-
ringer og beste praksiser, og å bidra til utvikling 
av veiledere for europeisk og internasjonal utdan-
ning innenfor samfunnssikkerhet.

3.3 Respons – bedre koordinering og 
samhandling i kriser

Under kapittel IV om respons fremsettes det at 
når en katastrofe rammer innenfor EU, kan den 
rammede medlemsstat anmode om bistand gjen-
nom respons- og koordineringssenteret ERCC 
(artikkel 15 ((1)). Når en bistandsanmodning er 
mottatt skal Kommisjonen (a) så snart som mulig 
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videresende anmodningen til kontaktpunktene i 
medlemsstatene, (b) sammenstille validert infor-
masjon om situasjonen og videreformidle denne 
til alle medlemsstater, (c) gi anbefalinger om hvil-
ken type bistand som skal sendes basert på situa-
sjonsbildet og anmodende stats eget ønske, og (d) 
legge til rette for koordinering av bistanden som 
sendes (artikkel 15 ((3)).

Anmodende stat skal legge til rette for å ta i 
mot innkommende bistand ved å forberede verts-
nasjonstøtte (artikkel 15 ((6)).

3.3.1 Styrket koordinering av internasjonal 
krisehåndtering

I forrige programperiode signerte EU og FN 
OCHA en samhandlingsavtale om krisehåndte-
ring i tredjeland utenfor Europa, som medførte en 
mer koordinert og samkjørt europeisk innsats 
med FN i forbindelse med hendelser i tredjeland. 
Dette innebærer at i de tilfeller hvor FN er til 
stede, vil EU understøtte FN.

I den nye beslutningen åpnes det i tillegg for at 
internasjonale organisasjoner som FN kan 
anmode om bistand på lik linje med enkeltstater 
ved større internasjonale kriser. Dermed frem-
mes økt samsvar mellom kriseinnsats i og utenfor 
Europa (artikkel 16 ((1)).

For å sørge for at den europeiske innsatsen 
blir tilstrekkelig godt koordinert, har EU mulig-
het til å sende ut ekspertteam til katastrofeområ-
det (artikkel 17). Norge har ved flere anledninger 
sendt personell til slike team. 

Videre legger beslutningen til grunn at ordnin-
gen kan brukes til å yte konsulærstøtte til euro-
peiske borgere i tredjeland i krisesituasjoner 
(artikkel 16 ((7)).

3.3.2 Mulighet for økt finansiell transportstøtte 
ved innsats 

Artikkel 18 fremsetter at deltakerstatene gjennom 
ordningen har tilgang til transportstøtteordninger 
i form av delfinansiering og transportkapasiteter 
ved internasjonal innsats (EU har egne kontrakter 
med kommersielle transportforetak). Norge har 
benyttet ordningen ved én tidligere anledning, 
med god erfaring. Beslutningen åpner for økt 
finansiell støtte til kapasiteter som er tatt inn i den 
frivillige reserven. 

EU kan yte transportstøtte opp til 55 % av den 
totale kostnadsrammen (artikkel 23 ((2)). Videre 
kan EU yte transportstøtte som dekker opp til 
85 % av den totale kostnadsrammen i følgende 
situasjoner: (a) kostnadene kan relateres til trans-

port av kapasiteter som tilhører den frivillige 
reserven i tråd med artikkel 11, eller (b) bistan-
den er nødvendig for å møte et kritisk behov og 
den nødvendige bistanden finnes ikke, eller finnes 
ikke i tilstrekkelig grad, i den frivillige reserven 
(artikkel 23 ((3)).

4 Konstitusjonelle forhold 

Ettersom den norske deltagelsen i programmet 
innebærer økonomiske utgifter av en viss stør-
relse som skal finansieres over flere år, må Stor-
tinget gi sitt samtykke til deltagelse i EØS-komi-
teens beslutning, jf. Grunnlovens § 26 andre ledd. 
For å gjøre det mulig for EØS/EFTA-statene å ta 
del i programmet så tidlig som mulig i 2014, frem-
mes forslag om at Stortinget gir sitt samtykke før 
EØS-komiteen treffer sin beslutning. Det vil der-
med ikke bli nødvendig for Norge å ta forbehold 
om konstitusjonelle prosedyrer ved beslutningen 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 det utkastet som er lagt frem i denne proposi-
sjonen, vil saken bli fremlagt for Stortinget på 
nytt. 

5 Beslutningen i EØS-komiteen

Vedtaket i EØS-komiteen vil inneholde en innled-
ning og tre artikler, med sikte på utvidet samar-
beid i EØS/EFTA statene i EUs samordningsme-
kanisme for sivil krisehåndtering (2014–2020). I 
innledningen er det vist til artikkel 86 og 96 i EØS-
avtalen, som gjør det mulig for EØS-komiteen å 
vedta endringer i vedleggene til avtalen. 

Artikkel 1 i utkastet slår fast at Europaparla-
ments- og rådsbeslutning nr. 1313/2013 av 17. 
desember 2013 om en ordning for sivil beredskap 
i Unionen (EUT L 347 av 20.12.2013, s. 924) inn-
lemmes i EØS-avtalen. Liechtenstein skal fritas fra 
deltakelse i, samt fritas fra finansielle bidrag til 
programmet. 

Artikkel 2 slår fast at vedtaket i EØS-komiteen 
skal gjøres gjeldende fra dagen etter at EØS-
komiteen har mottatt tilbakemeldinger fra alle 
partene i komiteen i medhold av artikkel 103 nr. 
1 i EØS-avtalen. Den skal gjelde fra 1. januar 
2014.

Artikkel 3 slår fast at vedtaket i EØS-komiteen 
skal kunngjøres i EØS-avdelingen av, og EØS-til-
legget til «Den europeiske unionens tidende».
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6 Administrative og økonomiske 
konsekvenser

Det finansielle bidraget til EØS/EFTA-statene til 
deltakelse i programmet, blir fastsatt i medhold av 
artikkel 82 nr.1 bokstav a) i EØS-avtalen. Bidraget 
reflekterer den relative delen som bruttonasjonal-
produktet til den enkelte stat utgjør i forhold til 
det samlede bruttonasjonalproduktet til EU-
statene. For 2014 utgjør bidraget fra EØS/EFTA-
statene i underkant av 3 prosent av totalbudsjettet 
for EUs samordningsmekanisme for sivil krise-
håndtering. Norges del er 96,8 prosent av EFTA-
bidraget. Disse to fordelingsnøklene justeres 
hvert år.

I forbindelse med utvidelsen av programmet 
fastsatt i det nye lovgrunnlaget, økes også den 
totale kostnadsrammen for ordningen. Dette 
bidrar til en merkostnad også for Norge. Totalt vil 
ordningen ha en kostnadsramme på 368 428 000 
euro i tidsrommet 2014–2020. Norges kontingent 
økes fra 3,5 millioner kroner til 1 075 692 euro, ca. 
9 millioner kroner per år, inklusive administrative 
kostnader. Eventuelle ubenyttede deler av bevilg-
ningen vil bli tilbakeført.

Erfaringene viser at de faktiske utgifter for det 
enkelte år i programperioden vil variere i takt med 
fremdriften i prosjektene som inngår i program-
met. Kontingentutbetalingene vil derfor fordele 
seg ujevnt over år. Prosjekter som blir iverksatt 
mot slutten av en programperiode, vil fortsette 
også etter at det aktuelle programmet formelt er 
avsluttet, i praksis inntil tre år. Kontingentutbeta-
lingene og noen av følgekostnadene vil derfor for-
dele seg på flere år enn programperioden.

Norges bidrag til deltakelse i programmet vil 
bli dekket over budsjettet til Justis- og bered-
skapsdepartementet ved Direktoratet for sam-
funnssikkerhet og beredskap, kap. 451, post 01.

Deltakelsen i ordningen vil ikke kreve lov- 
eller forskriftsendringer.

7 Konklusjon og tilrådning

EUs samarbeid innen sivil krisehåndtering og 
beredskap skal redusere risiko for skade på men-
neske, miljø, eiendom og kulturverdier ved 
katastrofer, og store uønskede hendelser og ulyk-
ker. Den medfører et styrket samarbeid med den 
humanitære delen av Kommisjonen, med felles 
beredskapssenter og felles innsats i felt. 

Økt fokus på forebyggingsarbeid, en styrket 
internasjonal krisehåndteringsevne, økt forutsig-
barhet og tilgjengelighet av ressurser og forbe-
drede transportstøtteordninger, vil gi en økt mer-
verdi for Norge. Deltakelse i dette samarbeidet er 
derfor svært verdifullt med tanke på mulighetene 
for å motta spesialister, europeisk assistanse ved 
større hendelser nasjonalt, men også ved at fore-
byggingsperspektivet i tredjeland vektlegges. Det 
europeiske samarbeidet er dermed med på å 
styrke Norges innsats for samfunnssikkerhet og 
beredskap, både nasjonalt og internasjonalt.

Tilslutning til rådsbeslutning (EU) nr. 1313/
2013 om EUs ordning for sivil beredskap vil være i 
tråd med de målene som ligger til grunn for det 
nasjonale samfunnssikkerhetsarbeidet, jf. Meld. 
St. 29 (2011–2012) «Samfunnssikkerhet». Fra 
norsk side er det et hovedprinsipp å støtte FN og 
OCHAs rolle på dette området. Det er viktig at 
den internasjonale humanitære politiske innsat-
sen og bruken av de humanitære midlene tar 
utgangspunkt i hva de nødlidende har behov for 
og erfaringer fra felten, slik at det internasjonale 
hjelpearbeidet organiseres på en mest mulig hen-
siktsmessig, kostnadseffektiv og upartisk måte. 
Norge er blant de statene som har sluttet seg til 
prinsippet om «god humanitær giverskap» der 
dette står sentralt. Det må heller ikke oppstå tvil 
om rollen og funksjonen til de deltakende kapasi-
tetene i den aktuelle krisen, f. eks. ved bruk av 
ikke-sivile element. 

Gjennom innlemmelse av rådsbeslutningen i 
EØS-avtalen og Norges videre deltakelse i EUs 
ordning for sivil beredskap, er Norge med på å 
fremme FNs ledende rolle i koordineringen av 
humanitær hjelp, motvirke overlapping og sikre 
effektiv arbeidsdeling med FN, Røde Kors-
systemet og andre sentrale humanitære aktører.

Norge har hittil hatt store fordeler av å delta i 
EUs ordning for sivil beredskap. Gjennom ordnin-
gen og dens finansieringsordninger har man vært 
i stand til å finansiere øvelser og prosjekter, 
utdanne norsk personell, utveksle kompetanse og 
erfaringer samt hatt tilgang på relevante situa-
sjonsanalyser og informasjonsprodukter. EU er i 
dag den viktigste aktøren innenfor samfunnssik-
kerhet i Europa, også i regional sammenheng.

Justis- og beredskapsdepartementet tilrår der-
for at Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om 
innlemmelse i EØS-avtalen av rådsbeslutning (EU) 
nr. 1313/2013 om EUs ordning for sivil beredskap. 
Utenriksdepartementet slutter seg til dette.
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Utenriksdepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver under 
et fremlagt forslag til proposisjon til Stortinget 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).

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) nr. 1313/2013 om EUs ordning for sivil beredskap (2014–
2020), 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) nr. 1313/2013 om EUs ordning 
for sivil beredskap (2014–2020)

I

Stortinget samtykker 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).
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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 nr. 1313/2013 av 17. 
desember 2013 om en ordning for sivil 
beredskap i Unionen.1

2. Protokoll 31 til EØS-avtalen bør derfor 
endres for å gjøre et slikt utvidet samarbeid 
mulig fra 1. januar 2014 –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens protokoll 31 artikkel 10 nr. 8 skal 
ny bokstav d) lyde:
”d) Fellesskapsrettsakter som får anvendelse fra 

1. januar 2014:

–32013 D 1313: Europaparlaments- og råds-
beslutning nr. 1313/2013 av 17. desember 2013 

om en ordning for sivil beredskap i Unionen 
(EUT L 347 av 20.12.2013, s. 924).

Liechtenstein skal være unntatt fra å delta i 
og bidra finansielt til programmet.”

Artikkel 2

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2014

Artikkel 3

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

Utferdiget i Brussel, […].

For EØS-komiteen
[…] 

1 EUT L 347 av 20.12.2013, s. 924.
2 [Ingen forfatningsrettslige krav angitt.][Forfatningsretts-

lige krav angitt.]
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Vedlegg 2  

Europa-parlamentets og rådets afgørelse 
nr. 1313/2013/EU af 17. december 2013 om en 

EU-civilbeskyttelsesmekanisme (EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR 
DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Euro-
pæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 196,

under henvisning til forslag fra Europa-Kom-
missionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivnings-
mæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Regionsud-
valget1,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, 
og

ud fra følgende betragtninger:
(1) I betragtning af den betydelige stigning i 

antallet og alvoren af naturkatastrofer og 
menneskeskabte katastrofer i de seneste år 
og det forhold, at fremtidige katastrofer vil 
blive mere ekstreme og mere komplekse 
med vidtrækkende og langvarige konse-
kvenser, der navnlig skyldes kli-
maændringer og potentiel interaktion mel-
lem flere risici af naturlig og teknologisk 
art, er det blevet vigtigere at sikre en inte-
greret tilgang til katastrofehåndtering. Den 
Europæiske Union bør fremme solidaritet 
og støtte, supplere og lette koordinationen 
af medlemsstaternes indsats på civilbeskyt-
telsesområdet for at gøre forebyggelsen, 
beredskabet og indsatsen i tilfælde af natur-
katastrofer og menneskeskabte katastrofer 
mere effektiv.

(2) Der blev indført en fællesskabscivilbeskyt-
telsesordning ved Rådets beslutning 2001/
792/EF, Euratom2, som blev omarbejdet 
ved Rådets beslutning 2007/779/EF, Eura-
tom3. Finansieringen af ordningen blev sik-
ret ved Rådets beslutning 2007/162/EF, 

Euratom4, der indførte et finansielt civilbe-
skyttelsesinstrument. Det blev bestemt, at 
der skulle ydes finansiel bistand fra Unio-
nen både som et bidrag til at effektivisere 
indsatsen i tilfælde af større katastrofer og 
til at øge forebyggende foranstaltninger og 
beredskabsforanstaltninger for alle former 
for katastrofer, herunder videreførelsen af 
foranstaltninger, der tidligere var blevet 
truffet i medfør af Rådets beslutning 1999/
847/EF5. Det finansielle instrument udlø-
ber den 31. december 2013.

(3) Den beskyttelse, som skal sikres med EU-
civilbeskyttelsesmekanismen («EU-meka-
nismen», bør primært omfatte beskyttelse 
af mennesker, men også miljø og ejendom, 
herunder kulturarv, mod alle former for 
naturkatastrofer og menneskeskabte 
katastrofer, herunder miljøkatastrofer, hav-
forurening og akutte folkesundhedskriser, 
som opstår i eller uden for Unionen. Civil-
beskyttelsesassistance og anden katastrofe-
hjælp under EU-mekanismen kan blive nød-
vendig i alle disse katastrofesituationer 
som supplement til det berørte lands egen 
indsatskapacitet. Med hensyn til 
katastrofer, som skyldes terrorhandlinger, 
nukleare ulykker eller strålingsulykker, 
bør EU-mekanismen kun omfatte bered-
skabs- og indsatsforanstaltninger på civilbe-
skyttelsesområdet.

(4) EU-mekanismen bør desuden bidrage til 
gennemførelsen af artikel 222 i traktaten 
om Den Europæiske Unions funktions-

1 EUT C 277 af 13.9.2012, s. 164.
2 Rådets beslutning 2001/792/EF, Euratom af 23. oktober 

2001 om indførelse af en fællesskabsordning til fremme af 
styrket samarbejde om indsatser på civilbeskyttelsesområ-
det (EFT L 297 af 15.11.2001, s. 7).

3 Rådets beslutning 2007/779/EF, Euratom af 8. november 
2007 om indførelse af Fællesskabets civilbeskyttelsesord-
ning (EUT L 314 af 1.12.2007, s. 9).

4 Rådets beslutning 2007/162/EF, Euratom af 5. marts 2007 
om indførelse af et finansielt civilbeskyttelsesinstrument 
(EUT L 71 af 10.3.2007, s. 9).

5 Rådets beslutning af 9. december 1999 om indførelse af et 
EF-handlingsprogram for civilbeskyttelse (EFT L 327 af 
21.12.1999, s. 53).
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måde (TEUF) ved at stille sine ressourcer 
og kapaciteter til rådighed efter behov.

(5) EU-mekanismen er et tydeligt udtryk for 
europæisk solidaritet, idet den sikrer et 
praktisk og hurtigt bidrag til forebyggelse 
af og beredskab mod katastrofer og til ind-
satsen i tilfælde af katastrofer og overhæn-
gende fare herfor, uden at dette berører de 
relevante vejledende principper og ordnin-
ger på civilbeskyttelsesområdet. Denne 
afgørelse bør derfor hverken påvirke med-
lemsstaternes gensidige rettigheder og for-
pligtelser i henhold til bilaterale eller multi-
laterale traktater vedrørende spørgsmål, 
der er omfattet af denne afgørelse, eller 
medlemsstaternes ansvar for at beskytte 
mennesker, miljø og ejendom på deres 
område.

(6) EU-mekanismen bør tage behørigt hensyn 
til relevant EU-ret og internationale forplig-
telser og udnytte synergier med relevante 
EU-initiativer, såsom det europæiske jord-
overvågningsprogram (Copernicus), det 
europæiske program for beskyttelse af kri-
tisk infrastruktur (EPCIP) og det fælles 
system for informationsudveksling (CISE).

(7) De regionale og lokale myndigheders rolle 
i forbindelse med katastrofehåndtering har 
stor betydning. Derfor er det nødvendigt, at 
regionale og lokale myndigheder på pas-
sende vis inddrages i de aktiviteter, der 
gennemføres i henhold til denne afgørelse i 
overensstemmelse med medlemsstaternes 
nationale strukturer.

(8) Forebyggelse er af stor betydning for 
beskyttelsen mod katastrofer og kræver en 
yderligere indsats som anført i Rådets kon-
klusioner af 30. november 2009 og Europa-
Parlamentets beslutning af 21. september 
2010 om Kommissionens meddelelse «En 
fællesskabsstrategi til forebyggelse af 
naturkatastrofer og menneskeskabte 
katastrofer». EU-mekanismen bør omfatte 
en generel politisk strategi for Unionens til-
tag vedrørende forebyggelse af katastrofe-
risici, som har til formål at sikre et højere 
niveau af beskyttelse og modstandskraft 
over for katastrofer ved at forhindre eller 
mindske deres konsekvenser og ved at 
skabe en forebyggelseskultur, herunder 
behørig hensyntagen til de sandsynlige 
konsekvenser af klimaændringer og beho-
vet for iværksættelse af passende tilpas-
ningstiltag. I denne sammenhæng er de 
risikovurderinger, den risikostyringsplan-

lægning og den vurdering af risikostyrings-
kapacitet, der foretages af de enkelte med-
lemsstater på nationalt eller relevant subna-
tionalt niveau, der i givet fald omfatter 
andre relevante tjenesteydelser, en oversigt 
over risici udarbejdet på EU-plan og peere-
valuering, væsentlige for at sikre en inte-
greret tilgang til katastrofehåndtering, hvor 
der knyttes en forbindelse mellem risiko-
forebyggelse, beredskab og indsatsforan-
staltninger. EU-mekanismen bør derfor 
omfatte en generel strategi for udveksling 
af oplysninger om risici og risikostyrings-
kapaciteter, jf. dog artikel 346 i TEUF, der 
garanterer, at ingen medlemsstat er forplig-
tet til at meddele oplysninger, hvis udbre-
delse efter dens opfattelse ville stride mod 
dens væsentlige sikkerhedsinteresser.

(9) Ved at bidrage til videreudvikling og bedre 
integration af tværnationale detektions- og 
tidlig varslings- og alarmeringssystemer af 
europæisk interesse bør Unionen hjælpe 
medlemsstaterne med at minimere tids-
rummet fra katastrofens indtræden, til der 
sættes ind, og EU’s borgere informeres. 
Sådanne systemer bør tage hensyn til og 
bygge på eksisterende og kommende infor-
mationskilder og -systemer og tilskynde til 
anvendelsen af nye teknologier.

(10) EU-mekanismen bør omfatte en generel 
politisk strategi, som har til formål konstant 
at forbedre civilbeskyttelsessystemernes, 
tjenesteydelsernes samt deres personels og 
befolkningens beredskab i Unionen. Dette 
bør omfatte et øvelsesprogram, et program 
vedrørende erfaringsopsamling samt 
uddannelsesprogrammer og uddannelses-
netværk både på EU-plan og i medlemssta-
terne vedrørende forebyggelse, beredskab 
og indsats i tilfælde af katastrofer, jf. Rådets 
konklusioner af 27. november 2008 om 
europæiske uddannelsesordninger inden 
for katastrofehåndtering.

(11) Der bør udvikles moduler for civilbeskyttel-
sesindsatsen bestående af ressourcer fra en 
eller flere medlemsstater, som sigter mod 
at være fuldt ud interoperable, for at styrke 
samarbejdet på civilbeskyttelsesområdet 
og yderligere udvikle medlemsstaternes 
koordinerede fælles hurtige indsats. Modu-
lerne bør organiseres på medlemsstatsni-
veau og stå under medlemsstaternes kom-
mando og kontrol.

(12) EU-mekanismen bør fremme mobilisering 
og koordinering af indsatsforanstaltninger. 
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EU-mekanismen bør bygge på en EU-struk-
tur, som består af et katastrofeberedskab-
skoordineringscenter (ERCC), en euro-
pæisk katastrofeberedskabskapacitet 
(EERC) i form af en frivillig pulje af med-
lemsstaternes kapaciteter, der på forhånd 
er stillet til rådighed, uddannede eksperter 
samt et fælles katastrofevarslings- og infor-
mationssystem (CECIS), som forvaltes af 
Kommissionen og kontaktpunkter i med-
lemsstaterne. EU-mekanismen bør ligele-
des danne ramme for indsamling af valide-
rede oplysninger om situationen, for for-
midling til medlemsstaterne og for udveks-
ling af erfaringer i forbindelse med indsat-
serne.

(13) For at forbedre planlægningen af katastrofe-
indsatsen under EU-mekanismen og øge de 
centrale kapaciteters disponibilitet, er det 
nødvendigt at udvikle en EERC i form af en 
frivillig pulje af medlemsstaternes kapacite-
ter, der på forhånd er stillet til rådighed, og 
en struktureret proces til at identificere 
eventuelle kapacitetsmangler.

(14) Med hensyn til katastrofeindsatser uden for 
Unionen bør EU-mekanismen fremme og 
støtte de tiltag, som medlemsstaterne og 
Unionen iværksætter samlet set for at 
skabe større konsistens i det internationale 
civilbeskyttelsesarbejde. Når De Forenede 
Nationer er til stede, varetager de den over-
ordnede koordinerende rolle i forbindelse 
med hjælpeaktioner i tredjelande. Den 
assistance, som EU-mekanismen tilveje-
bringer, bør koordineres med De Forenede 
Nationer og andre relevante internationale 
aktører for at maksimere udnyttelsen af dis-
ponible ressourcer og undgå unødvendigt 
dobbeltarbejde. En bedre koordinering af 
civilbeskyttelsesassistance ved hjælp af EU-
mekanismen er en forudsætning for at 
støtte den overordnede koordineringsind-
sats og sikre et fyldestgørende EU-bidrag 
til den samlede hjælpeindsats. Ved 
katastrofer, hvor der ydes assistance i med-
før af både EU-mekanismen og Rådets for-
ordning (EF) nr. 1257/966, bør Kommissio-
nen sikre, at EU’s samlede indsats er effek-
tiv, sammenhængende og komplementær, 
og at den europæiske konsensus om huma-
nitær bistand respekteres7.

(15) Der skal i højere grad være rådighed over 
og adgang til egnede transportmidler for at 
støtte udviklingen af en kapacitet til hurtig 
indsats på EU-plan. Unionen bør støtte og 
supplere medlemsstaternes indsats ved at 
fremme koordinering og sammenlægning 
af deres transportressourcer og om nødven-
digt bidrage til finansieringen af yderligere 
transportmidler på visse betingelser under 
hensyntagen til de eksisterende systemer.

(16) Indsatsen bør være efterspørgselsbaseret 
og underlagt fuld koordinering på stedet 
for at gøre den så effektiv som mulig og 
sikre adgang til berørte befolkningsgrup-
per. Kommissionen bør yde hensigtsmæs-
sig logistisk støtte til de udsendte ekspert-
hold.

(17) Via EU-mekanismen kan også der også 
ydes civilbeskyttelsesassistance til konsu-
lær bistand til EU-borgere i forbindelse 
med katastrofer i tredjelande, såfremt de 
berørte medlemsstaters konsulære myn-
digheder fremsætter anmodning herom. 
Når det er muligt bør de berørte medlems-
stater koordinere sådanne anmodninger 
indbyrdes og med andre relevante aktører 
for at sikre optimal anvendelse af EU-meka-
nismen og undgå praktiske problemer på 
stedet. Denne anmodning om støtte kan 
f.eks. komme fra den ledende stat eller den 
medlemsstat, som koordinerer assistancen 
til alle EU-borgere. Begrebet ledende stat 
bør fortolkes i overensstemmelse med Den 
Europæiske Unions retningslinjer om gen-
nemførelsen af konceptet med en ledende 
stat på det konsulære område8. Denne afgø-
relse finder anvendelse, uden at det berører 
EU-reglerne om konsulær beskyttelse af 
EU-borgere i udlandet.

(18) Når indsatsen planlægges, er det nyttigt 
også at holde tæt kontakt til relevante ikke-
statslige organisationer og andre relevante 
enheder med henblik på at udpege yderli-
gere indsatskapaciteter, som de i forbin-
delse med katastrofer kan stille til rådighed 
gennem medlemsstaternes kompetente 
myndigheder.

(19) Anvendelsen af militære midler under civil 
ledelse som en sidste udvej kan være et vig-

6 Rådets forordning (EF) nr. 1257/96 af 20. juni 1996 om 
humanitær bistand (EFT L 163 af 2.7.1996, s. 1).

7 Fælles erklæring fra Rådet og repræsentanterne for med-
lemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, Europa-Parla-
mentet og Europa-Kommissionen (EUT C 25 af 30.1.2008, 
s. 1).

8 EUT C 317 af 12.12.2008, s. 6.
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tigt bidrag til katastrofeindsats. Hvis det 
anses for hensigtsmæssigt at anvende mili-
tære kapaciteter til støtte for civilbeskyttel-
sesoperationer, bør samarbejdet med mili-
tæret følge de retningslinjer, procedurer og 
kriterier, der er fastlagt af Rådet eller dets 
kompetente organer, vedrørende EU-meka-
nismens adgang til militære kapaciteter, 
som er relevante for civil beskyttelse og 
som bør være i overensstemmelse med de 
relevante internationale retningslinjer.

(20) Når assistancen fra EU-mekanismen bidra-
ger til en humanitær EU-indsats, navnlig i 
komplekse nødsituationer, bør de foran-
staltninger, hvortil der ydes finansiel 
bistand i henhold til denne afgørelse, være i 
overensstemmelse med de humanitære 
principper og de principper for anvendelse 
af civilbeskyttelses- og militærressourcer, 
der er omhandlet i den europæiske konsen-
sus om humanitær bistand.

(21) Det bør være muligt for landene i Den Euro-
pæiske Frihandelssammenslutning (EFTA), 
som er medlemmer af Det Europæiske Øko-
nomiske Samarbejdsområde (EØS), tiltræ-
dende lande, kandidatlande og potentielle 
kandidatlande at deltage. Kandidatlande og 
potentielle kandidatlande, der ikke deltager 
i EU-mekanismen, og lande, der er omfattet 
af den europæiske naboskabspolitik, bør 
også have gavn af visse af de tiltag, der 
finansieres i henhold til denne afgørelse.

(22) For at sikre ensartede betingelser for gen-
nemførelsen af denne afgørelse bør Kom-
missionen tillægges gennemførelsesbe-
føjelser hvad angår ERCC's samspil med 
medlemsstaternes kontaktpunkter og de 
operationelle procedurer for katastrofeind-
satsen i og uden for Unionen, komponen-
terne i CECIS og tilrettelæggelsen af 
udveksling af oplysninger gennem CECIS, 
processen for indsættelse af eksperthold, 
udpegelsen af moduler, andre indsatskapa-
citeter og eksperter, de operationelle krav 
til modulernes funktionsmåde og interope-
rabilitet, de kapacitetsmål, kvalitets- og 
interoperabilitetskrav samt certificerings- 
og registreringsprocedurer, der er nødven-
dige for EERC's funktionsmåde og de finan-
sielle ordninger, identificering af mangler i 
EERC og udbedring heraf, tilrettelæggel-
sen af uddannelsesprogrammet, øvelses-
rammerne og programmet vedrørende erfa-
ringsopsamling og tilrettelæggelsen af 
støtte til transporten af assistance. Disse 

beføjelser bør udøves i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets for-
ordning (EU) nr. 182/20119.

(23) Undersøgelsesproceduren bør anvendes til 
vedtagelse af de i denne afgørelse omhand-
lede gennemførelsesretsakter.

(24) Denne afgørelse styrker samarbejdet mel-
lem Unionen og medlemsstaterne og letter 
koordineringen på civilbeskyttelsesområ-
det, hvilket gør det muligt at skabe en mere 
effektiv indsats som følge af omfanget og 
komplementariteten. Hvis en katastrofe 
overstiger en medlemsstats beredskabska-
pacitet, kan denne stat beslutte at anmode 
EU-mekanismen om at komplementere 
dens egne civilbeskyttelsesressourcer og 
andre katastrofeindsatsressourcer.

(25) Målene for denne afgørelse kan ikke i til-
strækkelig grad opfyldes af medlemssta-
terne, men kan på grund af omfanget eller 
virkningerne bedre nås på EU-plan; Unio-
nen kan derfor træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincip-
pet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Euro-
pæiske Union. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte arti-
kel, går denne afgørelse ikke videre, end 
hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(26) Denne afgørelse berører ikke de tiltag, der 
hører under en fremtidig lovgivningsmæs-
sig EU-retsakt vedrørende oprettelsen af et 
stabilitetsinstrument, de foranstaltninger 
på sundhedsområdet, der er vedtaget i hen-
hold til EU-retsakter om EU-handlingspro-
grammer på sundhedsområdet, eller de for-
brugerbeskyttelsesforanstaltninger, der er 
vedtaget i henhold til en fremtidig lovgiv-
ningsmæssig EU-retsakt vedrørende et for-
brugerprogram for 2014-2020.

(27) Af hensyn til sammenhængen omfatter 
denne afgørelse ikke tiltag, som falder ind 
under Rådets afgørelse 2007/124/EF, Eura-
tom10  og under en fremtidig lovgivnings-
mæssig EU-retsakt vedrørende oprettelsen 
af instrumentet for finansiel støtte til politi-

9 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/
2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og princip-
per for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kom-
missionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 
55 af 28.2.2011, s. 13).

10 Rådets afgørelse 2007/124/EF af 12. februar 2007 om 
oprettelse for perioden 2007-2013 af særprogrammet Fore-
byggelse, beredskab og konsekvensstyring i forbindelse 
med terrorisme og andre sikkerhedsrelaterede risici som 
en del af det generelle program om sikkerhed og beskyt-
telse af frihedsrettigheder (EUT L 58 af 24.2.2007, s. 1).
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samarbejde, forebyggelse og bekæmpelse 
af kriminalitet samt krisestyring som en del 
af Fonden for Intern Sikkerhed, eller som 
har relation til opretholdelsen af lov og 
orden og beskyttelsen af den indre sikker-
hed. Nærværende afgørelse finder ikke 
anvendelse på aktiviteter, der er omfattet af 
forordning (EF) nr. 1257/96.

(28) Bestemmelserne i denne afgørelse berører 
ikke retligt bindende retsakter, som vedta-
ges i medfør af traktaten om oprettelse af 
Det Europæiske Atomenergifællesskab, og 
som fastlægger specifikke katastrofeforan-
staltninger i tilfælde af nukleare katastrofer 
eller strålingskatastrofer.

(29) Denne afgørelse dækker foranstaltninger 
inden for forebyggelse, beredskab og ind-
sats i tilfælde af havforurening, med undta-
gelse af de foranstaltninger, der falder 
inden for Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1406/200211 .

(30) Kommissionen kan for at sikre gennemfø-
relsen af denne afgørelse finansiere foran-
staltninger, der vedrører forberedelse, 
monitorering, kontrol, revision og evalue-
ring, og som er nødvendige for forvaltnin-
gen af EU-mekanismen og opfyldelsen af 
dens mål.

(31) Godtgørelsen af udgifter og tildelingen af 
kontrakter om offentlige indkøb og tilskud i 
medfør af denne afgørelse bør gennemfø-
res i overensstemmelse med Europa-Parla-
mentets og Rådets forordning (EU, Eura-
tom) nr. 966/201212 . På grund af civilbe-
skyttelsesforanstaltningernes særlige 
karakter er det hensigtsmæssigt at fastslå, 
at tilskud kan tildeles juridiske personer, 
uanset om de er reguleret på privatretligt 
eller offentligretligt grundlag. Det er også 
vigtigt, at bestemmelserne i forordning 
(EU, Euratom) nr. 966/2012 overholdes, 
især principperne om sparsommelighed, 
produktivitet og effektivitet.

(32) Unionens finansielle interesser bør beskyt-
tes ved hjælp af forholdsmæssigt afpassede 

foranstaltninger i hele udgiftscyklussen, 
herunder forebyggelse, påvisning og efter-
forskning af uregelmæssigheder, inddri-
velse af tabte, uberettiget udbetalte eller 
ukorrekt anvendte midler og i givet fald 
administrative og finansielle sanktioner i 
overensstemmelse med forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/2012.

(33) Denne afgørelse fastlægger en finansier-
ingsramme for hele EU-mekanismens 
varighed, der skal udgøre det primære refe-
rencebeløb, jf. punkt 17 i den interinstitutio-
nelle aftale af 2. december 2013 mellem 
Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissio-
nen om budgetdisciplin, om samarbejde på 
budgetområdet og om forsvarlig økono-
misk forvaltning13 for Europa-Parlamentet 
og Rådet under den årlige budgetproce-
dure. Dette referencebeløb hidrører dels 
fra udgiftsområde 3 «Sikkerhed og unions-
borgerskab», dels fra udgiftsområde 4 «Det 
globale Europa» i den flerårige finansielle 
ramme for 2014-2020.

(34) Finansieringsrammen for gennemførelsen 
af denne afgørelse bør tildeles i overens-
stemmelse med procentsatserne fastlagt i 
bilag I.

(35) For at revidere fordelingen af finansierings-
rammen for gennemførelsen af denne afgø-
relse senest den 30. juni 2017 under hensyn 
til resultatet af den foreløbige evaluering 
bør beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i TEUF. 
Hasteproceduren bør anvendes, hvis der på 
et givet tidspunkt er behov for øjeblikkelig 
revision af budgetmidler, der står til rådig-
hed til indsatsændringer. Det er navnlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører rele-
vante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau. Kom-
missionen bør i forbindelse med forbere-
delsen og udarbejdelsen af delegerede rets-
akter sørge for samtidig, rettidig og hensig-
tsmæssig fremsendelse af relevante doku-
menter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(36) Denne afgørelse bør anvendes fra den 1. 
januar 2014, da den vedrører den flerårige 
finansielle ramme for 2014-2020 —

11 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1406/
2002 af 27. juni 2002 om oprettelse af et europæisk agentur 
for søfartssikkerhed (EFT L 208 af 5.8.2002, s. 1).

12 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 
nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler 
vedrørende Unionens almindelige budget og om 
ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/
2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1). 13  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1 
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VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Kapitel I

Generelle og specifikke mål, emne, 
anvendelsesområde og definitioner 

Artikel 1

Generelt mål og emne

1. EU-civilbeskyttelsesmekanismen («EU-mek-
anismen») sigter mod at styrke samarbejdet 
mellem Unionen og medlemsstaterne og at 
fremme koordineringen på civilbeskyttelses-
området for at gøre forebyggelsen, beredska-
bet og indsatsen i tilfælde af naturkatastrofer 
og menneskeskabte katastrofer mere effek-
tiv.

2. Den beskyttelse, som skal sikres med EU-
mekanismen, bør primært omfatte beskyt-
telse af mennesker, men også miljøet og 
ejendom, herunder kulturarv, mod alle for-
mer for naturkatastrofer og menneskeskabte 
katastrofer, herunder konsekvenserne af ter-
rorisme, teknologiske katastrofer, strå-
lingskatastrofer, miljøkatastrofer, havforu-
rening og akutte folkesundhedskriser, som 
opstår i eller uden for Unionen. For så vidt 
angår konsekvenserne af terrorhandlinger 
eller strålingskatastrofer kan EU-mekanis-
men kun omfatte beredskabs- og indsatsfo-
ranstaltninger.

3. EU-mekanismen fremmer solidariteten mel-
lem medlemsstaterne gennem praktisk sam-
arbejde og koordinering, uden at dette berø-
rer medlemsstaternes primære ansvar for at 
beskytte mennesker, miljøet og ejendom, 
herunder kulturarv, på deres eget område 
mod katastrofer og at udstyre deres katastro-
fehåndteringssystemer med tilstrækkelig 
kapacitet til, at de på passende og konse-
kvent vis kan håndtere og være beredte på 
katastrofer af en art og størrelse, som med 
rimelighed kan forventes, og som det er 
muligt at forberede sig på.

4. I denne afgørelse fastlægges de overordnede 
regler for EU-mekanismen og reglerne for at 
yde finansiel bistand i medfør af EU-meka-
nismen.

5. EU-mekanismen påvirker ikke forpligtelser i 
medfør af gældende relevante retsakter ved-
taget af Unionen efter traktaten om opret-
telse af Det Europæiske Atomenergifælles-
skab eller gældende internationale aftaler.

6. Denne afgørelse finder ikke anvendelse på 
tiltag, som gennemføres i medfør af forord-
ning (EF) nr. 1257/96, forordning (EF) nr. 
1406/2002, forordning (EF) nr. 1717/2006, 
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
1082/2013/EU14  eller EU-lovgivning vedrø-
rende handlingsprogrammer inden for sund-
hed, indre anliggender og retlige anliggen-
der.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1. Denne afgørelse finder anvendelse på samar-
bejdet på civilbeskyttelsesområdet. Dette 
omfatter bl.a.:
a) forebyggelses- og beredskabsopgaver i 

Unionen og for så vidt angår artikel 5, stk. 
2, artikel 13, stk. 3, og artikel 28, også uden 
for Unionen, og

b) foranstaltninger, som træffes for at bidrage 
til indsatsen over for en katastrofes akutte 
skadevirkninger, i eller uden for Unionen, 
herunder i de i artikel 28, stk. 1, omhand-
lede lande, efter en anmodning om assis-
tance gennem EU-mekanismen.

2. I denne afgørelse tages der hensyn til de 
særlige behov, der gør sig gældende for iso-
lerede og fjernt beliggende regioner eller øer 
i Unionen i tilfælde af en katastrofe for så 
vidt angår katastrofeforebyggelse, -bered-
skab og -indsats, samt de særlige behov, der 
gør sig gældende for de oversøiske lande og 
territorier for så vidt angår katastrofeindsats.

Artikel 3

Specifikke mål

1. EU-mekanismen yder støtte til, komplemen-
terer og fremmer koordineringen af med-
lemsstaternes indsats med henblik på at 
opfylde følgende fælles specifikke mål om:
a) at opnå et højt niveau af beskyttelse mod 

katastrofer ved at forebygge eller reducere 
deres potentielle virkninger, ved at fremme 
en forebyggelseskultur samt ved at for-
bedre samarbejdet mellem civilbeskyttelse-
stjenesterne og andre relevante tjenester

b) at styrke katastrofeberedskabet på med-
lemsstats- og EU-plan

14 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1082/2013/
EU af 22. oktober 2013 om alvorlige grænseoverskridende 
sundhedstrusler og om ophævelse af afgørelse nr. 2119/
98/EF (EUT L 293 af 5.11.2013, s. 1.).
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c) at fremme en hurtig og effektiv indsats i til-
fælde af katastrofer eller overhængende 
fare herfor og

d) at øge offentlighedens opmærksomhed og 
beredskab over for katastrofer.

2. Indikatorer benyttes alt efter behov til over-
vågning, evaluering og revision af anvendel-
sen af denne afgørelse. Disse indikatorer er:
a) fremskridt med at gennemføre katastrofe-

forebyggelsesrammen målt ved antallet af 
medlemsstater, der har stillet en sammen-
fatning af deres risikovurderinger og en 
vurdering af deres risikostyringskapacitet, 
jf. artikel 6, til rådighed for Kommissionen

b) fremskridt med at øge katastrofebredska-
bets parathed målt ved antallet af indsatska-
paciteter, som er medtaget i den frivillige 
pulje i forhold til kapacitetsmålene i artikel 
11 og antallet af moduler registreret i 
CECIS

c) fremskridt med at forbedre katastrofeind-
satsen målt efter, hvor hurtig indsatsen 
under EU-mekanismen er, og i hvilket 
omfang assistancen bidrager til behovene 
på stedet, og

d) fremskridt med at øge den offentlige bevid-
sthed om og beredskab over for 
katastrofer: målt efter EU-borgernes kend-
skab til risiciene i deres region.

Artikel 4

Definitioner

I denne afgørelse forstås ved:
1. «katastrofe»: enhver situation, der har eller 

kan have alvorlige konsekvenser for mennes-
ker, miljøet eller ejendom, herunder kultur-
arv

2. «indsats»: ethvert tiltag, der gennemføres, 
når der anmodes om assistance i henhold til 
EU-mekanismen, hvis der er overhængende 
fare for en katastrofe, eller under eller efter 
en katastrofe, for at imødegå de umiddelbare 
skadevirkninger

3. «beredskab»: en tilstand, hvor menneskelige 
og materielle ressourcer, strukturer, fælles-
skaber og organisationer som resultat af til-
tag, der er iværksat i forvejen, står klar og er 
i stand til at sikre en effektiv og hurtig ind-
sats i en katastrofesituation

4. «forebyggelse»: enhver foranstaltning, der 
har til formål at mindske risici eller afbøde 

skadevirkningerne af en katastrofe for men-
nesker, miljøet og ejendom, herunder kultur-
arv

5. «tidlig varsling»: rettidig og effektiv frem-
skaffelse af oplysninger, der giver mulighed 
for at iværksætte tiltag for at undgå eller 
mindske risici for og skadevirkningerne af 
en katastrofe og for at fremme beredskabet 
med henblik på en effektiv indsats

6. «modul»: en selvforsynende og autonom 
konfiguration af medlemsstaternes kapacite-
ter, der er baseret på forud definerede opga-
ver og behov, eller et mobilt og operationelt 
hold fra medlemsstaterne, der kombinerer 
menneskelige og materielle ressourcer, og 
som kan karakteriseres ud fra dens bered-
skabskapacitet eller de opgaver, den kan 
udføre

7. «risikovurdering»: den overordnede tværs-
ektorielle proces, hvor risici identificeres, 
analyseres og vurderes på nationalt eller på 
et relevant subnationalt niveau

8. «risikostyringskapacitet»: en medlemsstats 
eller dens regioners evne til at mindske, 
indrette sig efter eller modvirke de risici 
(virkninger og sandsynlighed for en katas-
trofe) der er identificeret i dens risikovurde-
ringer, så de når niveauer, som kan accepte-
res i den pågældende medlemsstat. Risi-
kostyringskapacitet vurderes hvad angår den 
tekniske, finansielle og administrative kapa-
citet til at varetage en tilstrækkelig:

9. «støtte fra værtsnation»: ethvert tiltag, der 
træffes som led i beredskabsfasen og ind-
satsfasen af det land, der modtager eller sen-
der assistance, eller af Kommissionen for at 
fjerne forudsigelige hindringer for internatio-
nal assistance, der ydes gennem EU-meka-
nismen. Det omfatter støtte fra medlemssta-
terne til at lette denne assistances transit 
gennem deres territorium

10. «indsatskapacitet»: den assistance, der på 
anmodning kan ydes gennem EU-mekanis-
men

11. «logistisk støtte»: vigtige former for udstyr 
eller tjenesteydelser, som er nødvendige, for 
at ekspertholdene i artikel 17, stk. 1, kan 
udføre deres opgaver, bl.a. kommunikation, 
midlertidig indkvartering, mad eller inden-
rigstransport.
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Kapitel II

Forebyggelse 

Artikel 5

Forebyggende foranstaltninger

1. Med henblik på forebyggelsesmålene og 
udførelse af forebyggelsesindsatsen skal 
Kommissionen
a) træffe foranstaltninger til at forbedre viden-

basen om katastroferisici og fremme 
udvekslingen af viden, bedste praksis og 
oplysninger, herunder blandt medlemssta-
ter, der har fælles risici

b) støtte og fremme medlemsstaternes aktivi-
teter med hensyn til vurdering og kortlæg-
ning af risici gennem udveksling af bedste 
praksis og fremme adgang til specifik viden 
og ekspertise i spørgsmål af fælles 
interesse

c) udarbejde og regelmæssigt ajourføre en 
tværsektoriel oversigt over og kortlægning 
af de naturskabte og menneskeskabte 
katastroferisici, som Unionen måtte stå 
over for, ved at følge en sammenhængende 
tilgang på tværs af forskellige politikområ-
der, som kan tackle eller påvirke katastrofe-
forebyggelse og under behørig hensynta-
gen til de sandsynlige konsekvenser af kli-
maændringer

d) tilskynde til udveksling af god praksis for 
udarbejdelse af nationale civilbeskyttelses-
systemer med henblik på at kunne hånd-
tere konsekvenserne af klimaændringer

e) fremme og støtte udarbejdelsen og gen-
nemførelsen af medlemsstaternes risi-
kostyringsaktiviteter gennem udveksling af 
bedste praksis og fremme adgang til speci-
fik viden og ekspertise i spørgsmål af fælles 
interesse

f) indsamle og formidle de oplysninger, som 
medlemsstaterne stiller til rådighed, orga-
nisere udveksling af erfaringer med vurde-
ring af risikostyringskapaciteten, i samar-
bejde med medlemsstaterne og senest 22. 
december 2014 udarbejde retningslinjer 
om indhold, metode og struktur i disse vur-
deringer og lette udvekslingen af bedste 
praksis med hensyn til planlægning af fore-
byggelse og beredskab, herunder gennem 
frivillige peerevalueringer

g) regelmæssigt og i overensstemmelse med 
fristerne i artikel 6, litra c), aflægge rapport 
til Europa-Parlamentet og Rådet om de 

fremskridt, der er gjort med hensyn til gen-
nemførelsen af artikel 6

h) fremme anvendelsen af forskellige EU-mid-
ler, der kan støtte bæredygtig katastrofe-
forebyggelse og tilskynde medlemssta-
terne og regionerne til at udnytte disse 
finansieringsmuligheder

i) fremhæve betydningen af risikoforebyg-
gelse og hjælpe medlemsstaterne med 
bevidstgørelse af befolkningen, oplysning 
af offentligheden og uddannelse

j) fremme forebyggelsesforanstaltninger i 
medlemsstater og tredjelande, jf. artikel 28 
gennem udveksling af bedste praksis og 
fremme adgang til specifik viden og eksper-
tise i spørgsmål af fælles interesse og

k) i tæt samråd med medlemsstaterne træffe 
yderligere nødvendige understøttende og 
supplerende forebyggelsesforanstaltnin-
ger, som er nødvendige for at opfylde det 
mål, der er anført i artikel 3, stk. 1, litra a).

2. På anmodning af en medlemsstat, et tredje-
land, eller De Forenede Nationer eller dets 
agenturer kan Kommissionen indsætte et 
eksperthold på stedet for at rådgive om fore-
byggelsesforanstaltninger.

Artikel 6

Risikostyring

Med henblik på at fremme en effektiv og sammen-
hængende tilgang til katastrofeforebyggelse og -
beredskab ved at udveksle ikkefølsomme oplys-
ninger, dvs. oplysninger, hvis udbredelse ikke stri-
der mod medlemsstaternes væsentlige sikkerhed-
sinteresser, og bedste praksis inden for EU-meka-
nismen skal medlemsstaterne:
a) udarbejde risikovurderinger på nationalt 

eller relevant subnationalt niveau og stille en 
sammenfatning af relevante dele heraf til 
rådighed for Kommissionen senest 22. 
december 2015 og derefter hvert tredje år

b) udarbejde og tilpasse deres planlægning af 
katastroferisikostyring på nationalt eller rele-
vant subnationalt niveau

c) stille vurderingen af deres risikostyringska-
pacitet på nationalt eller relevant subnatio-
nalt niveau til rådighed for Kommissionen 
hvert tredje år efter færdiggørelsen af de 
relevante retningslinjer, jf. artikel 5, stk. 1, 
litra f), og i tilfælde at større ændringer og

d) på frivillig basis deltage i peerevalueringer af 
vurderingen af risikostyringskapaciteten. 
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Kapitel III

Beredskab 

Artikel 7

Katastrofeberedskabskoordinationscenter

Katastrofeberedskabskoordinationscentret 
(ERCC) oprettes hermed. ERCC sikrer 24/7 ope-
rationel kapacitet og betjener medlemsstaterne og 
Kommissionen i opfyldelsen af målene for EU-
mekanismen.

Artikel 8

Kommissionens generelle beredskabsopgaver

Kommissionen varetager følgende beredskabsop-
gaver:
a) forvalte ERCC
b) forvalte et fælles varslings- og informations-

system (CECIS) til kommunikation og 
udveksling af oplysninger mellem ERCC og 
medlemsstaternes kontaktpunkter

c) støtte udvikling og bedre integration af tvær-
nationale detektions- og tidlig varslings- og 
alarmeringssystemer af europæisk interesse 
for at muliggøre en hurtig indsats og fremme 
den indbyrdes forbindelse mellem nationale 
tidlig varslings- og alarmeringssystemer og 
deres forbindelse til ERCC og CECIS. Disse 
systemer skal tage hensyn til og bygge på de 
eksisterende og kommende informations-, 
overvågnings- og detektionskilder og infor-
mations-, overvågnings- og detektions-
systemer

d) tilvejebringe og forvalte kapaciteten til at 
mobilisere og udsende eksperthold med 
ansvar for:
i) at vurdere de behov, der muligvis kan imø-

dekommes gennem EU-mekanismen, i den 
stat, som anmoder om bistand

ii) om nødvendigt at fremme koordineringen 
af katastrofeindsatser på stedet og være for-
bindelsesled til de ansvarlige myndigheder 
i det land, der anmoder om assistance, og

iii) at støtte den anmodende stat med eksper-
tise om forebyggelses-, beredskabs- eller 
indsatstiltag

e) tilvejebringe og fastholde kapaciteten til at 
yde logistisk støtte til disse eksperthold

f) udvikle og opretholde et netværk af uddan-
nede eksperter fra medlemsstaterne, som 
med kort varsel kan bistå ERCC med monito-
rering af information og med at fremme 
koordineringen

g) fremme koordineringen af medlemsstater-
nes prædeployering af katastrofeindsatska-
pacitet inden for Unionen

h) støtte bestræbelserne på at forbedre modu-
lers og andre indsatskapaciteters interopera-
bilitet, idet der tages hensyn til bedste prak-
sis på medlemsstatsplan og på internationalt 
plan

i) inden for sit kompetenceområde træffe de 
nødvendige foranstaltninger til at lette støtte 
fra værtsnationen, herunder sammen med 
medlemsstaterne udarbejde og ajourføre ret-
ningslinjer for støtte fra værtsnationen på 
grundlag af operationelle erfaringer

j) støtte oprettelsen af programmer for frivil-
lige peer reviews til vurdering af medlems-
staternes beredskabsstrategier baseret på 
forud fastlagte kriterier, som vil gøre det 
muligt at formulere henstillinger til styrkelse 
af Unionens beredskabsniveau og

k) i tæt samråd med medlemsstaterne træffe 
yderligere nødvendige understøttende og 
supplerende beredskabsforanstaltninger 
med henblik på at opfylde det mål, der er 
anført i artikel 3, stk. 1, litra b).

Artikel 9

Medlemsstaternes generelle 
beredskabsopgaver

1. Medlemsstaterne arbejder på frivillig basis 
med at udvikle moduler, der især skal 
opfylde højt prioriterede behov for indsats 
eller støtte i henhold til EU-mekanismen.

Medlemsstaterne identificerer på forhånd 
moduler, andre indsatskapaciteter og eksper-
ter inden for deres ansvarlige tjenester, navnlig 
inden for deres civilbeskyttelses- eller andre 
beredskabstjenester, som kan stilles til rådig-
hed for en indsats efter anmodning gennem 
EU-mekanismen. De tager højde for, at sam-
mensætningen af moduler eller andre indsats-
kapaciteter kan afhænge af, hvilken form for 
katastrofe der er tale om, og af de særlige 
behov i forbindelse med katastrofer.

2. Modulerne udgøres af en eller flere med-
lemsstaters ressourcer og skal:
a) kunne udføre foruddefinerede indsatsopga-

ver i overensstemmelse med etablerede 
internationale retningslinjer og skal derfor 
kunne:
i) udsendes med meget kort varsel efter 

en anmodning om assistance gennem 
ERCC og
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ii) være selvforsynende og arbejde selv-
stændigt i en given periode

b) være interoperable med andre moduler
c) gennemgå uddannelse og øvelser for at 

opfylde kravet om interoperabilitet
d) underlægges en persons myndighed, som 

er ansvarlig for modulers drift og
e) samarbejde, hvor det er relevant, med 

andre EU-organer og/eller internationale 
institutioner, navnlig De Forenede Natio-
ner.

3. På frivillig basis identificerer medlemssta-
terne på forhånd eksperter, som eventuelt 
kan udsendes som medlemmer af ekspert-
hold, jf. artikel 8, litra d).

4. Medlemsstaterne overvejer alt efter den fore-
liggende situation at tilvejebringe andre ind-
satskapaciteter, som kunne stilles til rådig-
hed af de ansvarlige tjenester, eller som kan 
stilles til rådighed af ikkestatslige organisati-
oner og andre relevante enheder.

Andre indsatskapaciteter kan omfatte 
ressourcer fra en eller flere medlemsstater og 
skal, hvor det er relevant:
a) kunne udføre indsatsopgaver i overens-

stemmelse med etablerede internationale 
retningslinjer og skal derfor kunne:
i) udsendes med meget kort varsel efter 

en anmodning om assistance gennem 
ERCC og

ii) være selvforsynende og arbejde selv-
stændigt i en given periode, hvis det er 
nødvendigt

b) kunne samarbejde, hvor det er relevant, 
med andre EU-organer og/eller internatio-
nale institutioner, navnlig De Forenede 
Nationer.

5. Medlemsstaterne kan under overholdelse af 
passende sikkerhedskrav give oplysninger 
om relevante militære kapaciteter, der som 
en sidste udvej kan anvendes som led i assis-
tancen fra EU-mekanismen, f.eks. transport, 
logistisk støtte eller lægebistand.

6. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen 
relevante oplysninger om eksperter, modu-
ler og andre indsatskapaciteter, som de stil-
ler til rådighed for assistance gennem EU-
mekanismen, jf. stk. 1-5, og ajourfører disse 
oplysninger, når det er nødvendigt.

7. Medlemsstaterne udpeger kontaktpunkter, 
jf. artikel 8, litra b), og underretter Kommis-
sionen herom.

8. Medlemsstaterne træffer de relevante bered-
skabsforanstaltninger til at fremme støtte fra 
værtsnationen.

9. I overensstemmelse med artikel 23 træffer 
medlemsstaterne med støtte fra Kommissio-
nen de relevante foranstaltninger til at sikre 
rettidig transport af den assistance, som de 
tilbyder.

Artikel 10

Planlægning af indsatsen

1. Kommissionen og medlemsstaterne arbejder 
sammen om at forbedre planlægningen af 
katastrofeindsatsforanstaltninger under EU-
mekanismen, herunder gennem opstilling af 
scenarier for katastrofeindsats, kortlægning 
af aktiver og udarbejdelse af planer for ind-
sættelsen af indsatskapacitet.

2. Kommissionen og medlemsstaterne identi-
ficerer og fremmer synergier mellem civilbe-
skyttelsesassistancen og den humanitære 
bistand fra Unionen og medlemsstaterne ved 
planlægningen af indsatsforanstaltninger i 
forbindelse med humanitære kriser uden for 
Unionen.

Artikel 11

Den Europæiske 
Katastrofeberedskabskapacitet

1. Der oprettes en EU-katastrofeberedskabska-
pacitet (EERC). Den består af en frivillig 
pulje af medlemsstaternes indsatskapacite-
ter, der på forhånd er stillet til rådighed, og 
omfatter moduler, andre indsatskapaciteter 
og eksperter.

2. På grundlag af identificerede risici fastlæg-
ger Kommissionen, hvor mange og hvilken 
type centrale indsatskapaciteter EERC har 
brug for («kapacitetsmål».

3. Kommissionen fastlægger kvalitetskravene 
for de indsatskapaciteter, som medlemssta-
terne stiller til rådighed for EERC. Kvalitets-
kravene baseres på etablerede internationale 
standarder, hvor sådanne standarder alle-
rede eksisterer. Det påhviler medlemssta-
terne at sikre deres indsatskapaciteters kva-
litet.

4. Kommissionen fastlægger og forestår en 
procedure for certificering og registrering af 
de indsatskapaciteter, som medlemsstaterne 
stiller til rådighed for EERC.

5. Medlemsstaterne identificerer og registrerer 
på frivillig basis de indsatskapaciteter, som 
de stiller til rådighed for EERC. Samtlige 
berørte medlemsstater registrerer i fælles-
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skab de multinationale moduler, som to eller 
flere medlemsstater stiller til rådighed.

6. Indsatskapaciteter, som medlemsstaterne 
stiller til rådighed for EERC, skal til enhver 
tid stå til rådighed til nationale formål.

7. Indsatskapaciteter, som medlemsstaterne 
stiller til rådighed for EERC, skal stå til 
rådighed for indsatsforanstaltninger under 
EU-mekanismen, når der anmodes om assis-
tance via ERCC. Den endelige afgørelse om 
at indsætte dem træffes af de medlemsstater, 
der registrerede den pågældende indsatska-
pacitet. Når nationale katastrofesituationer, 
force majeure eller undtagelsesvis andre 
alvorlige grunde hindrer en medlemsstat i at 
stille disse indsatskapaciteter til rådighed i 
en konkret katastrofesituation, underretter 
denne medlemsstat snarest muligt Kommis-
sionen ved henvisning til denne artikel.

8. Når medlemsstaternes indsatskapaciteter 
indsættes, forbliver de under deres kom-
mando og kontrol og kan trækkes tilbage, 
hvis nationale katastrofesituationer, force 
majeure eller undtagelsesvis alvorlige 
grunde hindrer en medlemsstat i fortsat at 
stille disse indsatskapaciteter til rådighed, i 
samråd med Kommissionen. Kommissionen 
medvirker, hvor det er relevant, til at koordi-
nere de forskellige indsatskapaciteter gen-
nem ERCC i overensstemmelse med artikel 
15 og 16.

9. Medlemsstaterne og Kommission sikrer en 
passende offentlig bevidstgørelse om den 
indsats, som EERC deltager i.

Artikel 12

Afhjælpning af indsatskapacitetsmangler

1. Kommissionen overvåger de fremskridt, der 
gøres med at opfylde kapacitetsmålene fast-
sat i overensstemmelse med artikel 11, stk. 
2, og identificerer potentielt væsentlige ind-
satskapacitetsmangler i EERC.

2. Hvis der er identificeret potentielt væsent-
lige mangler, undersøger Kommissionen, 
om medlemsstaterne råder over de nødven-
dige kapaciteter uden for EERC.

3. Kommissionen opfordrer medlemsstaterne 
til enten individuelt eller gennem et konsor-
tium af medlemsstater at samarbejde om fæl-
les risici og om strategiske kapacitetsman-
gler, der er identificeret i overensstemmelse 
med stk. 2. Kommissionen kan støtte med-
lemsstaterne i forbindelse med disse aktivite-

ter i overensstemmelse med artikel 20, arti-
kel 21, stk. 1, litra i) og j), og artikel 21 stk. 2.

4. Kommissionen underretter hvert andet år 
Europa-Parlamentet og Rådet om, hvilke 
fremskridt der gøres med at nå kapacitets-
målene, og hvilke mangler der fortsat består 
i EERC.

Artikel 13

Uddannelse, øvelser, erfaringsudveksling og 
formidling af viden

1. Kommissionen varetager under EU-mekanis-
men følgende opgaver inden for uddannelse, 
øvelser, erfaringsudveksling og formidling af 
viden:
a) udarbejdelse og forvaltning af et uddannel-

sesprogram for civilbeskyttelsespersonel 
og andet katastrofeberedskabspersonel 
vedrørende katastrofeforebyggelse, -bered-
skab og -indsats. Programmet skal omfatte 
fælles kurser og en udvekslingsordning, 
hvorved sagkyndige kan udlånes til andre 
medlemsstater.

Uddannelsesprogrammet skal sigte 
mod at forbedre koordineringen, kompati-
biliteten og komplementariteten mellem de 
kapaciteter, der er omhandlet i artikel 9 og 
11, og at forbedre kompetencerne hos de 
eksperter, der er omhandlet i artikel 8, litra 
d) og f).

b) udarbejdelse og forvaltning af et uddannel-
sesnetværk, der er åbent for uddannelses-
centre for civilbeskyttelsespersonel og 
andet katastrofeberedskabspersonel og for 
andre relevante aktører og institutioner 
vedrørende katastrofeforebyggelse, -bered-
skab og -indsats

Uddannelsesnetværket har til opgave 
at:
i) forbedre alle faser af katastrofehåndte-

ringen under hensyntagen til tilpasnin-
gen til og modvirkningen af klimafor-
andringer

ii) skabe synergier blandt sine medlem-
mer gennem udveksling af erfaringer 
og bedste praksis, relevant forskning, 
indhøstede erfaringer, kurser og works-
hops, øvelser og pilotprojekter og

iii) udarbejde retningslinjer for civilbeskyt-
telsesuddannelse på EU-plan og inter-
nationalt plan, herunder uddannelse i 
katastrofeforebyggelse, -beredskab og -
indsats.
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c) udarbejdelse af en strategisk ramme, der 
opstiller øvelsernes mål og rolle, en lang-
sigtet samlet plan, der skitserer priorite-
terne for øvelserne samt udarbejdelse og 
forvaltning af et øvelsesprogram.

d) udarbejdelse og forvaltning af et program 
vedrørende erfaringsopsamling fra civilbe-
skyttelsestiltag gennemført inden for ram-
merne af EU-mekanismen, herunder 
aspekter fra hele katastrofehåndteringsfor-
løbet, for at etablere et bredere grundlag 
for læringsprocesser og formidling af 
viden. Programmet skal bl.a.:
i) overvåge, analysere og evaluere alle de 

relevante civilbeskyttelsestiltag under 
EU-mekanismen

ii) fremme implementeringen af ind-
høstede erfaringer med henblik på at 
opnå et erfaringsbaseret grundlag for at 
udvikle aktiviteter inden for katastrofe-
håndteringsforløbet og

iii) udvikle metoder og redskaber til ind-
samling, analyse, fremme og implemen-
tering af de indhøstede erfaringer.
Programmet skal desuden, hvor det er 

relevant, omfatte erfaringer, der er indhøs-
tet ved indsats uden for Unionen for så vidt 
angår udnyttelse af sammenhænge og 
synergier mellem assistance ydet under 
EU-mekanismen og den humanitære ind-
sats.

e) udvikling af retningslinjer for formidling af 
viden og gennemførelse af de forskellige 
opgaver omhandlet i litra a)-d) på medlems-
statsplan og

f) stimulering og fremme af indførelsen og 
anvendelsen af relevante nye teknologier til 
brug for EU-mekanismen.

2. I forbindelse med udførelsen af de opgaver, 
der er omhandlet i stk. 1, tager Kommissio-
nen særligt hensyn til de behov og interes-
ser, som medlemsstater, der står over for lig-
nende katastroferisici, har.

3. På anmodning af en medlemsstat, et tredje-
land eller De Forenede Nationer eller dets 
agenturer kan Kommissionen indsætte et 
eksperthold på stedet for at rådgive om 
beredskabsforanstaltninger.

Kapitel IV

Indsatser 

Artikel 14

Underretning om katastrofer i Unionen

1. Når der i Unionen indtræffer, eller der er 
overhængende fare for, at der indtræffer, en 
katastrofe, som har, eller kan have, virknin-
ger på tværs af grænserne eller påvirker eller 
kan påvirke andre medlemsstater, underret-
ter den medlemsstat, hvor katastrofen er ind-
truffet eller sandsynligvis vil indtræffe, 
omgående de potentielt berørte medlemssta-
ter og, når virkningerne vil kunne blive 
meget omfattende, Kommissionen.

Første afsnit finder ikke anvendelse, når 
underretningspligten allerede er behandlet i 
henhold til anden EU-lovgivning, i henhold til 
traktaten om oprettelse af Det Europæiske Ato-
menergifællesskab eller i henhold til gældende 
internationale aftaler.

2. Når der i Unionen indtræffer, eller der er 
overhængende fare for, at der indtræffer, en 
katastrofe, som sandsynligvis vil føre til en 
anmodning om assistance fra en eller flere 
medlemsstater, underretter den medlems-
stat, hvor katastrofen indtræffer, eller 
sandsynligvis vil indtræffe, omgående Kom-
missionen om, at der kan forventes en 
anmodning om assistance via ERCC, for at 
Kommissionen i nødvendigt omfang kan 
informere de øvrige medlemsstater og mobi-
lisere de ansvarlige tjenestegrene.

3. Underretninger som omhandlet i stk. 1 og 2, 
skal, hvis dette er relevant, ske via CECIS.

Artikel 15

Foranstaltninger ved katastrofer i Unionen

1. Når der i Unionen indtræffer, eller der er 
overhængende fare for, at der indtræffer, en 
katastrofe, kan den berørte medlemsstat 
anmode om assistance via ERCC. Anmodnin-
gen skal være så specifik som muligt.

2. I ekstraordinære situationer med øget risiko 
kan en medlemsstat desuden anmode om 
assistance i form af midlertidig prædeploye-
ring af indsatskapaciteter.

3. Hvis det er nødvendigt, skal Kommissionen, 
når den modtager en anmodning om assis-
tance, omgående:
a) videresende anmodningen til de øvrige 

medlemsstaters kontaktpunkter
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b) sammen med den berørte medlemsstat ind-
samle validerede oplysninger om situatio-
nen og formidle dem til medlemsstaterne

c) i samråd med den anmodende medlemsstat 
give henstillinger for ydelsen af assistance 
gennem EU-mekanismen på grundlag af 
behovene på stedet og eventuelle relevante 
eksisterende planer, som omhandlet i arti-
kel 10, stk. 1, og opfordre medlemsstaterne 
til at indsætte bestemte kapaciteter og 
fremme koordineringen af den anmodede 
assistance og

d) træffe yderligere foranstaltninger for at 
fremme koordineringen af indsatsen.

4. Enhver medlemsstat, der anmodes om assis-
tance gennem EU-mekanismen, skal omgå-
ende tage stilling til, om den er i stand til at 
yde den anmodende medlemsstat den 
ønskede assistance, og underrette denne om 
dens beslutning gennem CECIS med angi-
velse af omfanget af, betingelserne for og i 
påkommende tilfælde omkostningerne ved 
den assistance, medlemsstaten kan yde. 
ERCC holder medlemsstaterne orienteret.

5. Den anmodende medlemsstat er ansvarlig 
for ledelsen af indsatsforanstaltningerne. 
Myndighederne i den anmodende medlems-
stat skal udstikke retningslinjer og om nød-
vendigt fastlægge grænserne for de opgaver, 
der overdrages til modulerne eller andre ind-
satskapaciteter. Enkelthederne vedrørende 
udførelsen af disse opgaver overlades til den 
ansvarlige person, der er udpeget af den 
medlemsstat, der yder assistance. Den 
anmodende medlemsstat kan også anmode 
om, at der indsættes et eksperthold til at 
bistå med vurderingen, fremme koordinerin-
gen på stedet mellem medlemsstaternes 
hold eller yde teknisk rådgivning.

6. Den anmodende medlemsstat træffer de 
relevante foranstaltninger for at forbedre 
værtsnationens egne muligheder for at støtte 
den udefra kommende assistance.

7. Kommissionens rolle som omhandlet i denne 
artikel berører ikke medlemsstaternes 
beføjelser og ansvar med hensyn til deres 
hold, moduler og andre støttekapaciteter, 
herunder militære kapaciteter. Specielt må 
Kommissionens støtte ikke medføre kom-
mando over og kontrol med medlemsstater-
nes hold, moduler og anden støtte, som skal 
indsættes på frivilligt grundlag i overens-
stemmelse med koordineringen i hovedkvar-
teret og på stedet.

Artikel 16

En mere konsistent indsats ved katastrofer 
uden for Unionen

1. Når en katastrofe indtræffer uden for Unio-
nen, eller der er overhængende fare for, at 
den indtræffer, kan det berørte land anmode 
om assistance via ERCC. Der kan også anmo-
des om assistance gennem eller af De 
Forende Nationer eller De Forende Natio-
ners agenturer eller en relevant international 
organisation.

2. Indsatser i henhold til denne artikel kan gen-
nemføres enten som en selvstændig bistand 
eller som et bidrag til en indsats, der ledes af 
en international organisation. EU-koordine-
ringen integreres fuldt ud i den overordnede 
koordinering, som varetages af De Forenede 
Nationers Kontor for Koordination af Huma-
nitære Anliggender (OCHA) og respekterer 
dets ledende rolle.

3. Kommissionen bidrager til konsistensen i 
assistancen gennem følgende foranstaltnin-
ger:
a) opretholde en dialog med medlemsstater-

nes kontaktpunkter for gennem EU-meka-
nismen at sikre et effektivt og sammenhæn-
gende EU-bidrag til katastrofeindsatsen 
som led i den samlede hjælpeaktion, især 
ved:
i) omgående at underrette medlemssta-

terne om de fulde anmodninger om 
assistance

ii) at støtte en fælles vurdering af situatio-
nen og af behovene, yde teknisk rådgiv-
ning og/eller fremme koordineringen 
af assistancen på stedet gennem tilste-
deværelsen af et hold af civilbeskyttelse-
seksperter på stedet

iii) at udveksle relevante vurderinger og 
analyser med alle relevante aktører

iv) at fremlægge en oversigt over den assis-
tance, som tilbydes af medlemsstaterne 
og andre aktører

v) at rådgive om, hvilken type assistance 
der er behov for, således at den assis-
tance, der ydes, er i overensstemmelse 
med behovsvurderingerne og

vi) at bidrage til at løse eventuelle praktiske 
problemer i forbindelse med leveringen 
af assistancen med hensyn til f.eks. 
transit og told

b) omgående at give anbefalinger, når det er 
muligt i samarbejde med det berørte land, 
på grundlag af behovene på stedet og even-
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tuelle relevante eksisterende planer og 
opfordre medlemsstaterne til at indsætte 
bestemte kapaciteter og fremme koordine-
ringen af den anmodede assistance

c) at holde kontakt med det berørte land med 
hensyn til tekniske detaljer som f.eks. det 
nøjagtige behov for assistance, accept af til-
bud og de praktiske foranstaltninger i for-
bindelse med den lokale modtagelse og for-
deling af assistancen

d) at holde kontakt med eller støtte OCHA og 
samarbejde med andre relevante aktører, 
der bidrager til den samlede hjælpeaktion 
for at maksimere synergierne, finde kom-
plementariteter og undgå overlapninger og 
mangler og

e) at holde kontakt med alle de relevante aktø-
rer, især i den afsluttende fase af indsatsen 
i henhold til EU-mekanismen, for at lette en 
smidig afslutning.

4. Uden at dette berører Kommissionens rolle 
som fastsat i stk. 3 eller nødvendigheden af 
en omgående operationel indsats under EU-
mekanismen, underretter Kommissionen 
umiddelbart efter aktiveringen af EU-meka-
nismen, så der sikres konsistens mellem 
civilbeskyttelsesoperationen og Unionens 
overordnede forbindelser med det berørte 
land. Kommissionen holder medlemssta-
terne fuldt orienteret i overensstemmelse 
med stk. 3.

5. På stedet holdes om nødvendigt kontakt med 
EU-delegationen, så denne er i stand til at 
lette kontakterne til det berørte lands rege-
ring. Om nødvendigt yder EU-delegationen 
logistisk støtte til de civilbeskyttelsesek-
sperthold, der er omhandlet i stk. 3, litra a), 
nr. ii).

6. Enhver medlemsstat, der modtager en 
anmodning om assistance gennem EU-meka-
nismen, tager omgående stilling til, om den 
er i stand til at yde den ønskede assistance, 
og underretter ERCC om sin beslutning via 
CECIS med angivelse af omfanget af og 
betingelserne for den eventuelle assistance. 
ERCC holder medlemsstaterne orienteret.

7. Via ?U-mekanismen kan der også ydes civil-
beskyttelsesassistance til konsulær bistand 
til EU-borgere i forbindelse med katastrofer i 
tredjelande, såfremt de pågældende med-
lemsstaters konsulære myndigheder 
fremsætter anmodning herom.

8. Kommissionen kan, når den modtager en 
anmodning om assistance, træffe yderligere 

nødvendige støttende og komplementære 
foranstaltninger for at sikre konsistens i 
assistancen.

9. Koordineringen via EU-mekanismen berø-
rer hverken de bilaterale kontakter mellem 
medlemsstaterne og det berørte land eller 
samarbejdet mellem medlemsstaterne og De 
Forenede Nationer eller andre relevante 
internationale organisationer. Disse bilate-
rale kontakter kan også anvendes til at 
bidrage til koordineringen gennem EU-
mekanismen.

10. Kommissionens rolle som omhandlet i denne 
artikel berører ikke medlemsstaternes 
beføjelser og ansvar med hensyn til deres 
hold, moduler og anden assistance, herunder 
militære kapaciteter. Specielt må Kommissi-
onens støtte ikke medføre kommando over 
og kontrol med medlemsstaternes hold, 
moduler og anden støtte, som skal indsættes 
på frivilligt grundlag i overensstemmelse 
med koordineringen i hovedkvarteret og på 
stedet.

11. Det vil blive tilstræbt at skabe synergi med 
andre EU-instrumenter, særlig foranstaltnin-
ger, der finansieres i henhold til forordning 
(EF) nr. 1257/96. Kommissionen sikrer 
koordinering mellem instrumenterne og sik-
rer om nødvendigt, at medlemsstaternes 
civilbeskyttelsestiltag, der bidrager til en 
bredere humanitær indsats, så vidt muligt 
finansieres i henhold til denne afgørelse.

12. Når mekanismen aktiveres, holder de med-
lemsstater, der yder katastrofehjælp, ERCC 
fuldt orienteret om deres aktiviteter.

13. Medlemsstaternes hold og moduler på ste-
det, der deltager i indsatsen gennem EU-
mekanismen, holder tæt kontakt til ERCC og 
ekspertholdene på stedet, jf. stk. 3, litra a), 
nr. ii).

Artikel 17

Assistance på stedet

1. Kommissionen kan udvælge, udpege og 
udsende et eksperthold bestående af eksper-
ter fra medlemsstaterne
a) i tilfælde af en katastrofe uden for Unionen 

som omhandlet i artikel 16, stk. 3,
b) i tilfælde af en katastrofe i Unionen som 

omhandlet i artikel 15, stk. 5,
c) efter en anmodning om ekspertise på fore-

byggelsesområdet som omhandlet i artikel 
5, stk. 2, eller
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d) efter en anmodning om ekspertise på 
beredskabsområdet som omhandlet i arti-
kel 13, stk. 3.

Eksperter fra Kommissionen og fra 
andre EU-tjenester kan indgå i holdet med 
henblik på at bistå dette og lette kontakten 
til ERCC. Eksperter, der er udsendt af 
OCHA eller andre internationale organisati-
oner, kan indgå i holdet med henblik på at 
styrke samarbejdet og lette fælles vurderin-
ger.

2. Udvælgelsen og udpegelsen af eksperter 
sker efter følgende procedure:
a) medlemsstaterne indstiller en række 

eksperter, som de har ansvaret for, og som 
kan udsendes som medlemmer af ekspert-
hold

b) Kommissionen udvælger eksperterne og 
lederne af holdene på grundlag af deres 
kvalifikationer og erfaring, herunder 
uddannelsesniveauet for så vidt angår EU-
mekanismen, erfaringer med missioner 
under EU-mekanismen og andet internatio-
nalt hjælpearbejde. Udvælgelsen skal tillige 
bygge på andre kriterier, herunder sprog-
kundskaber, for at sikre, at holdet som hel-
hed råder over de færdigheder, der er nød-
vendige i den specifikke situation, og

c) Kommissionen udpeger eksperter/holdle-
dere til opgaven efter aftale med den indstil-
lende medlemsstat.

3. De udsendte eksperthold fremmer koordine-
ringen mellem medlemsstaternes indsats-
hold og fungerer som forbindelsesled til den 
anmodende medlemsstats kompetente myn-
digheder som fastsat i artikel 8, litra d). 
ERCC holder tæt kontakt til ekspertholdene 
og yder dem vejledning og logistisk støtte.

Artikel 18

Transport og udstyr

1. I tilfælde af en katastrofe enten i eller uden 
for Unionen kan Kommissionen bistå med-
lemsstaterne med at opnå adgang til udstyr 
eller transportressourcer ved:
a) at skaffe og udveksle oplysninger om 

udstyr og transportressourcer, som med-
lemsstaterne kan stille til rådighed med 
henblik på at fremme sammenlægning af 
sådanne former for udstyr eller transpor-
tressourcer

b) at bistå medlemsstaterne med at identi-
ficere og lette adgangen til transportres-
sourcer, som eventuelt kan stilles til rådig-

hed fra andre kilder, herunder det kommer-
cielle marked, eller

c) at bistå medlemsstaterne med at identi-
ficere udstyr, som eventuelt kan stilles til 
rådighed fra andre kilder, herunder det 
kommercielle marked.

2. Kommissionen kan som supplement til de 
transportressourcer, som medlemsstaterne 
tilvejebringer, levere de yderligere transpor-
tressourcer, der er nødvendige for at sikre 
en hurtig indsats ved katastrofer.

Kapitel V

Finansielle bestemmelser 

Artikel 19

Budgetmidler

1. Finansieringsrammen til gennemførelse af 
EU-mekanismen fastsættes for perioden 
2014-2020 til 368 428 000 EUR i løbende pri-
ser.

223 776 000 EUR i løbende priser kommer 
fra udgiftsområde 3 (Sikkerhed og unionsbor-
gerskab) i den flerårige finansielle ramme, og 
144 652 000 EUR i løbende priser fra udgiftsom-
råde 4 (Det globale Europa).

De årlige bevillinger godkendes af Europa-
Parlamentet og Rådet inden for den flerårige 
finansielle rammes grænser.

2. Bevillinger, der følger af godtgørelse fra 
modtagerne af katastrofeindsatsforanstalt-
ninger, udgør formålsbestemte indtægter 
som defineret i artikel 18, stk. 2, i forordning 
(EU, Euratom) nr. 966/2012.

3. Det rammebeløb, der er omhandlet i stk. 1, 
kan tillige dække omkostninger, der vedrø-
rer forberedelse, overvågning, kontrol, revi-
sion og evaluering, som er nødvendig for for-
valtningen af EU-mekanismen og opfyldelsen 
af dens mål.

Sådanne udgifter kan særlig omfatte under-
søgelser, ekspertmøder, informations- og kom-
munikationstiltag, herunder formidling af Uni-
onens politiske prioriteter, for så vidt de har 
relation til EU-mekanismens overordnede mål, 
udgifter, der knytter sig til it-netværk med 
fokus på informationsbehandling og -udveks-
ling (herunder sammenkobling heraf med 
eksisterende eller fremtidige systemer til 
fremme af tværsektoriel dataudveksling og 
udstyr hertil) samt alle Kommissionens øvrige 
udgifter til teknisk og administrativ bistand i 
forbindelse med forvaltningen af programmet.
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4. Finansieringsrammen i stk. 1, tildeles i perio-
den 2014-2020 i overensstemmelse med de 
procentsatser og principper, der er fastlagt i 
bilaget.

5. Kommissionen reviderer fordelingen i bilag I 
under hensyn til resultatet af den foreløbige 
evalueringsrapport, som er omhandlet i arti-
kel 34, stk. 2, litra a). Kommissionen tillæg-
ges beføjelser til, såfremt det er nødvendigt 
henset til resultaterne af denne revision, at 
vedtage delegerede retsakter i overensstem-
melse med artikel 30 med henblik på at til-
passe hvert af tallene i bilag I med over 8 
procentpoints og op til 16 procentpoints. 
Disse delegerede retsakter vedtages senest 
den 30. juni 2017.

6. Såfremt der i tilfælde af en nødvendig revi-
sion af de budgetmidler, der står til rådighed 
for indsatsforanstaltninger, i særligt has-
tende tilfælde er behov herfor, tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage dele-
gerede retsakter med henblik på, inden for 
de til rådighed stående budgetbevillinger og 
efter proceduren i artikel 31, at tilpasse hvert 
af tallene i bilag I med over 8 procentpoints 
og op til 16 procentpoints.

Artikel 20

Generelle støtteberettigede foranstaltninger

Følgende generelle foranstaltninger kan modtage 
finansiel bistand med henblik på at fremme 
katastrofeforebyggelse og -beredskab og en effek-
tiv katastrofeindsats:
a) undersøgelser, rundspørger, opstilling af 

modeller og scenarier med henblik på at dele 
viden, bedste praksis og oplysninger

b) uddannelse, øvelser, workshopper, udveks-
ling af personale og eksperter, oprettelse af 
netværk, demonstrationsprojekter og tekno-
logioverførsel

c) monitorering, vurdering og evaluering
d) oplysning af offentligheden, uddannelse og 

oplysningsforanstaltninger og lignende for-
midlingstiltag med henblik på at inddrage 
borgerne i forebyggelse og afbødning af kon-
sekvenserne af katastrofesituationer i Unio-
nen og hjælpe EU-borgerne med at beskytte 
sig mere effektivt og på en holdbar måde

e) indførelse og drift af et program for ind-
høstede erfaringer fra indsatser og øvelser i 
forbindelse med EU-mekanismen, herunder 
på områder, der er relevante for forebyg-
gelse og beredskab, og

f) kommunikationstiltag og foranstaltninger for 
at øge bevidstheden om medlemsstaternes 
og Unionens civilbeskyttelsesindsats inden 
for områderne katastrofeforebyggelse, -
beredskab og -indsats.

Artikel 21

Støtteberettigede 
forebyggelsesforanstaltninger og 
beredskabsforanstaltninger

1. Følgende forebyggelsesforanstaltninger og 
beredskabsforanstaltninger kan modtage 
finansiel bistand:
a) samfinansiering af projekter, undersøgel-

ser, workshopper, rundspørger og lignende 
foranstaltninger og aktiviteter som 
omhandlet i artikel 5

b) samfinansiering af peer reviews som 
omhandlet i artikel 6, litra d), og artikel 8, 
litra j)

c) opretholdelse af ERCC's funktioner i over-
ensstemmelse med artikel 8, litra a

d) forberedelse til mobilisering og udsendelse 
af de i artikel 8, litra d), og artikel 17 
omhandlede eksperthold og oparbejdning 
og fastholdelse af en spidsbelastningskapa-
citet via et netværk af uddannede eksperter 
fra medlemsstaterne som omhandlet i arti-
kel 8, litra f)

e) oprettelse og vedligeholdelse af CECIS og 
værktøjer til kommunikation og udveksling 
af oplysninger mellem ERCC og medlems-
staternes og andre deltageres kontaktpunk-
ter inden for rammerne af EU-mekanismen

f) bidrag til udvikling af systemer til transnati-
onal detektion og tidlig varslings- og alar-
meringssystemer af europæisk interesse 
med henblik på at muliggøre en hurtig ind-
sats og fremme forbindelserne mellem tid-
lig varslings- og alarmeringssystemerne og 
deres forbindelse med ERCC og CECIS. 
Systemerne skal tage højde for og bygge på 
de eksisterende og fremtidige informati-
ons-, overvågnings- eller detektionskilder 
samt informations-, overvågnings- eller 
detektionssystemer

g) planlægning af indsatsen under EU-meka-
nismen i overensstemmelse med artikel 10

h) støtte til de beredskabsaktiviteter, der er 
beskrevet i artikel 13

i) udvikling af EERC, jf. artikel 11, i overens-
stemmelse med nærværende artikels stk. 2

j) identificering af mangler i EERC og udbe-
dring af dem, jf. artikel 12, samt støtte til 
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medlemsstaterne med hensyn til at 
afhjælpe disse mangler ved samfinansier-
ing af nye indsatskapaciteter på op til mak-
simalt 20 % af de støtteberettigede omkost-
ninger, forudsat at
i) behovet for nye kapaciteter bekræftes af 

risikovurderinger
ii) processen med identificering af man-

gler i artikel 12 viser, at disse kapacite-
ter ikke er til rådighed i medlemssta-
terne

iii) disse kapaciteter er opbygget af med-
lemsstaterne, der handler enten indivi-
duelt eller gennem konsortier

iv) disse kapaciteter afsættes til den frivil-
lige pulje i en periode på mindst to år, og

v) en sådan samfinansiering af disse kapa-
citeter er omkostningseffektiv.

Hvis det er hensigtsmæssigt, gives 
der forrang til konsortier af medlems-
stater, der samarbejder om en fælles 
risiko

k) sikring af, at den logistiske støtte til 
ekspertholdene, jf. artikel 17, stk. 1, er til 
rådighed

l) fremme af koordineringen af medlemssta-
ternes klargøring af katastrofeindsatskapa-
citet i Unionen i overensstemmelse med 
artikel 8, litra g)

m) på anmodning af en medlemsstat, et tredje-
land, De Forenede Nationer eller dets agen-
turer, jf. artikel 5, stk. 2, og artikel 13, stk. 2, 
støtte til rådgivning om forebyggelses- og 
beredskabsforanstaltninger gennem ind-
sættelse af et eksperthold på stedet.

2. Berettigelsen til finansiel bistand til foran-
staltningen omhandlet i stk. 1, litra g), er 
begrænset til:
a) omkostninger på EU-plan i forbindelse med 

oprettelse og forvaltning af EERC og de 
dertil hørende processer som omhandlet i 
artikel 11

b) omkostninger i forbindelse med de obliga-
toriske uddannelseskurser, øvelser og 
workshopper, der er nødvendige i forbin-
delse med certificering af medlemsstater-
nes indsatskapaciteter med henblik på 
EERC («certificeringsomkostninger»). 
Certificeringsomkostninger kan bestå af 
enhedsomkostninger eller faste beløb, der 
fastsættes pr. kapacitetstype, og dækker op 
til 100 % af de støtteberettigede omkostnin-
ger

c) engangsomkostninger, der er nødvendige 
for at opgradere medlemsstaternes indsats-

kapaciteter fra deres strengt nationale 
anvendelse til en tilstand, hvor de står klar 
og er tilgængelige, således at de kan ind-
sættes som led i EERC i overensstemmelse 
med den frivillige puljes kvalitetskrav og de 
henstillinger, der er formuleret i certifice-
ringsprocessen («tilpasningsomkostnin-
ger»). Disse tilpasningsomkostninger kan 
omfatte omkostninger i forbindelse med 
modulers og andre indsatskapaciteter 
interoperabilitet, selvstændighed, selvfor-
syning, transportegnethed, pakning og lig-
nende omkostninger samt omkostninger 
ved oprettelse af multinationale indsatska-
paciteter (f.eks. workshopper, uddannelse, 
udvikling af fælles metoder, standarder, 
procedurer og lignende aktiviteter), forud-
sat at disse omkostninger specifikt vedrø-
rer kapaciteternes deltagelse i den frivillige 
pulje. De dækker ikke omkostninger til det 
udstyr eller de menneskelige ressourcer, 
der kræves til i første omgang at oprette 
indsatskapaciteterne eller løbende vedlige-
holdelses- eller driftsomkostninger. Disse 
tilpasningsomkostninger kan bestå af 
enhedsomkostninger eller faste beløb, der 
fastsættes pr. kapacitetstype, og dækker op 
til 100 % af de støtteberettigede omkostnin-
ger, forudsat at disse ikke overstiger 30 % af 
de gennemsnitlige omkostninger ved 
udvikling af kapaciteten, og

d) omkostningerne til etablering og forvalt-
ning af rammekontrakter, rammepartner-
skabsaftaler eller lignende ordninger med 
henblik på at afhjælpe midlertidige man-
gler i forbindelse med usædvanlige 
katastrofer, ud fra en samlet risikotilgang.

Finansieringen under dette stykkes 
litra d)
i) kan dække de omkostninger eller geby-

rer, der er nødvendige for at udforme, 
forberede, forhandle, indgå og forvalte 
kontrakterne eller ordningerne samt 
omkostningerne ved udvikling af opera-
tive standardprocedurer og øvelser med 
henblik på at sikre effektiv anvendelse 
af civilbeskyttelsesaktiver. Denne finan-
siering kan også dække op til højst 40 % 
af omkostningerne ved sikring af hurtig 
adgang til disse aktiver

ii) dækker ikke omkostningerne ved ind-
køb eller udvikling af nye indsatskapaci-
teter eller omkostningerne ved anven-
delse af disse supplerende kapaciteter i 
en katastrofesituation. Omkostnin-
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gerne ved udnyttelse af disse supple-
rende kapaciteter i en katastrofesituat-
ion bæres af de medlemsstater, der 
anmoder om assistancen

iii) overstiger ikke 10 % af den i artikel 19, 
stk. 1, fastsatte finansieringsramme. I 
tilfælde af, at loftet på 10 % nås før udlø-
bet af programmeringsperioden, og 
såfremt der er behov herfor med hen-
blik på at sikre, at EU-mekanismen kan 
fungere hensigtsmæssigt, kan dette loft 
på 10 % imidlertid ved gennemførelses-
retsakter overskrides med op til 5 
procentpoint. Disse gennemførelses-
retsakter vedtages efter undersøgelses-
proceduren i artikel 33, stk. 2

Artikel 22

Støtteberettigede indsatsforanstaltninger

Følgende indsatsforanstaltninger kan modtage 
finansiel bistand:
a) udsendelse af eksperthold som omhandlet i 

artikel 17, stk. 1, med logistisk støtte, og 
udsendelse af eksperthold som omhandlet i 
artikel 8, litra d) og e)

b) i tilfælde af en katastrofe, støtte til medlems-
staterne med henblik på adgang til udstyr og 
transportressourcer, jf. artikel 23, og

c) i tilfælde af en anmodning om assistance, 
yderligere understøttende og supplerende 
foranstaltninger, som er nødvendige for at 
fremme koordineringen af indsatsen på den 
mest effektive måde.

Artikel 23

Støtteberettigede foranstaltninger 
vedrørende udstyr og transportressourcer

1. Følgende foranstaltninger kan modtage 
finansiel bistand med henblik på adgang til 
udstyr og transportressourcer under EU-
mekanismen:
a) tilvejebringelse og udveksling af oplysnin-

ger om udstyr og transportressourcer, som 
medlemsstaterne beslutter at stille til rådig-
hed, med henblik på at lette sammenlæg-
ning af sådant udstyr eller sådanne trans-
portressourcer

b) bistand til medlemsstaterne med at identi-
ficere og lette adgangen til transportres-
sourcer, som eventuelt kan stilles til rådig-
hed fra andre kilder, herunder det kommer-
cielle marked

c) bistand til medlemsstaterne med at identi-
ficere udstyr, som eventuelt kan stilles til 
rådighed fra andre kilder, herunder det 
kommercielle marked, og

d) finansiering af de transportressourcer, der 
er nødvendige for at sikre en hurtig 
katastrofeindsats. Sådanne foranstaltninger 
kan kun modtage finansiel bistand, såfremt:
i) der er fremsat en anmodning om assis-

tance gennem EU-mekanismen i over-
ensstemmelse med artikel 15 og 16

ii) de supplerende transportressourcer er 
nødvendige for at sikre, at katastrofe-
indsatsen i henhold til EU-mekanismen 
er effektiv

iii) assistancen modsvarer de behov, som 
ERCC har konstateret, og ydes i over-
ensstemmelse med ERCC'S henstillin-
ger om tekniske specifikationer, kvali-
tet, tidsplanlægning og vilkårene for 
leveringen af assistancen

iv) et anmodende land enten direkte eller 
gennem De Forenede Nationer eller 
dets agenturer eller en relevant interna-
tional organisation har accepteret assis-
tancen under EU-mekanismen og

v) assistancen til katastrofesituationer i 
tredjelande supplerer Unionens gene-
relle humanitære indsats, hvor en sådan 
finder sted.

2. Unionens finansielle støtte til transportres-
sourcer må ikke overstige 55 % af de samlede 
støtteberettigede omkostninger.

3. Unionens finansielle støtte til transport kan 
derudover dække maksimalt 85 % af de sam-
lede støtteberettigede omkostninger i føl-
gende situationer:
a) omkostningerne vedrører transporten af de 

kapaciteter, der på forhånd er stillet til 
rådighed i den frivillige pulje i overensstem-
melse med artikel 11 eller

b) assistancen er nødvendig for at opfylde et 
kritisk behov, og assistancen står ikke eller 
ikke i tilstrækkeligt omfang til rådighed i 
den frivillige pulje.

4. Unionens finansielle støtte til transportres-
sourcer kan derudover dække maksimalt 100 
% af de samlede støtteberettigede omkostnin-
ger omhandlet i nr. i), ii) og iii), hvis dette er 
nødvendigt med henblik på at gøre sammen-
lægningen af medlemsstaternes assistance 
driftsmæssigt effektiv, og hvis omkostnin-
gerne vedrører et af følgende emner:
i) korttidsleje af lagerkapacitet til midlertidigt 

at oplagre assistancen fra medlemsstaterne 
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med henblik på at fremme koordineret 
transport heraf

ii) ompakning af medlemsstaternes assistance 
med henblik på maksimal udnyttelse af de 
til rådighed stående transportkapaciteter 
eller opfyldelse af specifikke operationelle 
krav eller

iii) lokal transport af fælles assistance med 
henblik på at sikre koordineret levering på 
bestemmelsesstedet i det anmodende land.

Unionens finansielle bistand i henhold 
til dette stykke må ikke overstige 75 000 
EUR i løbende priser for hver aktivering af 
EU-mekanismen. I undtagelsestilfælde kan 
dette loft dog overskrides ved gennemførel-
sesretsakter. Disse gennemførelsesretsak-
ter vedtages efter undersøgelsesprocedu-
ren i artikel 33, stk. 2.

5. I tilfælde af sammenlægning af transport 
operationer, der involverer flere medlemssta-
ter, kan én medlemsstat indtage en ledende 
rolle og anmode om finansiel støtte fra Unio-
nen til hele operationen.

6. Når en medlemsstat anmoder Kommissio-
nen om at indgå aftale om transport tjenes-
ter, anmoder Kommissionen om delvis godt-
gørelse af omkostningerne ud fra de finansi-
eringssatser, der er fastsat i stk. 2, 3 og 4.

7. Følgende omkostninger er berettiget til 
finansiel støtte fra EU til transportressourcer 
i henhold til denne artikel: alle omkostninger 
i forbindelse med flytning af transportres-
sourcer, herunder omkostninger til alle tje-
nesteydelser, gebyrer, omkostninger til 
logistik og håndtering, brændstof og eventu-
elle indkvarteringsomkostninger samt andre 
indirekte omkostninger såsom skatter og 
generelle afgifter og transitomkostninger.

Artikel 24

Støttemodtagere

Der kan ydes tilskud i medfør af denne afgørelse 
til juridiske personer, uanset om de er underlagt 
privat- eller offentligretlig lovgivning.

Artikel 25

Finansielle bistandsformer og 
gennemførelsesprocedurer

1. Kommissionen yder EU’s finansielle bistand 
i overensstemmelse med forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/2012.

2. Finansiel bistand i henhold til denne afgø-
relse kan antage enhver af de former, som 

forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 
giver mulighed for, særlig tilskud, godtgø-
relse af udgifter, offentlige indkøb eller 
bidrag til trustfonde.

3. Med henblik på gennemførelsen af denne 
afgørelse vedtager Kommissionen årlige 
arbejdsprogrammer ved gennemførelses-
retsakter, undtagen katastrofeindsatser, der 
henhører under kapitel IV, og som det ikke 
er muligt at forudse. Disse gennemførelses-
retsakter vedtages efter undersøgelsesproce-
duren i artikel 33, stk. 2. De årlige arbejds-
programmer skal indeholde målene, de for-
ventede resultater, gennemførelsesmetoden 
og det samlede beløb. De skal tillige inde-
holde en beskrivelse af de foranstaltninger, 
der skal finansieres, en angivelse af de beløb, 
der bevilges til de enkelte foranstaltninger, 
og en vejledende tidsplan for gennemførel-
sen. For så vidt angår den finansielle bistand 
omhandlet i artikel 28, stk. 2, skal de årlige 
arbejdsprogrammer beskrive de foranstalt-
ninger, der er planlagt for hvert land, der er 
nævnt deri.

Artikel 26

Komplementaritet og konsistens i Unionens 
indsats

1. Foranstaltninger, som modtager finansiel 
bistand i henhold til denne afgørelse, må 
ikke modtage bistand fra Unionens øvrige 
finansielle instrumenter.

Ansøges der om finansiel bistand i henhold 
til denne afgørelse, sørger Kommissionen for, 
at ansøgere og støttemodtagere oplyser den 
om finansiel bistand fra andre kilder, herunder 
Unionens almindelige budget, og om aktuelle 
ansøgninger om sådan bistand.

2. Der tilstræbes synergi og komplementaritet 
med EU’s øvrige instrumenter. I tilfælde af 
en indsats i forbindelse med humanitære kri-
ser i tredjelande sørger Kommissionen for, 
at der er komplementaritet og sammenhæng 
med de foranstaltninger, der finansieres i 
henhold til denne afgørelse og de foranstalt-
ninger, der finansieres i henhold til forord-
ning (EF) nr. 1257/96.

3. Når assistance i henhold til mekanismen 
bidrager til en humanitær EU-indsats, navn-
lig i komplekse nødsituationer, er de foran-
staltninger, der modtager finansiel bistand i 
henhold til denne afgørelse, baseret på iden-
tificerede behov og i overensstemmelse med 
de humanitære principper og de principper 
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for anvendelse af civilbeskyttelse og militære 
ressourcer, der er omhandlet i den euro-
pæiske konsensus om humanitær bistand.

Artikel 27

Beskyttelse af Unionens finansielle interesser

1. Kommissionen træffer egnede foranstaltnin-
ger til at sikre, at EU's finansielle interesser 
bliver beskyttet, når der gennemføres aktio-
ner, der finansieres i henhold til denne afgø-
relse; beskyttelsen skal sikres ved foranstalt-
ninger til forebyggelse af svig, bestikkelse 
og andre ulovlige aktiviteter, ved effektiv 
kontrol og, hvis der konstateres uregelmæs-
sigheder, ved inddrivelse af de uretmæssigt 
udbetalte beløb samt efter omstændighe-
derne ved administrative og økonomiske 
sanktioner, der skal være effektive, forholds-
mæssige og have afskrækkende virkning.

2. Kommissionen eller dens befuldmægtigede 
og Revisionsretten har beføjelse til gennem 
bilagskontrol og kontrol på stedet at kontrol-
lere alle tilskudsmodtagere, kontrahenter og 
underkontrahenter, som har modtaget EU-
midler i henhold til denne afgørelse.

3. Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 
Svig (OLAF) kan gennemføre efterforsknin-
ger, herunder kontrol og inspektion på ste-
det, i overensstemmelse med bestemmel-
serne og procedurerne i Europa-Parlamen-
tets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 
883/201315, og Rådets forordning (Euratom, 
EF) nr. 2185/9616 for at klarlægge, om der er 
begået svig, bestikkelse eller andre ulovlige 
aktiviteter, der berører EU's finansielle 
interesser, i forbindelse med en aftale om til-
skud, en afgørelse om ydelse af tilskud eller 
en kontrakt, der finansieres i henhold til 
denne afgørelse.

4. Samarbejdsaftaler med tredjelande og med 
internationale organisationer, kontrakter, 
aftaler om tilskud og afgørelser om ydelse af 
tilskud som følge af gennemførelsen af 

denne afgørelse skal indeholde bestemmel-
ser, der udtrykkelig giver Kommissionen, 
Revisionsretten og OLAF beføjelse til at fore-
tage denne kontrol og disse efterforskninger 
i overensstemmelse med deres respektive 
beføjelser, jf. dog stk. 1, 2 og 3.

Kapitel VI

Almindelige bestemmelser 

Artikel 28

Tredjelande og internationale organisationer

1. EU-mekanismen er åben for deltagelse af:
a) landene i Den Europæiske Frihandelssam-

menslutning (EFTA), som er medlemmer 
af Det Europæiske Økonomiske Samar-
bejdsområde (EØS), på de betingelser, der 
er fastsat i EØS-aftalen, og andre euro-
pæiske lande, når aftaler og procedurer 
hjemler mulighed derfor

b) tiltrædende lande, kandidatlande og poten-
tielle kandidatlande i overensstemmelse 
med de generelle principper og betingelser 
for disse landes deltagelse i EU-program-
mer, som er fastsat i de respektive ramme-
aftaler og Associeringsrådets afgørelser 
eller lignende.

2. Finansiel bistand som omhandlet i artikel 20 
og artikel 21, litra a), b), f) og h), kan også 
tildeles kandidatlande og potentielle kandi-
datlande, der ikke deltager i EU-mekanis-
men, og lande, der er omfattet af den euro-
pæiske naboskabspolitik, i det omfang denne 
finansielle bistand supplerer finansiering 
under en fremtidig lovgivningsmæssig EU-
retsakt vedrørende oprettelsen af instrumen-
tet til førtiltrædelsesbistand (IPA II) og en 
fremtidig lovgivningsmæssig EU-retsakt ved-
rørende oprettelsen af et europæisk 
naboskabsinstrument.

3. Internationale eller regionale organisationer 
kan samarbejde om aktiviteter under EU-
mekanismen, når relevante bilaterale eller 
multilaterale aftaler mellem disse organisati-
oner giver mulighed herfor.

Artikel 29

Kompetente myndigheder

Medlemsstaterne udpeger med henblik på anven-
delsen af denne afgørelse de kompetente myndig-
heder og informerer Kommissionen herom.

15 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 
nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der 
foretages af Det Europæiske kontor for Bekæmpelse af 
Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forord-
ning (Euratom) nr. 1074/1999 (EFT L 248 af 18.9.2013, s. 
1).

16 Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. novem-
ber 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på ste-
det med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fælles-
skabers finansielle interesser mod svig og andre uregel-
mæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).
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Artikel 30

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsak-
ter tillægges Kommissionen på de i denne 
artikel fastlagte betingelser.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsak-
ter, jf. artikel 19, stk. 5 og 6, tillægges Kom-
missionen indtil den 31. december 2020.

3. Den i artikel 19, stk. 5 og 6, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid til-
bagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse brin-
ger delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter offentlig-
gørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Uni-
ons Tidende eller på et senere tidspunkt, der 
angives i afgørelsen. Den berører ikke gyl-
digheden af delegerede retsakter, der alle-
rede er i kraft.

4. Så snart Kommissionen vedtager en delege-
ret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parla-
mentet og Rådet meddelelse herom.

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til 
artikel 19, stk. 5, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har 
gjort indsigelse inden for en frist på to måne-
der fra meddelelsen af den pågældende rets-
akt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller 
hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden 
udløbet af denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at gøre 
indsigelse. Fristen forlænges med to måne-
der på Europa-Parlamentets eller Rådets ini-
tiativ.

Artikel 31

Hasteprocedure

1. Delegerede retsakter vedtaget i henhold til 
denne artikel træder i kraft straks og anven-
des, så længe der ikke er gjort indsigelse i 
henhold til stk. 2. I meddelelsen til Europa-
Parlamentet og Rådet af en delegeret retsakt 
anføres begrundelsen for anvendelse af has-
teproceduren.

2. Europa-Parlamentet eller Rådet kan efter 
proceduren i artikel 30, stk. 5, gøre indsi-
gelse mod en delegeret retsakt. I så fald skal 
Kommissionen ophæve retsakten straks 
efter Europa-Parlamentets eller Rådets med-
delelse af afgørelsen om at gøre indsigelse.

Artikel 32

Gennemførelsesretsakter

1. Kommissionen vedtager gennemførelses-
retsakter om:
a) ERCC's interaktion med medlemsstaternes 

kontaktpunkter, jf. artikel 8, litra b), artikel 
15, stk. 3, og artikel 16, stk. 3, litra a), og de 
operationelle procedurer for katastrofeind-
satsen i Unionen, jf. artikel 15, samt uden 
for Unionen, jf. artikel 16, herunder identi-
ficering af de relevante internationale orga-
nisationer.

b) komponenterne i CECIS og tilrettelæggel-
sen af informationsudveksling gennem 
CECIS, jf. artikel 8, litra b)

c) fremgangsmåden med hensyn til indsæt-
telse af eksperthold, jf. artikel 17

d) identifikation af moduler, andre indsatska-
paciteter og eksperter, jf. artikel 9, stk. 1

e) de operationelle krav til modulernes intero-
perabilitet og funktionsmåde, jf. artikel 9, 
stk. 2, herunder deres opgaver, kapaciteter, 
hovedkomponenter, selvforsyning og ind-
sættelse

f) de kapacitetsmål, kvalitets- og interoperabi-
litetskrav samt den certificerings- og regis-
treringsprocedure, der er nødvendige for 
EERC's funktionsmåde, jf. artikel 11, samt 
de finansielle ordninger som fastsat i artikel 
21, stk. 2

g) påvisning af mangler i Den Europæiske 
Katastrofeberedskabskapacitet og udbe-
dring af dem, jf. artikel 12

h) tilrettelæggelse af uddannelsesprogram-
met, rammer for øvelser og programmet for 
erfaringsopsamling, jf. artikel 13, og

i) tilrettelæggelse af støtte til transport af 
assistance, jf. artikel 18 og 23.

2. Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 33, 
stk. 2.

Artikel 33

Udvalgsprocedure

1. Kommissionen bistås af et udvalg. Dette 
udvalg er et udvalg som defineret i forordning 
(EU) nr. 182/2011.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes 
artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011. Afgi-
ver udvalget ikke nogen udtalelse, vedtager 
Kommissionen ikke udkastet til gennemførel-
sesretsakt, og artikel 5, stk. 4, tredje afsnit, i 
forordning (EU) nr. 182/2011 anvendes.
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Artikel 34

Evaluering

1. Der føres jævnligt tilsyn med gennemførel-
sen af foranstaltninger, som modtager finan-
siel bistand.

2. Kommissionen evaluerer anvendelsen af 
denne afgørelse og forelægger Europa-Parla-
mentet og Rådet:
a) en foreløbig evalueringsrapport om de 

resultater, der er opnået, og de kvalitative 
og kvantitative aspekter af gennemførelsen 
af denne afgørelse senest den 30. juni 2017

b) en meddelelse om den fortsatte gennemfø-
relse af denne afgørelse senest den 31. 
december 2018, og

c) en efterfølgende evalueringsrapport senest 
den 31. december 2021.

Den foreløbige evalueringsrapport og meddelel-
sen som omhandlet i henholdsvis litra a) og b) 
skal eventuelt ledsages af forslag til ændringer af 
denne afgørelse.

Kapitel VII

Afsluttende bestemmelser 

Artikel 35

Overgangsbestemmelser

1. Foranstaltninger, der iværksættes før den 1. 
januar 2014 på grundlag af beslutning 2007/
162/EF, Euratom skal, såfremt det er rele-
vant, fortsat administreres i overensstem-
melse med nævnte beslutning.

2. Medlemsstaterne sikrer på nationalt plan en 
glidende overgang mellem de foranstaltnin-
ger, der blev gennemført inden for rammerne 
af det finansielle instrument og de foranstalt-
ninger, der gennemføres i medfør af de 
bestemmelser, der er fastsat i denne afgørelse.

Artikel 36

Ophævelse

Beslutning 2007/162/EF, Euratom og beslutning 
2007/779/EF, Euratom ophæves. Henvisninger til 

de ophævede beslutninger betragtes som henvis-
ninger til nærværende afgørelse og læses i over-
ensstemmelse med sammenligningstabellen i 
bilag II til nærværende afgørelse.

Artikel 37

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter 
offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende. Den finder anvendelse fra den 1. januar 
2014.

Artikel 38

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne i 
overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 
2013.

Bilag I

Procentsatser for tildeling af 
finansieringsrammen med henblik på 
gennemførelse af EU-mekanismen omhandlet 
i artikel 19, stk. 1 

Principper 

Ved gennemførelsen af denne afgørelse priorite-
rer Kommissionen foranstaltninger, hvis frist i 
henhold til afgørelsen ligger inden for perioden 
frem til udløbet af denne frist, med det formål at 
overholde den pågældende frist.

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne 

M. SCHULZ L. LINKEVIČIUS 

Formand Formand 

Forebyggelse: 20 % +/- 8 procentpoints

Beredskab: 50 % +/- 8 procentpoints

Indsats: 30 % +/- 8 procentpoints
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Bilag II

Sammenligningstabel 

Rådets afgørelse 2007/162 EF,  
Euratom

Rådets afgørelse 2007/779 EF,  
Euratom

Nærværende afgørelse

Artikel 1, stk. 1 —

Artikel 1, stk. 2 Artikel 1, stk. 4

Artikel 1, stk. 3 —

Artikel 1, stk. 4 Artikel 1, stk. 2 Artikel 2, stk. 2

Artikel 1, stk. 1 —

Artikel 1, stk. 2, første afsnit Artikel 1, stk. 2

Artikel 1, stk. 2, andet afsnit Artikel 1, stk. 5

Artikel 2, stk. 1 Artikel 2, stk. 1, litra a)

Artikel 2, stk. 2 Artikel 2, stk. 1, litra b)

Artikel 2, stk. 3 Artikel 1, stk. 6

Artikel 2, nr. 1) —

Artikel 2, nr. 2) Artikel 13, stk. 1, litra a)

Artikel 2, nr. 3) Artikel 20, litra b)

Artikel 2, nr. 4) Artikel 8, litra d)

Artikel 2, nr. 5) Artikel 7 og artikel 8, litra a)

Artikel 2, nr. 6) Artikel 8, litra b)

Artikel 2, nr. 7) Artikel 8, litra c)

Artikel 2, nr. 8) Artikel 18, stk. 1

Artikel 2, nr. 9) Artikel 18, stk. 2

Artikel 2, nr. 10) Artikel 16, stk. 7

Artikel 2, nr. 11) —

Artikel 3 Artikel 3 Artikel 4

Artikel 4, stk. 1 Artikel 20 og artikel 21

Artikel 4, stk. 2, litra a) Artikel 22, litra a)

Artikel 4, stk. 2, litra b)
Artikel 22, litra b), og artikel 23, 
stk. 1, litra a), b) og c)

Artikel 4, stk. 2, litra c) Artikel 23, stk. 1, litra d)

Artikel 4, stk. 3 Artikel 23, stk. 2 og 4

Artikel 4, stk. 4 Artikel 32, stk. 1, litra i)

Artikel 4, stk. 1 Artikel 9, stk. 1

Artikel 4, stk. 2 Artikel 9, stk. 3

Artikel 4, stk. 3 Artikel 9, stk. 1 og 2

Artikel 4, stk. 4 Artikel 9, stk. 4
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Artikel 4, stk. 5 Artikel 9, stk. 5

Artikel 4, stk. 6 Artikel 9, stk. 6

Artikel 4, stk. 7 Artikel 9, stk. 9

Artikel 4, stk. 8 Artikel 9, stk. 7

Artikel 5 Artikel 24

Artikel 5, nr. 1) Artikel 8, litra a)

Artikel 5, nr. 2) Artikel 8, litra b)

Artikel 5, nr. 3) Artikel 8, litra c)

Artikel 5, nr. 4) Artikel 8, litra d)

Artikel 5, nr. 5) Artikel 13, stk. 1, litra a)

Artikel 5, nr. 6) —

Artikel 5, nr. 7) Artikel 13, stk. 1, litra d)

Artikel 5, nr. 8) Artikel 13, stk. 1, litra f)

Artikel 5, nr. 9) Artikel 18

Artikel 5, nr. 10) Artikel 8, litra e)

Artikel 5, nr. 11) Artikel 8, litra g)

Artikel 6, stk. 1 Artikel 25, stk. 1)

Artikel 6, stk. 2 Artikel 25, stk. 2)

Artikel 6, stk. 3
Artikel 25, stk. 3, tredje og fjerde 
punktum

Artikel 6, stk. 4 —

Artikel 6, stk. 5
Artikel 25, stk. 3, første og andet 
punktum

Artikel 6, stk. 6 —

Artikel 6 Artikel 14

Artikel 7 Artikel 28, stk. 1

Artikel 7, stk. 1 Artikel 15, stk. 1

Artikel 7, stk. 2 Artikel 15, stk. 3

Artikel 7, stk. 2, litra a) Artikel 15, stk. 3, litra a)

Artikel 7, stk. 2, litra c) Artikel 15, stk. 3, litra b)

Artikel 7, stk. 2, litra b) Artikel 15, stk. 3, litra c)

Artikel 7, stk. 3, første og tredje 
afsnit

Artikel 15, stk. 4, og artikel 16, 
stk. 6

Artikel 7, stk. 4 Artikel 15, stk. 5

Artikel 7, stk. 5 —

Artikel 7, stk. 6 Artikel 17, stk. 3, første punktum

Rådets afgørelse 2007/162 EF,  
Euratom

Rådets afgørelse 2007/779 EF,  
Euratom

Nærværende afgørelse
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Artikel 8 Artikel 26

Artikel 8, stk. 1, første afsnit Artikel 16, stk. 1

Artikel 8, stk. 1, andet afsnit Artikel 16, stk. 2, første punktum

Artikel 8, stk. 1, tredje afsnit —

Artikel 8, stk. 1, fjerde afsnit —

Artikel 8, stk. 2 Artikel 16, stk. 4

Artikel 8, stk. 3 —

Artikel 8, stk. 4, litra a) Artikel 16, stk. 3, litra a)

Artikel 8, stk. 4, litra b) Artikel 16, stk. 3, litra c)

Artikel 8, stk. 4, litra c) Artikel 16, stk. 3, litra d)

Artikel 8, stk. 4, litra d) Artikel 16, stk. 3, litra e)

Artikel 8, stk. 5 Artikel 16, stk. 8

Artikel 8, stk. 6, første afsnit
Artikel 17, stk. 1, og artikel 17, 
stk. 2, litra b)

Artikel 8, stk. 6, andet afsnit Artikel 17, stk. 3, andet punktum

Artikel 8, stk. 7, første afsnit —

Artikel 8, stk. 7, andet afsnit Artikel 16, stk. 2, andet punktum

Artikel 8, stk. 7, tredje afsnit Artikel 16, stk. 9

Artikel 8, stk. 7, fjerde afsnit Artikel 16, stk. 11

Artikel 8, stk. 7, femte afsnit —

Artikel 8, stk. 8 Artikel 16, stk. 10

Artikel 8, stk. 9, litra a) Artikel 16, stk. 12

Artikel 8, stk. 9, litra b) Artikel 16, stk. 13

Artikel 9 Artikel 16, stk. 2

Artikel 9 Artikel 18

Artikel 10 Artikel 19, stk. 3

Artikel 10 Artikel 28

Artikel 11 —

Artikel 11 Artikel 29

Artikel 12, stk. 1 Artikel 27, stk. 1

Artikel 12, stk. 2 —

Artikel 12, stk. 3 —

Artikel 12, stk. 4 —

Artikel 12, stk. 5 —

Artikel 12, stk. 1 Artikel 32, stk. 1, litra e)

Rådets afgørelse 2007/162 EF,  
Euratom

Rådets afgørelse 2007/779 EF,  
Euratom

Nærværende afgørelse
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ordning for sivil beredskap (2014–2020)
Artikel 12, stk. 2 Artikel 32, stk. 1, litra a)

Artikel 12, stk. 3 Artikel 32, stk. 1, litra b)

Artikel 12, stk. 4 Artikel 32, stk. 1, litra c)

Artikel 12, stk. 5 Artikel 32, stk. 1, litra h)

Artikel 12, stk. 6 Artikel 32, stk. 1, litra d)

Artikel 12, stk. 7 —

Artikel 12, stk. 8 —

Artikel 12, stk. 9
Artikel 32, stk. 1, anden del af 
litra a)

Artikel 13 Artikel 13 Artikel 33

Artikel 14 Artikel 19

Artikel 15 Artikel 14 Artikel 34

Artikel 15 Artikel 36

Artikel 16 Artikel 37, andet punktum

Artikel 17 Artikel 16 Artikel 38

Rådets afgørelse 2007/162 EF,  
Euratom

Rådets afgørelse 2007/779 EF,  
Euratom

Nærværende afgørelse
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