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(Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is)

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

RAAD

BESCHIKKING VAN DE RAAD

van 5 maart 2007

tot instelling van een financieringsinstrument voor civiele bescherming

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/162/EG, Euratom)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap, en met name op artikel 308,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap voor Atoomenergie, en met name op artikel 203,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Volgens artikel 3, lid 1, onder u), van het EG-Verdrag
omvat het optreden van de Gemeenschap maatregelen op
het gebied van civiele bescherming.

(2) Daartoe is bij Beschikking 2001/792/EG, Euratom (2) een
communautair mechanisme ter vergemakkelĳking van
versterkte samenwerking bĳ bĳstandsinterventies in het
kader van civiele bescherming (hierna „het mechanisme”
genoemd) vastgesteld.

(3) Beschikking 1999/847/EG van de Raad van 9 december
1999 betreffende een communautair actieprogramma
voor civiele bescherming (3) verstrijkt op 31 december
2006.

(4) Er moet een financieringsinstrument voor civiele bescher-
ming (hierna „het instrument” genoemd) worden inge-
steld op grond waarvan financiële steun kan worden ver-
leend om de doeltreffendheid van de reactie op ernstige
noodsituaties te helpen verbeteren, met name binnen de
context van Beschikking 2001/792/EG, Euratom, om
preventie- en paraatheidsmaatregelen te versterken voor
alle soorten noodsituaties, zoals natuurlijke en door de
mens veroorzaakte rampen, daden van terrorisme (met
inbegrip van chemisch, biologisch, radiologisch en nu-
cleair (CBRN) terrorisme) en technologische, radiologi-
sche of milieuongevallen, en om de uit hoofde van Be-
schikking 1999/847/EG genomen maatregelen voort te
zetten.

(5) Om te zorgen voor continuïteit met Beschikking
1999/847/EG dient deze beschikking van toepassing te
zijn met ingang van 1 januari 2007.

(6) Dit instrument zal de concrete invulling van de Europese
solidariteit ten aanzien van door ernstige noodsituaties
getroffen landen mogelijk maken door verstrekking van
assistentie in de vorm van de inzet van interventiemid-
delen van de lidstaten te vergemakkelijken.

(7) De geïsoleerde en ultraperifere regio's en sommige andere
regio's of eilanden van de Gemeenschap hebben vaak,
gezien hun geografische, orografische, sociale en econo-
mische situatie, bijzondere kenmerken en behoeften.
Deze hebben een nadelig effect, vormen een belemme-
ring voor de inzet van bijstands- en interventiemiddelen,
waardoor het moeilijk is daadwerkelijk bijstand en hulp
te verlenen, en doen specifieke behoeften aan bijstand
ontstaan, wanneer er een groot gevaar bestaat dat zich
een ernstige noodsituatie zal voordoen.
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(8) Deze beschikking mag niet van invloed zijn op de acties
in het kader van Verordening (EG) nr. 1717/2006 van
het Europees Parlement en de Raad van 15 november
2006 tot instelling van een stabiliteitsinstrument (4), de
maatregelen inzake volksgezondheid die zijn aangeno-
men in het kader van de Gemeenschapswetgeving betref-
fende communautaire actieprogramma's op het gebied
van gezondheid (2007-2013), noch de maatregelen
inzake consumentenveiligheid van Besluit nr.
1926/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 18 december 2006 tot vaststelling van een commu-
nautair actieprogramma op het gebied van consumenten-
beleid (2007-2013) (5).

(9) Ter wille van de samenhang mogen acties die vallen
onder Besluit 2007/124/EG, Euratom van de Raad van
12 februari 2007 tot vaststelling van het specifieke pro-
gramma „Terrorisme en andere aan veiligheid gerela-
teerde risico's: preventie, paraatheid en beheersing van
de gevolgen voor de periode 2007-2013”, als onderdeel
van het Algemeen Programma „Veiligheid en bescher-
ming van de vrijheden” (6) of betrekking hebben op orde-
handhaving en bescherming van de interne veiligheid,
niet onder deze beschikking vallen.

(10) Deze beschikking mag niet van toepassing zijn op acti-
viteiten die vallen onder Verordening (EG) nr. 1257/96
van de Raad van 20 juni 1996 betreffende humanitaire
hulp (7).

(11) Na het verstrijken, op 31 december 2006, van Beschik-
king nr. 2850/2000/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 20 december 2000 houdende instelling van
een communautair kader voor samenwerking op het ge-
bied van door ongevallen veroorzaakte of opzettelijke
verontreiniging van de zee (8), moet deze beschikking
gelden voor de via het mechanisme tot stand gebrachte
reactie op noodsituaties in verband met door ongevallen
veroorzaakte verontreiniging van de zee. De aspecten
paraatheid en preventie vallen onder andere instrumen-
ten, zoals Verordening (EG) nr. 1406/2002 van het Eu-
ropees Parlement en de Raad van 27 juni 2002 tot op-
richting van een Europees Agentschap voor maritieme
veiligheid tot oprichting van een Europees Agentschap
voor maritieme veiligheid (9).

(12) Om een doeltreffende toepassing van het instrument te
waarborgen is het dienstig dat acties waarvoor financiële

steun wordt verleend, tijdig een praktische bijdrage kun-
nen leveren aan de preventie van de paraatheid voor en
de snelle reactie op ernstige noodsituaties.

(13) Het mechanisme moet worden ondersteund door een
doeltreffend en geïntegreerd systeem voor opsporing en
vroegtijdige waarschuwing, dat de lidstaten en de Ge-
meenschap kan waarschuwen wanneer een ramp heeft
plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden die een weer-
slag kan hebben op het grondgebied van de lidstaten.
Hoewel de besluiten over het instellen van een dergelijk
systeem krachtens andere specifieke instrumenten moe-
ten worden genomen, dient het instrument (aangezien
het mechanisme een gebruiker is) bij te dragen tot de
instelling van deze systemen door aanwijzingen omtrent
de behoeften te geven en door voornoemde systemen
onderling te koppelen en te verbinden aan het mecha-
nisme. Zodra deze systemen zijn ingesteld, dient het me-
chanisme er ten volle gebruik van te maken en met alle
anderszins krachtens deze beschikking beschikbare mid-
delen bij te dragen tot de ontwikkeling ervan.

(14) De Commissie moet voorzien in passende logistieke
steun voor de door haar ingezette evaluatie- en/of coör-
dinatiedeskundigen.

(15) De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het verstrekken
van uitrusting en vervoer ten behoeve van de civielebe-
schermingsbijstand die zij in het kader van het mecha-
nisme aanbieden. De lidstaten moeten tevens voorzien in
passende logistieke ondersteuning voor de interventie-
teams of -modules die zij inzetten.

(16) De Commissie speelt echter een rol bij de ondersteuning
van de lidstaten door het samenvoegen van de vervoer-
middelen en de uitrusting van lidstaten te faciliteren. De
Commissie kan de lidstaten ook bijstaan om te bepalen
welke vervoermiddelen uit andere bronnen, waaronder de
commerciële markt, beschikbaar kunnen worden gesteld.
De Commissie kan de lidstaten bijstaan om te bepalen
welke uitrusting uit andere bronnen beschikbaar kan
worden gesteld.

(17) De Commissie moet tevens in staat worden gesteld om
de door de lidstaten ter beschikking gestelde vervoermid-
delen, waar nodig, aan te vullen door, afhankelijk van
bepaalde criteria en van de terugbetaling van een deel
van de ontvangen financiële middelen, aanvullende ver-
voermiddelen te financieren die nodig zijn voor het tijdig
verlenen van de beschikbare bijstand en voor de doel-
treffendheid van de reactie in het kader van het mecha-
nisme.
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(18) De toekenning van contracten voor overheidsopdrachten
en van subsidies uit hoofde van het instrument moet
verlopen overeenkomstig Verordening (EG, Euratom) nr.
1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het
Financieel Reglement van toepassing op de algemene be-
groting van de Europese Gemeenschappen („het Financi-
eel Reglement”) (10). Gezien de specifieke aard van de
acties op het gebied van civiele bescherming moet wor-
den bepaald dat financiële bijstand ook aan natuurlijke
personen kan worden verleend. Het is tevens van belang
dat de voorschriften van het Financieel Reglement wor-
den nageleefd, met name de daarin neergelegde beginse-
len van zuinigheid, efficiëntie en doeltreffendheid.

(19) Derde landen moeten aan het instrument kunnen deel-
nemen.

(20) Indien het mechanisme gevolg geeft aan een verzoek om
bijstand buiten de Gemeenschap, als onderdeel van de
algemene humanitaire reactie van de Gemeenschap, is
het van bijzonder belang dat er gezorgd wordt voor
complementariteit en samenhang van de acties uit hoofde
van deze beschikking en de uit hoofde van Verordening
(EG) nr. 1257/96 gefinancierde acties, en dat voor de
acties uit hoofde van deze beschikking de humanitaire
beginselen gelden die zijn vastgelegd in die verordening,
dat wil zeggen dat deze acties, zoals op het gebied van
civiele bescherming de algemene regel is, niet-discrimine-
rend, onafhankelijk, onpartijdig en in overeenstemming
met de behoeften en belangen van de slachtoffers moeten
zijn.

(21) Wat betreft interventies in derde landen moet worden
gezorgd voor coördinatie en samenhang met de acties
van internationale organisaties en instellingen.

(22) Om de Commissie beter in staat te stellen de uitvoering
van deze beschikking te volgen, moeten op initiatief van
de Commissie uitgaven voor toezicht, controle, audit en
evaluatie in dat verband kunnen worden gefinancierd.

(23) Er moeten passende regelingen worden vastgesteld om te
zorgen voor een adequaat toezicht op de uitvoering van

de acties waarvoor uit hoofde van het instrument finan-
ciële steun wordt ontvangen.

(24) Tevens moeten passende maatregelen worden getroffen
om onregelmatigheden en fraude te voorkomen en moe-
ten de nodige stappen worden ondernomen om verloren
gegane, ten onrechte betaalde of onjuist gebruikte mid-
delen terug te vorderen overeenkomstig Verordening (EG,
Euratom) nr. 2988/95 van de Raad van 18 december
1995 betreffende de bescherming van de financiële be-
langen van de Europese Gemeenschappen (11), Verorde-
ning (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad van
11 november 1996 betreffende de controles en verifica-
ties die ter plaatse door de Commissie worden uitgevoerd
ter bescherming van de financiële belangen van de Euro-
pese Gemeenschappen tegen fraudes en andere onregel-
matigheden (12), en Verordening (EG) nr. 1073/1999 van
het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999
betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor
fraudebestrijding (OLAF) (13).

(25) De voor de uitvoering van deze beschikking noodzake-
lijke maatregelen moeten worden vastgesteld overeen-
komstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni
1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uit-
oefening van de aan de Commissie verleende uitvoerings-
bevoegdheden (14), waarbij moet worden aangegeven
voor welke maatregelen de procedure van het comité
van beheer en voor welke de procedure van het regel-
gevend comité geldt; de procedure van het regelgevend
comité is in bepaalde gevallen, gelet op het belang van de
te nemen maatregelen, het meest aangewezen.

(26) In deze beschikking wordt, zonder afbreuk te doen aan
de bevoegdheden van de begrotingsautoriteit als om-
schreven in het EG-Verdrag, voor de volledige looptijd
van het instrument een referentiebedrag vastgesteld in de
zin van punt 38 van het Interinstitutioneel Akkoord van
17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en
de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een
goed financieel beheer (15) met dien verstande dat deze
bedragen deels gefinancierd moeten worden uit subru-
briek 3b „Burgerschap” en deels uit rubriek 4 „De EU
als mondiale partner” van het financieel kader 2007-
2013.

(27) De uitvoering van deze beschikking moet regelmatig
worden geëvalueerd.
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(28) Gezien de omvang en de effecten van de uit hoofde van
het instrument te financieren acties kunnen de doelstel-
lingen van de voorgestelde maatregel, rekening houdend
met de uit de toepassing van deze beschikking voort-
vloeiende voordelen qua beperking van het aantal doden
en gewonden en van de economische, materiële en mi-
lieuschade, niet in voldoende mate door de lidstaten al-
leen worden gehaald en kunnen zij bijgevolg beter op
communautair niveau worden verwezenlijkt. De Gemeen-
schap kan derhalve maatregelen treffen overeenkomstig
het in artikel 5 van het EG-Verdrag opgenomen subsidi-
ariteitsbeginsel. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel
neergelegde evenredigheidsbeginsel, gaat deze beschik-
king niet verder dan wat nodig is om deze doelstellingen
te verwezenlijken.

(29) Het EG-Verdrag en het EGA-Verdrag voorzien voor de
aanneming van onderhavige beschikking in geen andere
dan de in artikel 308, respectievelijk artikel 203 bedoelde
bevoegdheden,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1

Onderwerp

1. Bij deze beschikking wordt een financieringsinstrument
voor civiele bescherming ingesteld, hierna „het instrument” ge-
noemd, ter ondersteuning en aanvulling van de door de lid-
staten gedane inspanningen voor de bescherming van, in eerste
instantie de bevolking, maar ook van het milieu en eigendom-
men, met inbegrip van het cultureel erfgoed, in geval van na-
tuur- of door de mens veroorzaakte rampen, daden van terro-
risme of technologische, radiologische of milieuongevallen, als-
ook ter vergemakkelijking van versterkte samenwerking tussen
de lidstaten op het gebied van civiele bescherming.

Het instrument bestrijkt de periode van 1 januari 2007 tot en
met 31 december 2013.

2. Deze beschikking bevat regels voor de toekenning van
financiële steun voor:

a) acties op het gebied van het communautaire mechanisme ter
vergemakkelijking van versterkte samenwerking bij bijstands-
interventies in het kader van civiele bescherming (hierna „het
mechanisme” genoemd);

b) maatregelen ter voorkoming, c.q. beperking van de gevolgen
van een noodsituatie; en

c) acties ter verhoging van de paraatheid van de Gemeenschap
om te reageren op noodsituaties, met inbegrip van acties om
het bewustzijn van de EU-burgers te vergroten.

3. Deze beschikking behelst ook speciale bepalingen voor de
financiering van bepaalde vervoermiddelen bij ernstige noodsi-
tuaties, om een snelle en effectieve reactie daarop te vergemak-
kelijken.

4. In deze beschikking wordt rekening gehouden met de
bijzondere behoeften van geïsoleerde, ultraperifere en andere
regio's of eilanden van de Gemeenschap in het geval van een
noodsituatie.

Artikel 2

Werkingssfeer

1. Deze beschikking is van toepassing op preventie en pa-
raatheidsmaatregelen voor elke soort noodsituatie binnen de
Gemeenschap en in op basis van artikel 7 deelnemende landen.

2. Deze beschikking is ook van toepassing op acties ter on-
dersteuning van de reactie op de directe gevolgen van een ern-
stige noodsituatie, ongeacht de aard ervan, met inbegrip van de
via het mechanisme tot stand gebrachte reactie op noodsituaties
in verband met door ongevallen veroorzaakte verontreiniging
van de zee, binnen of buiten de Gemeenschap, indien op grond
van het mechanisme om steun wordt verzocht.

3. Deze beschikking is niet van toepassing op:

a) acties in het kader van Verordening (EG) nr. 1717/2006;

b) acties en maatregelen in het kader van de Gemeenschaps-
wetgeving betreffende communautaire actieprogramma's op
het gebied van gezondheid;

c) acties en maatregelen in het kader van Besluit nr.
1926/2006/EG;

d) acties in het kader van Besluit 2007/124/EG, Euratom;

e) acties in het kader van Verordening (EG) nr. 1257/96, on-
verminderd artikel 4, lid 2, onder c), van deze beschikking;

f) acties in het kader van Verordening (EG) nr. 1406/2002.

Artikel 3

Definities

In deze beschikking wordt verstaan onder:

a) „noodsituatie”: elke situatie die nadelige gevolgen voor de
bevolking, het milieu of eigendommen heeft of kan hebben;
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b) „ernstige noodsituatie”: elke situatie die nadelige gevolgen
voor de bevolking, het milieu of eigendommen heeft of
kan hebben en aanleiding kan zijn tot een verzoek om bij-
stand uit hoofde van het mechanisme;

c) „reactie”: elke maatregel die tijdens of na een ernstige nood-
situatie uit hoofde van het mechanisme wordt genomen om
de onmiddellijke gevolgen daarvan te bestrijden;

d) „paraatheid”: een door middel van tevoren ondernomen actie
bereikte staat van gereedheid en vermogen van menselijke en
materiële middelen waardoor kan worden gezorgd voor een
effectieve snelle reactie op een noodsituatie;

e) „preventie”: elke maatregel ter ondersteuning van lidstaten bij
het voorkomen van risico's en/of het verminderen van scha-
delijke effecten voor aan de bevolking, het milieu of eigen-
dommen als gevolg van noodsituaties;

f) „vroegtijdige waarschuwing”: de tijdige en doeltreffende ver-
strekking van informatie waardoor maatregelen kunnen wor-
den genomen om risico's te voorkomen of te verminderen
en om de paraatheid voor een doeltreffende reactie te waar-
borgen.

Artikel 4

In aanmerking komende acties en criteria

1. De volgende acties komen in aanmerking voor financiële
steun uit hoofde van het instrument op het gebied van preven-
tie en paraatheid:

a) studies, onderzoeken, modellering en het uitwerken van sce-
nario's met het oog op:

i) het bevorderen van de uitwisseling van kennis, beste
praktijken en informatie en

ii) de verbetering van preventie, paraatheid en doeltreffende
reactie;

b) opleiding, oefeningen, workshops, uitwisseling van personeel
en deskundigen, oprichting van netwerken, demonstratiepro-
jecten en overdracht van technologie, ter verbetering van
preventie, paraatheid en doeltreffende reactie;

c) voorlichting van het publiek, opleiding en bewustmakings-
en daarmee samenhangende voorlichtingsacties teneinde de
gevolgen van noodsituaties op EU-burgers zo beperkt moge-
lijk te houden en deze burgers te helpen om zichzelf doel-
treffender te beschermen;

d) instaan voor de taken van het waarnemings- en informatie-
centrum (MIC) van het mechanisme teneinde een snelle re-
actie in geval van een ernstige noodsituatie mogelijk te
maken;

e) communicatieacties en maatregelen om de reactie van de
Gemeenschap een sterker profiel te geven;

f) bijdragen tot het ontwikkelen van systemen voor opsporing
en vroegtijdige waarschuwing voor rampen, die het grond-
gebied van de lidstaten kunnen treffen, teneinde een snelle
reactie van de lidstaten en de Europese Gemeenschap moge-
lijk te maken, alsmede tot het instellen van die systemen
door het verrichten van onderzoeken en evaluaties naar de
behoeften en de haalbaarheid van bedoelde systemen en
door acties ter bevordering van de onderlinge koppeling
van de systemen en de verbinding ervan met het MIC en
het CECIS, bedoeld onder g). Deze systemen houden reke-
ning met bestaande bronnen van informatie, monitoring of
opsporing en bouwen hierop voort;

g) totstandbrenging en onderhoud van een veilig gemeenschap-
pelijk noodcommunicatie- en informatiesysteem (CECIS) en
instrumenten voor communicatie en informatiedeling tussen
het MIC en de contactpunten van de lidstaten en andere
deelnemers in het kader van het mechanisme mogelijk te
maken;

h) toezicht en evaluatie;

i) vaststelling van een programma van ervaringen uit interven-
ties en oefeningen in de context van het mechanisme.

2. De volgende acties komen in aanmerking voor financiële
steun uit hoofde van het instrument op het gebied van reactie
in het kader van het mechanisme:

a) het inschakelen van evaluatie- en coördinatiedeskundigen
met hun ondersteunende uitrusting, in het bijzonder com-
municatiemiddelen, teneinde het verlenen van bijstand en de
samenwerking met andere aanwezige actoren te faciliteren;

b) het ondersteunen van de lidstaten bij het verkrijgen van toe-
gang tot uitrusting en vervoermiddelen door:

i) het verstrekken en het delen van informatie over uitrus-
ting en vervoermiddelen die door de lidstaten ter be-
schikking kunnen worden gesteld, teneinde het gemeen-
schappelijk gebruik van dergelijke uitrusting en vervoer-
middelen te faciliteren,
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ii) het bijstaan van lidstaten bij het bepalen en faciliteren
van hun toegang tot vervoermiddelen die uit andere
bronnen, waaronder de commerciële markt, beschikbaar
kunnen worden gesteld,

iii) het bijstaan van lidstaten bij het bepalen van de uitrus-
ting die uit andere bronnen, waaronder de commerciële
markt, beschikbaar kan worden gesteld;

c) het aanvullen van het door de lidstaten verstrekte vervoer
door het financieren van aanvullende vervoermiddelen die
nodig zijn voor een snelle reactie op ernstige noodsituaties,
als bedoeld in artikel 1. Dergelijke acties komen alleen voor
financiële steun uit hoofde van dit instrument in aanmerking
als aan de volgende criteria wordt voldaan:

i) de aanvullende vervoermiddelen zijn noodzakelijk om
een doeltreffende reactie op het gebied van civiele be-
scherming in het kader van het mechanisme te waar-
borgen;

ii) alle andere mogelijkheden voor het vinden van vervoer
in het kader van het mechanisme, inclusief onder b), zijn
uitgeput;

iii) de te vervoeren bijstand:

— is in het kader van het mechanisme aan een verzoe-
kend land aangeboden en door dit land aanvaard;

— is noodzakelijk om te voldoen aan vitale behoeften
ingevolge de noodsituatie;

— vult de door de lidstaten verleende bijstand aan;

— vormt, in het geval van noodsituaties in derde landen,
een aanvulling op de algemene humanitaire reactie
van de Gemeenschap, indien aanwezig.

3. a) De lidstaten die om financiële steun voor hun hulptran-
sporten hebben verzocht, betalen uiterlijk 180 dagen na
de interventie ten minste 50 % van de ontvangen com-
munautaire middelen terug.

b) De krachtens dit instrument ontvangen financiering doet
niet af aan de verantwoordelijkheid van de lidstaten om
op hun grondgebied mensen, eigendommen en het milieu
tegen rampen te beschermen, en ontlasten de lidstaten

niet van hun taak om hun systemen voor civiele bescher-
ming toe te rusten met voldoende capaciteit om adequaat
te kunnen reageren op rampen die naar omvang en aard
redelijkerwijs te verwachten zijn en waarop men zich
redelijkerwijs kan voorbereiden.

4. De voorschriften voor de uitvoering van lid 2, onder b) en
c), en lid 3, worden aangenomen overeenkomstig de procedure,
bedoeld in artikel 13, lid 3.

De Commissie brengt op gezette tijden verslag uit over de toe-
passing van lid 2, onder b) en c), en lid 3, aan het in artikel 13
bedoelde comité.

Deze voorschriften zullen indien nodig worden herzien over-
eenkomstig de procedure van artikel 13, lid 3.

Artikel 5

Begunstigden

Financiële steun uit hoofde van dit instrument kan worden ver-
leend aan privaat- of publiekrechtelijke natuurlijke of rechtsper-
sonen.

Artikel 6

Financieringsvormen en uitvoeringsprocedures

1. De Commissie voert de communautaire financiële bijstand
uit overeenkomstig het Financieel Reglement.

2. Financiële steun uit hoofde van het instrument kan de
vorm aannemen van subsidies of contracten voor overheidsop-
drachten, die worden toegekend overeenkomstig het Financieel
Reglement.

3. Wat subsidies betreft, stelt de Commissie jaarlijkse werk-
programma's vast met specifieke bepalingen over de doelstel-
lingen, het tijdschema voor de uitnodiging of uitnodigingen tot
het indienen van voorstellen, het indicatieve bedrag, het maxi-
male steunpercentage en de verwachte resultaten.

4. Wat overheidsopdrachten betreft, worden de desbetref-
fende contracten, met inbegrip van raamcontracten voor mobi-
lisering van de nodige middelen voor de uitvoering van acties
voor snelle reactie, in de jaarlijkse werkprogramma's opge-
nomen.
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5. De jaarlijkse werkprogramma's worden vastgesteld volgens
de in artikel 13, lid 2, bedoelde procedure.

6. De begroting van het instrument wordt door de Commis-
sie op gecentraliseerde wijze uitgevoerd en de uitvoeringstaken
worden direct door haar diensten verricht overeenkomstig arti-
kel 53, lid 2, van het Financieel Reglement.

Artikel 7

Deelname van derde landen

Kandidaat-lidstaten kunnen aan dit instrument deelnemen.

Andere derde landen kunnen meewerken aan activiteiten in het
kader van dit instrument indien dat op grond van overeenkom-
sten tussen deze derde landen en de Gemeenschap mogelijk is.

Artikel 8

Complementariteit en samenhang van het optreden van de
Gemeenschap

1. Acties waarvoor financiële steun uit hoofde van het in-
strument wordt ontvangen, komen niet in aanmerking voor
steun uit hoofde van andere communautaire financiële instru-
menten.

De Commissie ziet erop toe dat de aanvragers van financiële
steun uit hoofde van het instrument en de begunstigden van die
steun haar informatie verstrekken over eventueel uit andere
bronnen, inclusief de algemene begroting van de Europese
Unie, ontvangen financiële steun, alsook over lopende aanvra-
gen voor het ontvangen van dergelijke steun.

2. Er wordt gestreefd naar synergie en complementariteit met
andere instrumenten van de Europese Unie of de Gemeenschap.
In geval van een reactie in derde landen, zorgt de Commissie
voor de complementariteit en de samenhang van acties die
worden gefinancierd uit hoofde van dit instrument en acties
die worden gefinancierd uit hoofde van Verordening (EG) nr.
1257/96.

3. Indien bijstand uit hoofde van het mechanisme bijdraagt
aan een ruimere humanitaire reactie van de Gemeenschap, zijn
acties waarvoor financiële bijstand uit hoofde van het instru-
ment wordt ontvangen in overeenstemming met de humanitaire
beginselen als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1257/96.

Artikel 9

Samenhang met acties van internationale organisaties en
instellingen

De Commissie ziet erop toe dat, voor interventies in derde
landen, de door de Gemeenschap gefinancierde acties worden
gecoördineerd en samenhang vertonen met die van internatio-
nale organisaties en instellingen, met name de organisaties die
deel uitmaken van de structuur van de Verenigde Naties.

Artikel 10

Technische en administratieve bijstand

1. Op initiatief van de Commissie kan het instrument ook
uitgaven dekken voor activiteiten op het gebied van toezicht,
controle, audit en evaluatie die rechtstreeks noodzakelijk zijn
voor de uitvoering van deze beschikking.

Deze uitgaven kunnen met name betrekking hebben op studies,
bijeenkomsten, voorlichtingsactiviteiten, publicaties, informatica-
netwerken (en bijbehorende uitrusting) voor informatie-uitwisse-
ling alsook elke andere vorm van technische en administratieve
bijstand die de Commissie nodig heeft voor de uitvoering van
deze beschikking.

De in de eerste en tweede alinea bedoelde uitgaven mogen niet
meer dan 4 % van de begroting bedragen.

2. De begroting met betrekking tot de in lid 1 bedoelde
activiteiten wordt door de Commissie op gecentraliseerde wijze
uitgevoerd en de uitvoeringstaken worden direct door haar dien-
sten verricht overeenkomstig artikel 53, lid 2, van het Financieel
Reglement.

Artikel 11

Toezicht

1. De Commissie ziet erop toe dat uit de uitvoering van het
instrument voortvloeiende contracten en subsidies met name
voorzien in toezicht en financiële controle door de Commissie
(of een door haar gevolmachtigde vertegenwoordiger), zo nodig
door controles ter plaatse, met inbegrip van steekproefsgewijze
controles, en in controles door de Rekenkamer.

2. De Commissie ziet erop toe dat gedurende een periode
van vijf jaar, te rekenen vanaf de laatste betaling voor een ge-
geven actie, de begunstigde van de financiële steun alle beschei-
den met betrekking tot uitgaven voor de betrokken actie ter
beschikking van de Commissie houdt.
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3. Op basis van de resultaten van de in lid 1 bedoelde steek-
proefsgewijze controles ziet de Commissie erop toe dat, indien
nodig, de omvang van de oorspronkelijk goedgekeurde financi-
ële steun en de daaraan verbonden voorwaarden, alsook het
tijdschema van de betalingen, worden aangepast.

4. De Commissie ziet erop toe dat al het nodige wordt on-
dernomen om te verifiëren of de gefinancierde acties correct en
in overeenstemming met deze beschikking en met het Financieel
Reglement worden uitgevoerd.

Artikel 12

Bescherming van de financiële belangen van de
Gemeenschap

1. De Commissie ziet erop toe dat bij de uitvoering van uit
hoofde van dit instrument gefinancierde acties de financiële
belangen van de Gemeenschap worden gevrijwaard door de
toepassing van maatregelen ter voorkoming van fraude, corrup-
tie en andere illegale handelingen, door de uitvoering van doel-
treffende controles en de terugvordering van onverschuldigd
uitbetaalde bedragen en, indien onregelmatigheden worden vast-
gesteld, door doeltreffende, evenredige en afschrikkende sanc-
ties, overeenkomstig de bepalingen van de Verordeningen (EG,
Euratom) nr. 2988/95 en (Euratom, EG) nr. 2185/96 en (EG)
nr. 1073/1999.

2. Ten aanzien van uit hoofde van dit instrument gefinan-
cierde communautaire acties zijn de Verordeningen (EG, Eura-
tom) nr. 2988/95 en (Euratom, EG) nr. 2185/96 van toepassing
op elke inbreuk op het Gemeenschapsrecht, met inbegrip van
inbreuken op een uit hoofde van het instrument vastgelegde
contractuele verplichting, die bestaat in een handeling of een
nalaten van een marktdeelnemer waardoor de algemene begro-
ting van de Europese Unie of de door de Gemeenschappen
beheerde begrotingen worden of zouden kunnen worden bena-
deeld door een onverschuldigde uitgave.

3. De Commissie ziet erop toe dat de voor een actie toege-
kende financiële bijstand wordt verminderd, opgeschort of te-
ruggevorderd, indien zij onregelmatigheden vaststelt, met inbe-
grip van de niet-naleving van de bepalingen van deze beschik-
king of van de individuele beschikking of het contract waarbij
de financiële steun in kwestie werd toegekend, of indien aan het
licht komt dat, zonder dat de Commissie daarvoor schriftelijk
om toestemming werd verzocht, de actie werd gewijzigd op een
manier die in strijd is met de aard of de uitvoeringsvoorwaarden
van het project.

4. Indien de termijnen niet in acht werden genomen of in-
dien slechts een deel van de toegekende financiële steun gerecht-
vaardigd blijkt in het licht van de voortgang die met de uitvoe-
ring van de actie wordt gemaakt, ziet de Commissie erop toe

dat de begunstigde wordt verzocht om binnen een vastgestelde
termijn zijn opmerkingen kenbaar te maken.

Indien de begunstigde geen geldige verantwoording verstrekt,
ziet de Commissie erop toe dat de resterende financiële steun
kan worden geschrapt en dat de terugbetaling van de reeds
uitbetaalde bedragen wordt geëist.

5. De Commissie ziet erop toe dat onverschuldigd uitbe-
taalde bedragen worden terugbetaald, verhoogd met een achter-
standsrente op de bedragen die niet tijdig worden terugbetaald,
overeenkomstig de in het Financieel Reglement vastgestelde
voorwaarden.

Artikel 13

Comitéprocedure

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité (hierna
„het comité” genoemd).

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 4
en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn
wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5
en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn
wordt vastgesteld op drie maanden.

4. Het Comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 14

Begrotingsmiddelen

1. Het financieel referentiebedrag voor de uitvoering van het
instrument over de periode 2007 tot en met 2013 bedraagt
189,8 miljoen EUR in lopende prijzen.

Door de begrotingsautoriteit worden binnen de grenzen van het
financiële kader jaarlijkse kredieten toegestaan.

133,8 miljoen EUR komt uit subrubriek 3b „Burgerschap” van
het financiële kader 2007-2013 en 56 miljoen EUR komt uit
rubriek 4 „De EU als mondiale partner”.
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2. Ten hoogste 50 % van het referentiebedrag zal worden
toegewezen voor acties die onder artikel 4, lid 2, onder b) en
c), vallen.

Artikel 15

Evaluatie

1. Er vindt een geregelde voortgangscontrole plaats van de
acties waarvoor uit hoofde van het instrument steun wordt
ontvangen, teneinde de uitvoering daarvan te bewaken.

2. De Commissie dient de volgende documenten in bij het
Europees Parlement en de Raad:

a) uiterlijk op 31 december 2008, een eerste evaluatieverslag
over de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van de uitvoe-
ring van artikel 4, lid 2, onder b), c) en d), en lid 3. In dat
verslag wordt rekening gehouden met de resultaten van de
vóór 31 december 2007 door de Commissie en de lidstaten
gezamenlijk verrichte analyse van de behoeften aan vervoer-
middelen en uitrusting die tijdens interventies bij ernstige
noodsituaties zijn gebleken, alsook van de op grond van
deze beschikking genomen maatregelen om in deze behoef-
ten te voorzien.

Indien dat in het licht van de conclusies van dat verslag
noodzakelijk lijkt:

i) kan de Commissie, indien nodig, een voorstel tot herzie-
ning van de desbetreffende bepalingen doen,

ii) kan de Raad de Commissie verzoeken om een voorstel te
doen met het oog op de aanneming van een passende
wijziging van die bepalingen voor 30 juni 2009;

b) uiterlijk op 30 juni 2010, een tussentijds evaluatieverslag
over de behaalde resultaten en de kwalitatieve en kwantita-
tieve aspecten van de uitvoering van deze beschikking;

c) uiterlijk op 31 december 2011, een mededeling over de
voortzetting van deze beschikking;

d) uiterlijk op 31 december 2014, een verslag van de evaluatie
achteraf.

Artikel 16

Toepassing

Deze beschikking is van toepassing van 1 januari 2007 tot en
met 31 december 2013.

Artikel 17

Adressaten

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 5 maart 2007.

Voor de Raad
De voorzitter

F.-W. STEINMEIER
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