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RADA

DECYZJA RADY

z dnia 20 grudnia 2004 r.

zmieniająca decyzję Rady 1999/847/WE w odniesieniu do przedłużenia wspólnotowego programu
działań w dziedzinie ochrony ludności

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/12/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w
szczególności jego art. 308,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Rady 1999/847/WE z dnia 9 grudnia 1999 r.
ustanawiająca wspólnotowy program działań w dzie-
dzinie ochrony ludności (2) ustanowiła wspólnotowy
program działań w dziedzinie prewencji, przygotowania
i reagowania na klęski żywiołowe i katastrofy spowodo-
wane przez człowieka, zarówno lądowe jak i morskie, na
okres od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2004 r.

(2) Ostatnie wydarzenia, takie jak powodzie w Europie Środ-
kowej i Wschodniej w lecie 2002 r., wypadek Prestige w
Hiszpanii w listopadzie 2002 r. oraz fala upałów i
rozległe pożary lasów w Europie Południowej w lecie
2003 r., świadczą o tym, że działania podejmowane na
poziomie wspólnotowym w dziedzinie ochrony ludności
na mocy decyzji 1999/847/WE powinny być kontynuo-
wane.

(3) W celu uniknięcia przerwy pomiędzy wygaśnięciem
decyzji 1999/847/WE a datą rozpoczęcia stosowania
nowej podstawy prawnej należy przedłużyć program
działań ustanowiony decyzją 1999/847/WE o dwa lata.

(4) Dlatego też decyzja 1999/847/WE powinna zostać odpo-
wiednio zmieniona,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 1999/847/WE wprowadza się następujące zmiany:

a) w art. 1 ust. 1 datę „31 grudnia 2004 r.” zastępuje się datą
„31 grudnia 2006 r.”;

b) artykuł 2 ust. 3 akapit pierwszy otrzymuje następujące
brzmienie:

„Kwota odniesienia finansowego dotycząca realizacji
programu wynosi 7,5 mln EUR na okres od 1 stycznia
2000 r. do 31 grudnia 2004 r. i 4 mln EUR na okres od
1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2006 r.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2004 r.

W imieniu Rady
P. VAN GEEL

Przewodniczący
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(1) Opinia wydana dnia 15 grudnia 2004 r. (dotychczas nieopubliko-
wana w Dzienniku Urzędowym).

(2) Dz. U. L 327 z 21.12.1999, str. 53.


