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                                                                                      ÁKVÖRÐUN RÁÐSINS                                                             2009/EES/71/16 

frá 5. mars 2007 

um að koma á fót fjármögnunargerningi á sviði almannavarna (*) 

 (2007/162/EB, KBE) 

 

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
308. gr., 

með hliðsjón af stofnsáttmála Kjarnorkubandalags Evrópu, 
einkum 203. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 

með hliðsjón af áliti Evrópuþingsins (1), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Samkvæmt u-lið 1. mgr. 3. gr. EB-sáttmálans á starfsemi 
Bandalagsins m.a. að ná yfir ráðstafanir á sviði 
almannavarna. 

2) Í þeim tilgangi var, með ákvörðun 2001/792/EB, 
KBE (2), komið á Bandalagskerfi til að stuðla að auknu 
samstarfi við hjálparaðgerðir á sviði almannavarna 
(kerfið). 

3) Ákvörðun ráðsins 1999/847/EB frá 9. desember 1999 um 
að innleiða aðgerðaáætlun Bandalagsins á sviði 
almannavarna (3) féll úr gildi 31. desember 2006. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 71, 10.3.2007, bls. 9. Hennar var getið í 
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 96/2007 frá 27. júlí 2007 um 
breytingu á bókun 31 við EES-samninginn, um samvinnu á sérstökum 
sviðum utan marka fjórþætta frelsisins, við EES-samninginn, sjá EES-
viðbæti við  Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 9, 21.2.2008, p. 1. 

(1) Stjtíð. ESB C 291 E, 30.11.2006, bls. 104. 
(2) Stjtíð. EB L 297, 15.11.2001, bls. 7. 
(3) Stjtíð. EB L 327, 21.12.1999, bls. 53. Ákvörðuninni var breytt með 

ákvörðun 2005/12/EB (Stjtíð. ESB L 6, 8.1.2005, bls. 7). 

4) Nauðsynlegt er að koma á fót fjármögnunargerningi fyrir 
almannavarnir sem veitir möguleika á fjárhagsaðstoð, 
bæði í formi framlags til að auka skilvirkni viðbragða við 
meiri háttar neyðarástandi, einkum í tengslum við 
ákvörðun 2001/792/EB, KBE, og til að efla forvarnar- og 
viðbúnaðarráðstafanir fyrir hvers konar neyðarástand, 
eins og náttúruhamfarir og hörmungar af mannavöldum, 
hryðjuverk, þ.m.t. hryðjuverk með efnavopnum, 
sýklavopnum, geislavopnum og kjarnavopnum, og 
tæknileg slys, geislaslys eða umhverfisslys, þ.m.t. 
áframhaldandi ráðstafanir sem áður voru gerðar 
samkvæmt ákvörðun 1999/847/EB. 

5) Í því skyni að tryggja samfelldni við ákvörðun 
1999/847/EB gildir þessi ákvörðun frá og með 1. janúar 
2007. 

6) Gerningurinn tryggir að samstaða Evrópuþjóða með 
löndum þar sem meiri háttar neyðarástand hefur komið 
upp verður sýnileg þar eð hann greiðir fyrir aðstoð með 
því að virkja þá fjármuni sem aðildarríkin hafa til 
aðgerða. 

7) Einangruð og afskekkt svæði og önnur svæði eða eyjar 
innan Bandalagsins hafa oft ýmis séreinkenni og þarfir 
sökum legu sinnar, staðhátta og félagslegra og 
efnahagslegra aðstæðna. Þetta skapar erfiðleika, hindrar 
dreifingu hjálparliðs og bjarga sem gerir erfitt um vik að 
flytja þangað hjálp og hjálpargögn og skapar sérþarfir 
fyrir hjálp þegar bráð hætta er á meiri háttar 
neyðarástandi. 
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8) Þessi ákvörðun skal ekki hafa áhrif á aðgerðir sem falla 
undir reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
1717/2006 frá 15. nóvember 2006 um að koma á fót 
stöðugleikagerningi (1), ráðstafanir varðandi lýðheilsu, 
sem hafa verið samþykktar á grundvelli löggjafar 
Bandalagsins um aðgerðaáætlanir Bandalagsins á 
heilbrigðissviði, né á ráðstafanir um neytendavernd, sem 
voru samþykktar samkvæmt ákvörðun Evrópuþingsins 
og ráðsins nr. 1926/2006/EB frá 18. desember 2006 um 
að koma á aðgerðaáætlun Bandalagsins á sviði stefnu í 
neytendamálum (2007–2013) (2). 

9) Til að innra samræmis sé gætt skal þessi ákvörðun ekki 
taka til aðgerða, sem falla undir ákvörðun ráðsins 
2007/124/EB, KBE frá 12. febrúar 2007 um að koma á 
fót, fyrir tímabilið 2007 til 2013, séráætluninni 
„forvarnir, viðbúnaður og stjórn afleiðinga af 
hryðjuverkum og annarri áhættu tengdri 
öryggismálum“ (3) sem hluta af almennu áætluninni um 
öryggi og vernd frelsis, eða sem tengjast því að halda 
uppi lögum og reglu og standa vörð um innra öryggi. 

10) Þessi ákvörðun gildir ekki um starfsemi sem reglugerð 
ráðsins (EB) nr. 1257/96 frá 20. júní 1996 um 
mannúðaraðstoð (4) tekur til. 

11) Eftir að ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 
2850/2000/EB frá 20. desember 2000 um að setja ramma 
um samstarf innan Bandalagsins varðandi viljandi eða 
óviljandi mengun sjávar (5) féll úr gildi 31. desember 
2006 skal þessi ákvörðun taka til viðbragða við 
neyðarástandi vegna óviljandi mengunar sjávar fyrir 
milligöngu kerfisins. Viðbragðs- og forvarnarþættirnir 
skulu falla undir aðra gerninga eins og reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1406/2002 frá 27. 
júní 2002 um stofnun Siglingaöryggisstofnunar 
Evrópu (6). 

12) Í því skyni að tryggja skilvirkni gerningsins er rétt að 
með aðgerðum, sem fjárhagsaðstoð er veitt til, sé unnt að 
veita framlag, á hagnýtan hátt og tímanlega, til að koma í 

________________  

(1) Stjtíð. ESB L 327, 24.11.2006, bls. 1. 
(2) Stjtíð. ESB L 404, 30.12.2006, bls. 39. 
(3) Stjtíð. ESB L 58, 24.2.2007, bls. 1. 
(4) Stjtíð. EB L 163, 2.7.1996, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1882/2003 (Stjtíð. ESB L 284, 
30.10.2003, bls. 1). 

(5) Stjtíð. EB L 332, 28.12.2000, bls. 1. Ákvörðuninni var breytt með ákvörðun 
nr. 787/2004/EB (Stjtíð. ESB L 138, 30.4.2004, bls. 12). 

(6) Stjtíð. EB L 208, 5.8.2002, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð (EB) nr. 1891/2006 (Stjtíð. ESB L 394, 30.12.2006, bls. 1). 

veg fyrir neyðarástand og til viðbúnaðar vegna þess og 
til þess að bregðast við meiri háttar neyðarástandi. 

13) Kerfið skal styðjast við skilvirkt og samþætt greiningar- 
og viðvörunarkerfi sem getur varað aðildarríkin og 
Bandalagið við hamförum eða hættu á hamförum sem 
geta haft áhrif á yfirráðasvæði aðildarríkjanna. Þótt 
ákvarðanir um að koma á fót slíkum greiningar- og 
viðvörunarkerfum skuli teknar samkvæmt öðrum 
tilteknum gerningum skal fjármögnunargerningurinn, 
þegar kerfið notar hann, stuðla að gerð slíkra greiningar- 
og viðvörunarkerfa með því að veita upplýsingar um 
hvers sé þörf og með því að tryggja að þessi greiningar- 
og viðvörunarkerfi tengist bæði innbyrðis og við kerfið. 
Þegar þessum greiningar- og viðvörunarkerfum hefur 
verið komið upp skal kerfið nota þau til fulls og stuðla að 
þróun þeirra með öllum þeim aðferðum sem eru tiltækar 
samkvæmt þessari ákvörðun. 

14) Framkvæmdastjórnin skal veita sérfræðingunum, sem 
hún sendir á vettvang og fást við mat og/eða 
samræmingu, viðeigandi aðstoð við birgða og 
flutningastjórnun. 

15) Aðildarríkin bera ábyrgð á því að leggja til búnað og 
flutningatæki fyrir þær hjálparaðgerðir á sviði 
almannavarna sem þau bjóða innan ramma kerfisins. 
Aðildarríkin skulu einnig veita hjálparliðum eða 
einingum, sem þau senda á vettvang, fullnægjandi aðstoð 
við birgða- og flutningastjórnun. 

16) Framkvæmdastjórnin gegnir þó því hlutverki að veita 
aðildarríkjunum stuðning með því að greiða fyrir 
samnýtingu á flutningatækjum og búnaði 
aðildarríkjanna. Framkvæmdastjórnin getur einnig 
aðstoðað aðildarríkin við að finna og auðvelda aðgang 
þeirra að flutningatækjum sem kunna að fást hjá öðrum 
aðilum, þ.m.t. á almennum markaði. 
Framkvæmdastjórnin getur aðstoðað aðildarríkin við að 
finna búnaðinn sem kann að fást hjá öðrum aðilum. 

17) Framkvæmdastjórnin skal einnig, ef nauðsyn krefur, vera 
í aðstöðu til að bæta upp flutningana sem aðildarríkin 
láta í té með því að fjármagna nauðsynlega 
viðbótarflutninga til að tryggja að viðbrögð 
almannavarna samkvæmt kerfinu séu tímanleg og 
skilvirk. Slík fjármögnun skal vera háð tilteknum 
viðmiðunum og með fyrirvara um að hluti móttekinnar 
fjármögnunar verði endurgreiddur. 
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18) Gerð samninga um opinber innkaup og veitingu styrkja 
samkvæmt gerningnum skal vera í samræmi við 
reglugerð ráðsins (EB, KBE) nr. 1605/2002 frá 25. júní 
2002 um fjárhagsreglugerðina sem gildir um fjárlög 
Evrópubandalaganna (1) (fjárhagsreglugerðin). Vegna 
sérstaks eðlis aðgerða á sviði almannavarna er rétt að 
kveða á um að einnig sé unnt að veita einstaklingum 
fjárhagsaðstoð. Einnig er mikilvægt að farið hafi verið að 
reglum þeirrar reglugerðar, einkum meginreglunum um 
ráðdeild, skilvirkni og árangur sem þar er mælt fyrir um. 

19) Þriðju lönd skulu eiga kost á því að vera aðilar að 
gerningnum. 

20) Ef kerfið bregst við beiðni um aðstoð utan Bandalagsins, 
sem liður í heildarviðbrögðum Bandalagsins á sviði 
mannúðarmála, er sérstaklega mikilvægt að aðgerðir 
samkvæmt þessari ákvörðun og aðgerðir, sem eru 
fjármagnaðar samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1257/96, séu 
hver annarri til fyllingar, að þær séu samhangandi og að 
aðgerðir samkvæmt þessari ákvörðun lúti 
meginreglunum um mannúð sem eru fastsettar í þeirri 
reglugerð, þ.e. að þær aðgerðir skulu, eins og almennt 
gildir um almannavarnir, fara fram án mismununar, vera 
sjálfstæðar, óhlutdrægar og í samræmi við þarfir og 
hagsmuni fórnarlambsins. 

21) Tryggja skal samræmingu og samkvæmni við aðgerðir 
alþjóðastofnana og -aðila að því er varðar aðgerðir í 
þriðju löndum. 

22) Til að auðvelda framkvæmdastjórninni að fylgjast með 
framkvæmd þessarar ákvörðunar skal vera mögulegt, að 
frumkvæði framkvæmdastjórnarinnar, að fjármagna 
útgjöld sem tengjast eftirliti, stjórn, endurskoðun og mati 
á henni. 

23) Gera skal viðeigandi ráðstafanir til að tryggja 
fullnægjandi eftirlit með framkvæmd aðgerðanna sem fá 

________________  

(1) Stjtíð. EB L 248, 16.9.2002, bls. 1. Reglugerðinni var breytt með reglugerð 
(EB) nr. 1995/2006 (Stjtíð. ESB L 390, 30.12.2006, bls. 1). 

fjárhagsaðstoð samkvæmt gerningnum. 

24) Einnig skal grípa til viðeigandi ráðstafana til að koma í 
veg fyrir brot og svik og gera skal nauðsynlegar 
ráðstafanir til að endurheimta fjármuni sem hafa glatast, 
verið ranglega greiddir eða notaðir á rangan hátt í 
samræmi við reglugerð ráðsins (EB, KBE) nr. 2988/95 
frá 18. desember 1995 um verndun fjárhagslegra 
hagsmuna Evrópubandalaganna (2), reglugerð ráðsins 
(KBE, EB) nr. 2185/96 frá 11. nóvember 1996 um 
vettvangsskoðanir og athuganir sem 
framkvæmdastjórnin framkvæmir til þess að vernda 
fjárhagslega hagsmuni Evrópubandalaganna gegn 
svikum og öðrum brotum (3) og reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1073/1999 frá 25. 
maí 1999 um rannsóknir Evrópuskrifstofunnar um 
aðgerðir gegn svikum (OLAF) (4). 

25) Samþykkja skal nauðsynlegar ráðstafanir fyrir 
framkvæmd þessarar ákvörðunar í samræmi við 
ákvörðun ráðsins 1999/468/EB frá 28. júní 1999 um 
reglur um meðferð framkvæmdavalds sem 
framkvæmdastjórninni er falið (5), þar sem gerður er 
greinarmunur á þeim ráðstöfunum sem eru háðar 
stjórnunarmálsmeðferðinni og þeim sem eru háðar 
stjórnsýslumeðferðinni þar sem hinar síðarnefndu eru 
meira viðeigandi í ákveðnum tilvikum, eftir því hve 
ráðstafanirnar sem á að gera eru mikilvægar. 

26) Í þessari ákvörðun er að finna viðmiðunarfjárhæð, í 
skilningi 38. liðar samstarfssamningsins milli stofnana 
Evrópuþingsins, ráðsins og framkvæmdastjórnarinnar frá 
17. maí 2006 um eftirlit með fjárlögum og góða 
fjármálastjórnun (6), fyrir allan gildistíma gerningsins, án 
þess þó að hafa áhrif á heimildir fjárveitingavaldsins eins 
og þær eru skilgreindar í EB-sáttmálanum. Litið er svo á 
að þessi fjárhæð skuli fjármögnuð að hluta úr undirlið 3B 
„Borgarar í ESB“ og að hluta úr undirlið 4 „ESB sem 
samstarfsaðili á heimsvísu“ í fjárhagsrammanum 2007–
2013. 

27) Framkvæmd þessarar ákvörðunar skal metin með 
reglulegu millibili. 

________________  

(2) Stjtíð. EB L 312, 23.12.1995, bls. 1. 
(3) Stjtíð. EB L 292, 15.11.1996, bls. 2. 
(4) Stjtíð. EB L 136, 31.5.1999, bls. 1. 
(5) Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23. Ákvörðuninni var breytt með ákvörðun 

2006/512/EB (Stjtíð. ESB L 200, 22.7.2006, bls. 11). 
(6) Stjtíð. ESB C 139, 14.6.2006, bls. 1. 
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28) Þar sem aðildarríkin geta ekki hvert um sig náð 
markmiðum þessarar ákvörðunar með fullnægjandi hætti 
og þar sem auðveldara er að ná þeim á vettvangi 
Bandalagsins vegna umfangs og áhrifa aðgerðanna sem á 
að fjármagna samkvæmt gerningnum, að teknu tilliti til 
ávinningsins sem felst í færri dauðsföllum, minni 
meiðslum, minni umhverfisspjöllum, minna 
efnahagstjóni og minna eignatjóni, getur Bandalagið 
samþykkt ráðstafanir í samræmi við dreifræðisregluna 
eins og fram kemur í 5. gr. EB-sáttmálans. Með þessari 
ákvörðun er ekki gengið lengra en nauðsynlegt er til að 
ná þessum markmiðum í samræmi við meðalhófsregluna 
eins og fram kemur í framangreindri grein. 

29) Í EB-sáttmálanum annars vegar og í KBE-sáttmálanum 
hins vegar er ekki kveðið á um heimildir til að 
samþykkja þessa ákvörðun, aðrar en felast í 308. gr. 
annars vegar og í 203. gr. hins vegar. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Viðfangsefni 

1. Með þessari ákvörðun er komið á fót fjármögnunargerningi 
á sviði almannavarna (gerningurinn) sem á að styðja og vera til 
fyllingar viðleitni aðildarríkjanna til að vernda, einkum fólk en 
einnig umhverfið og eignir, þar á meðal menningararfleifðina, 
komi til náttúruhamfara eða hamfara af mannavöldum, 
hryðjuverka, tæknibilunar, slysa af völdum geislunar eða 
umhverfisslysa, og greiða fyrir aukinni samvinnu milli 
aðildarríkjanna á sviði almannavarna. 

Gerningurinn skal taka til tímabilsins frá og með 1. janúar 2007 
til 31.desember 2013. 

2. Í þessari ákvörðun er mælt fyrir um reglur um 
fjárhagsaðstoð til: 

a) aðgerða á sviði Bandalagskerfisins til að greiða fyrir auknu 
samstarfi um hjálparaðgerðir á sviði almannavarna (kerfið), 

b) ráðstafana til að koma í veg fyrir eða draga úr áhrifum 
neyðarástands og; 

c) aðgerða sem ætlað er að efla viðbúnaðarstig Bandalagsins 
vegna neyðarástands, þ.m.t. aðgerðir til að efla vitund 
ríkisborgara ESB. 

3. Í þessari ákvörðun er kveðið sérstaklega á um fjármögnun 
tiltekinna flutningatækja, komi upp meiri háttar neyðarástand, 
til að greiða fyrir skjótum og skilvirkum viðbrögðum við því. 

4. Í þessari ákvörðun er tekið tillit til sérþarfa einangraðra, 
afskekktra og annarra svæða eða eyja í Bandalaginu komi upp 
neyðarástand. 

2. gr. 

Gildissvið 

1. Þessi ákvörðun gildir um ráðstafanir á sviði forvarna og 
viðbúnaðar gagnvart hvers konar neyðarástandi innan 
Bandalagsins og í löndum sem taka þátt á grundvelli 7. gr. 

2. Þessi ákvörðun gildir um aðgerðir sem miða að því að veita 
aðstoð til að bregðast við beinum afleiðingum meiri háttar 
neyðarástands, óháð eðli þess, þar á meðal viðbrögð við 
neyðarástandi vegna óviljandi mengunar sjávar fyrir 
milligöngu kerfisins, innan eða utan Bandalagsins, ef lögð er 
fram beiðni um aðstoð í samræmi við kerfið. 

3. Þessi ákvörðun gildir ekki um: 

a) aðgerðir sem falla undir reglugerð (EB) nr. 1717/2006, 

b) aðgerðir og ráðstafanir sem falla undir löggjöf 
Bandalagsins um aðgerðaáætlanir Bandalagsins á sviði 
heilbrigðismála, 

c) aðgerðir og ráðstafanir sem falla undir ákvörðun nr. 
1926/2006/EB, 

d) aðgerðir sem falla undir ákvörðun 2007/124/EB, KBE, 

e) aðgerðir sem falla undir reglugerð (EB) nr. 1257/96, með 
fyrirvara um c-lið 2. mgr. 4. gr. í þessari ákvörðun, 

f) aðgerðir sem falla undir reglugerð (EB) nr. 1406/2002. 

3. gr. 

Skilgreiningar 

Í þessari ákvörðun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir: 

a) „neyðarástand“: hvers konar aðstæður sem hafa eða geta 
haft neikvæð áhrif á fólk, umhverfið eða á eignir, 
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b) „meiri háttar neyðarástand“: hvers konar aðstæður sem 
hafa eða geta haft neikvæð áhrif á fólk, umhverfið eða 
eignir og geta leitt til þess að óskað verði eftir aðstoð 
samkvæmt kerfinu, 

c) „viðbrögð“: hvers konar aðgerðir sem gripið er til 
samkvæmt kerfinu við eða eftir meiri háttar neyðarástand 
til að kljást við beinar afleiðingar þess, 

d) „viðbúnaður“: viðbúnaðarstig og geta manna og tækja, sem 
eru til komin vegna aðgerða sem gripið var til fyrir fram, 
sem gera kleift að tryggja skilvirk og skjót viðbrögð við 
neyðarástandi, 

e) „forvarnir“: hvers konar aðgerðir sem styðja aðildarríkin 
við að koma í veg fyrir áhættu eða draga úr skaða á fólki, 
umhverfinu eða eignum vegna neyðarástands, 

f) „viðvörun“: tímanleg og skilvirk upplýsingagjöf sem gerir 
kleift að grípa til aðgerða til að komast hjá eða draga úr 
áhættu og tryggja viðbúnað fyrir skilvirk viðbrögð. 

4. gr. 

Styrkhæfar aðgerðir og viðmiðanir 

1. Eftirfarandi aðgerðir geta átt kost á fjárhagsaðstoð 
samkvæmt gerningnum á sviði forvarna og viðbúnaðar: 

a) rannsóknir, kannanir, gerð líkana og sviðsetning aðstæðna 
til að: 

i. greiða fyrir miðlun þekkingar, bestu starfsvenja og 
upplýsinga og 

ii. efla forvarnir, viðbúnað og skilvirk viðbrögð, 

b) þjálfun, æfingar, vinnufundir, skipti á starfsmönnum og 
sérfræðingum, myndun tengslaneta, kynningarverkefni og 
tækniyfirfærsla til að efla forvarnir, viðbúnað og skilvirk 
viðbrögð, 

c) upplýsingar til almennings, menntun og vitundarvakning 
og tengd dreifingarmál til að unnt sé að lágmarka áhrif 
neyðarástands á ríkisborgara ESB og hjálpa ríkisborgurum 
ESB til að vernda sig á árangursríkari hátt, 

d) viðhald starfsins sem vöktunar- og upplýsingamiðstöð 
kerfisins (MIC) innir af hendi til að greiða fyrir skjótum 
viðbrögðum skapist meiri háttar neyðarástand, 

e) aðgerðir sem varða boðskipti og ráðstafanir til að stuðla að 
sýnileika viðbragða Bandalagsins, 

f) framlag til þróunar á greiningar- og viðvörunarkerfum fyrir 
hamfarir sem geta haft áhrif á yfirráðasvæði aðildarríkjanna 
til að gera þeim og Bandalaginu kleift að bregðast skjótt 
við, svo og framlag til að koma á fót slíkum kerfum með 
rannsóknum og mati á þörfinni fyrir þessi kerfi og 
hagkvæmni þeirra og með aðgerðum sem stuðla að 
innbyrðis tengingu þeirra og tengingu þeirra við vöktunar- 
og upplýsingamiðstöðina og sameiginlega 
neyðarboðskipta- og upplýsingakerfið (CECIS) sem um 
getur í g-lið. Þessi kerfi skulu taka tillit til og byggja á 
fyrirliggjandi upplýsinga-, eftirlits- og greiningarbrunnum, 

g) stofnun og viðhald öruggs, sameiginlegs neyðarboðskipta- 
og upplýsingakerfis og áhalda til boðskipta og til miðlunar 
upplýsinga milli vöktunar- og upplýsingamiðstöðvar 
kerfisins og tengiliða aðildarríkjanna og annarra 
þátttakenda í tengslum við kerfið, 

h) starfsemi á sviði eftirlits og mats, 

i) innleiðing áætlunar sem byggist á fenginni reynslu af 
aðgerðum og æfingum í tengslum við kerfið. 

2. Eftirfarandi aðgerðir geta átt kost á fjárhagsaðstoð 
samkvæmt gerningnum á sviði viðbragða samkvæmt kerfinu: 

a) aðgerðir til að senda mats- og samræmingarsérfræðinga á 
vettvang ásamt stuðningsbúnaði þeirra, einkum 
fjarskiptabúnaði, til að greiða fyrir aðstoð og samvinnu við 
aðra aðila á staðnum, 

b) stuðningur við aðildarríkin við að fá aðgang að búnaði og 
flutningatækjum með því: 

i. að veita og miðla upplýsingum um búnað og 
flutningatæki sem aðildarríkin geta útvegað í því skyni 
að greiða fyrir samnýtingu slíks búnaðar eða 
flutningatækja, 
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ii. að aðstoða aðildarríkin við að finna og auðvelda 
aðgang þeirra að þeim flutningatækjum sem kunna að 
fást hjá öðrum aðilum, þar á meðal á almennum 
markaði, 

iii. að aðstoða aðildarríkin við að finna þann búnað sem 
kann að fást hjá öðrum aðilum, þar á meðal á 
almennum markaði, 

c) aðgerðir til fyllingar flutningunum sem aðildarríkin annast 
með því að fjármagna nauðsynleg viðbótarflutningatæki til 
að tryggja skjót viðbrögð við meiri háttar neyðarástandi 
sem fellur undir gildissvið 1. gr. Slíkar aðgerðir geta aðeins 
fengið fjárhagsaðstoð samkvæmt gerningnum ef 
eftirfarandi viðmiðanir eru uppfylltar: 

i. viðbótarflutningatækin eru nauðsynleg til að tryggja 
skilvirkni almannavarnaviðbragða samkvæmt kerfinu, 

ii. allir aðrir möguleikar á að finna flutningatæki 
samkvæmt kerfinu, þ.m.t. b-liður, hafa verið kannaðir 
til hlítar, 

iii. aðstoðin sem á að flytja: 

— hefur verið boðin landi sem lagði fram beiðni 
samkvæmt kerfinu og það hefur þegið aðstoðina, 

— er nauðsynleg til að uppfylla brýnar þarfir sem hafa 
skapast vegna neyðarástandsins, 

— er til fyllingar aðstoðinni sem aðildarríkin veita, 

— er til fyllingar heildarviðbrögðum Bandalagsins á 
sviði mannúðar, þar sem þau eru fyrir hendi, að því 
er varðar neyðarástand í þriðju löndum. 

3. a) Aðildarríkin, sem óska eftir fjárhagsstuðningi til að 
flytja aðstoð sína, skulu endurgreiða a.m.k. 50% 
fjármunanna sem þau fá frá Bandalaginu eigi síðar en 
180 dögum eftir íhlutunina, 

b) Fjármögnun, sem er veitt samkvæmt gerningnum, skal 
ekki hafa áhrif á þá ábyrgð aðildarríkjanna að vernda 
fólk, eignir og umhverfið á yfirráðasvæði sínu gegn 
hamförum og hún skal ekki leysa aðildarríkin undan 
þeirri skyldu sinni að sjá almannavarnakerfum sínum 
fyrir nægilegum fjármunum til að þau geti tekist á 

fullnægjandi hátt við hamfarir sem eru þannig að 
umfangi og eðli að eðlilegt er að gera ráð fyrir þeim og 
unnt með góðu móti að búa sig undir þær. 

4. Samþykkja skal reglurnar um framkvæmd b- og c-liðar  
2. mgr. og 3. mgr. í samræmi við málsmeðferðina sem um 
getur í 3. mgr. 13. gr. 

Framkvæmdastjórnin skal gefa nefndinni, sem um getur í 
13. gr., reglulega skýrslu um framkvæmd b- og c-liðar 2. mgr. 
og 3. mgr. 

Endurskoða skal þessar reglur eftir því sem nauðsyn krefur í 
samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 3. mgr. 13. gr. 

5. gr. 

Þiggjendur aðstoðar 

Fjárhagsaðstoð samkvæmt gerningnum má veita einstaklingum 
eða lögaðilum hvort sem þeir heyra undir opinberan rétt eða 
einkarétt. 

6. gr. 

Tegundir fjárhagslegrar íhlutunar og reglur um 
framkvæmd 

1. Framkvæmdastjórnin skal framkvæma fjárhagsaðstoð 
Bandalagsins í samræmi við fjárhagsreglugerðina. 

2. Fjárhagsaðstoð samkvæmt gerningnum getur verið í formi 
styrkja eða samninga um opinber innkaup sem eru veittir í 
samræmi við fjárhagsreglugerðina. 

3. Þegar um er að ræða styrki skal framkvæmdastjórnin 
samþykkja árlegar vinnuáætlanir þar sem tilgreind eru 
markmiðin, áætlunin um auglýsingu eða auglýsingar eftir 
tillögum, leiðbeinandi fjárhæðin sem um er að ræða, 
hámarkshlutfall fjárhagslegrar íhlutunar og árangurinn sem 
vænst er. 

4. Þegar um er að ræða opinber innkaup skulu samningar, 
þ.m.t. rammasamningar til að virkja nauðsynleg úrræði fyrir 
framkvæmd skjótra viðbragðsaðgerða, vera teknir með í árlegu 
vinnuáætlununum. 
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5. Samþykkja skal árlegu vinnuáætlanirnar í samræmi við 
málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 13. gr. 

6. Deildir framkvæmdastjórnarinnar skulu framkvæma 
fjárhagsáætlunina samkvæmt gerningnum með miðstýrðum og 
beinum hætti í samræmi við 2. mgr. 53. gr. 
fjárhagsreglugerðarinnar. 

7. gr. 

Þátttaka þriðju landa 

Umsóknarlöndum er frjálst að taka þátt í gerningnum. Önnur 
þriðju lönd geta tekið þátt í starfsemi samkvæmt gerningnum ef 
samningar milli þessara þriðju landa og Bandalagsins gera það 
kleift. 

8. gr. 

Fylling og samræmi aðgerða Bandalagsins 

1. Aðgerðir, sem fá fjárhagsaðstoð samkvæmt gerningnum, 
skulu ekki fá aðstoð frá öðrum fjármögnunargerningum 
Bandalagsins.  

Framkvæmdastjórnin skal tryggja að umsækjendur um 
fjárhagsaðstoð samkvæmt gerningnum og þiggjendur slíkrar 
aðstoðar veiti henni upplýsingar um fjárhagsaðstoð sem þeir 
hafa fengið frá öðrum aðilum, þ.m.t. af fjárlögum 
Evrópusambandsins, og um fyrirliggjandi umsóknir um slíka 
aðstoð. 

2. Leita skal eftir samvirkni og fyllingu gagnvart öðrum 
gerningum Evrópusambandsins eða Bandalagsins. Þegar um er 
að ræða viðbrögð í þriðju löndum skal framkvæmdastjórnin 
tryggja innbyrðis fyllingu og samræmi aðgerða sem eru 
fjármagnaðar samkvæmt gerningnum og aðgerða sem eru 
fjármagnaðar samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1257/96. 

3. Þegar aðstoð samkvæmt kerfinu er framlag til víðtækari 
mannúðarviðbragða Bandalagsins skulu aðgerðir, sem fá 
fjárhagsaðstoð samkvæmt gerningnum, vera í samræmi við 
meginreglurnar um mannúð sem um getur í reglugerð (EB) nr. 
1257/96. 

9. gr. 

Samræmi við aðgerðir alþjóðastofnana og aðila 

Framkvæmdastjórnin skal tryggja, að því er varðar íhlutun í 
þriðju löndum, að aðgerðir sem Bandalagið fjármagnar séu 
samhæfðar og í samræmi við aðgerðir alþjóðastofnana og aðila, 
einkum þeirra sem heyra til Sameinuðu þjóðunum. 

10. gr. 

Aðstoð sem varðar tækni og stjórnun 

1. Að frumkvæði framkvæmdastjórnarinnar getur 
fjármögnunargerningurinn einnig tekið til útgjalda sem tengjast 
eftirliti, stjórnun, endurskoðun og mati sem er beinlínis 
nauðsynlegt fyrir framkvæmd þessarar ákvörðunar. 

Slík útgjöld geta nánar tiltekið tekið til rannsókna, funda, 
upplýsingastarfsemi, útgáfu, útgjalda til upplýsingatæknineta 
(og tengds búnaðar) vegna skipta á upplýsingum og til hvers 
konar annarra útgjalda vegna aðstoðar sem varðar tækni og 
stjórnun sem framkvæmdastjórnin getur þurft að nýta sér til að 
framkvæma þessa ákvörðun. 

Útgjöldin, sem um getur í fyrsta og öðrum undirlið, skulu ekki 
vera meiri en sem nemur 4% af fjárhagsáætluninni. 

2. Deildir framkvæmdastjórnarinnar skulu framkvæma 
fjárhagsáætlunina sem tengist aðgerðunum, sem um getur í 1. 
mgr., með miðstýrðum og beinum hætti, í samræmi við 2. mgr. 
53. gr. fjárhagsreglugerðarinnar. 

11. gr. 

Eftirlit 

1. Framkvæmdastjórnin skal tryggja að samningar og styrkir, 
sem framkvæmd gerningsins hefur í för með sér, taki einkum 
til eftirlits og fjármálastjórnunar af hálfu framkvæmda-
stjórnarinnar (eða þeirra fulltrúa sem hún tilnefnir), með 
vettvangseftirliti ef nauðsyn krefur, þ.m.t. að taka sýni til 
skoðunar, og um endurskoðun af hálfu endurskoðunarréttarins. 

2. Framkvæmdastjórnin skal tryggja að þiggjandi 
fjárhagsaðstoðar hafi öll fylgiskjöl varðandi útgjöld vegna 
aðgerða tiltæk framkvæmdastjórninni í fimm ár eftir síðustu 
greiðslu vegna aðgerðanna. 
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3. Á grundvelli niðurstaðna vettvangseftirlitsins, sem um 
getur í 1. mgr., skal framkvæmdastjórnin tryggja að umfang 
eða skilyrði fyrir ráðstöfun fjárhagsaðstoðarinnar sem var 
upphaflega samþykkt, svo og tímaáætlunin fyrir greiðslur, séu 
aðlöguð eftir þörfum. 

4. Framkvæmdastjórnin skal tryggja að allar nauðsynlegar 
ráðstafanir séu gerðar til að sannreyna að aðgerðirnar, sem eru 
fjármagnaðar, séu framkvæmdar á réttan hátt og í samræmi við 
ákvæði þessarar ákvörðunar og fjárhagsreglugerðarinnar. 

12. gr. 

Verndun fjárhagslegra hagsmuna Bandalagsins 

1. Þegar aðgerðum, sem eru fjármagnaðar samkvæmt 
gerningnum, er hrundið í framkvæmd skal 
framkvæmdastjórnin tryggja að fjárhagslegra hagsmuna 
Bandalagsins sé gætt með ráðstöfunum til að koma í veg fyrir 
svik, spillingu og annað ólöglegt athæfi, með skilvirku eftirliti 
og með endurheimt fjárhæða sem hafa verið greiddar á 
óréttmætan hátt og, ef vart verður við brot, með viðurlögum 
sem eru skilvirk, í réttu hlutfalli við brotið og letjandi, í 
samræmi við reglugerð (EB, KBE) nr. 2988/95, reglugerð 
(KBE, EB) nr. 2185/96 og reglugerð (EB) nr. 1073/1999. 

2. Að því er varðar aðgerðir Bandalagsins, sem eru 
fjármagnaðar samkvæmt gerningnum, skulu reglugerð (EB, 
KBE) nr. 2988/95 og reglugerð (KBE, EB) nr. 2185/96 gilda 
um öll brot á ákvæðum Bandalagslaga, þ.m.t. brot á 
samningsbundnum skyldum, sem mælt er fyrir um samkvæmt 
gerningnum vegna aðgerða eða aðgerðaleysis rekstraraðila sem 
hafa eða geta haft þau áhrif að tefla fjárlögum 
Evrópusambandsins eða fjárlögum undir þeirra stjórn, í tvísýnu 
með óréttmætum útgjaldalið. 

3. Framkvæmdastjórnin skal tryggja að fjárhæð 
fjárhagsaðstoðar sem er veitt til aðgerða sé lækkuð, felld úr 
gildi eða endurheimt ef hún kemst að raun um brot, þar á meðal 
að ekki sé farið að ákvæðum þessarar ákvörðunar eða 
einstakrar ákvörðunar eða samningsins um viðkomandi 
fjárhagsaðstoð eða ef í ljós kemur að breytingar, sem fara í 
bága við eðli eða framkvæmdarskilyrði verkefnisins, hafi verið 
gerðar á aðgerðunum án þess að samþykkis 
framkvæmdastjórnarinnar hafi verið leitað með skriflegum 
hætti fyrir fram. 

4. Hafi fresturinn ekki verið virtur eða ef aðeins er unnt að 
rökstyðja hluta úthlutaðrar fjárhagsaðstoðar með því hvernig 
framvindan á framkvæmd aðgerðar hefur verið skal 

framkvæmdastjórnin tryggja að farið sé fram á það við 
þiggjanda aðstoðarinnar að hann leggi fram athugasemdir 
innan tiltekins tíma. 

Ef þiggjandi aðstoðarinnar gefur ekki fullnægjandi svar skal 
framkvæmdastjórnin tryggja að unnt sé að fella niður 
eftirstöðvar fjárhagsaðstoðarinnar og að farið sé fram á 
endurgreiðslu á þeim fjárhæðum sem þegar hafa verið greiddar. 

5. Framkvæmdastjórnin skal tryggja að allar ótilhlýðilegar 
greiðslur séu endurgreiddar, með áföllnum vöxtum á allar þær 
fjárhæðir sem eru ekki endurgreiddar á réttum tíma samkvæmt 
skilyrðunum sem mælt er fyrir um í fjárhagsreglugerðinni. 

13. gr. 

Nefndarmeðferð 

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndar 
(nefndarinnar). 

2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar skal 4. og 7. gr. 
ákvörðunar 1999/468/EB gilda. 

Fresturinn, sem mælt er fyrir um í 3. mgr. 4. gr. ákvörðunar 
1999/468/EB, skal vera þrír mánuðir. 

3. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar skal 5. og 7. gr. 
ákvörðunar 1999/468/EB gilda. 

Fresturinn, sem mælt er fyrir um í 6. mgr. 5. gr. ákvörðunar 
1999/468/EB, skal vera þrír mánuðir. 

4. Nefndin setur sér starfsreglur. 

14. gr. 

Fjárveitingar 

1. Viðmiðunarfjárhæð fyrir framkvæmd gerningsins á 
tímabilinu 2007 til 2013 er 189 800 000 evra á verðlagi dagsins 
í dag. 

Árlegar fjárveitingar skulu háðar samþykki fjárveitingavaldsins 
og rúmast innan ramma fjárhagsrammans. 

Fjárhæð sem nemur 133 800 000 evra á verðlagi dagsins í dag 
skal koma frá undirlið 3B „Borgarar í ESB“ í 
fjárhagsrammanum og 56 000 000 evra á verðlagi dagsins í dag 
frá undirlið 4 „ESB sem samstarfsaðili á heimsvísu“. 
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2. Ekki skal ráðstafa meira en 50% viðmiðunarfjárhæðarinnar 
til aðgerða sem falla undir b- og c-lið 2. mgr. 4. gr. 

15. gr. 

Mat 

1. Reglulegt eftirlit skal haft með aðgerðum sem fá 
fjárhagslegan stuðning samkvæmt gerningnum í því skyni að 
fylgjast með framkvæmd þeirra. 

2. Framkvæmdastjórnin skal leggja eftirfarandi fyrir 
Evrópuþingið og ráðið: 

a) fyrstu matsskýrsluna um eigindlega og megindlega þætti 
við framkvæmd b- og c-liðar 2. mgr. 4 gr. og 3. mgr. 4. gr. 
eigi síðar en 31. desember 2008. Í skýrslunni skal taka tillit 
til niðurstaðna greiningar, sem framkvæmdastjórnin og 
aðildarríkin gera í sameiningu fyrir 31. desember 2007, á 
þörfinni fyrir flutninga og búnað sem kemur fram í meiri 
háttar almannavarnaaðgerðum og á þeim ráðstöfunum sem 
hafa verið gerðar samkvæmt þessari ákvörðun til að mæta 
þeim þörfum. 

Ef það virðist nauðsynlegt í ljósi niðurstaðna þessarar 
skýrslu: 

i. getur framkvæmdastjórnin lagt fram tillögu, eftir því 
sem við á, um að endurskoða viðeigandi ákvæði, 

ii. getur ráðið hvatt framkvæmdastjórnina til að leggja 
fram tillögu í því skyni að samþykkja allar viðeigandi 
breytingar á þessum ákvæðum fyrir 30. júní 2009, 

b) bráðabirgðaskýrslu um þann árangur, sem hefur náðst og 
eigindlega og megindlega þætti í framkvæmd þessarar 
ákvörðunar eigi síðar en 30. júní 2010, 

c) orðsendingu um áframhaldandi beitingu þessarar 
ákvörðunar eigi síðar en 31. desember 2011, 

d) lokaskýrslu eigi síður en 31. desember 2014. 

16. gr. 

Gildistími 

Þessi ákvörðun gildir frá 1. janúar 2007 til 31. desember 2013. 

17. gr. 

Viðtakendur 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 5. mars 2007. 

Fyrir hönd ráðsins, 

F.-W. STEINMEIER 

forseti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


