
(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

DECYZJA RADY

z dnia 24 stycznia 2005 r.

zmieniająca decyzję 2004/197/WPZiB ustanawiającą mechanizm zarządzania finansowaniem
wspólnych kosztów operacji Unii Europejskiej mających wpływ na kwestie wojskowe lub

obronne (Athena)

(2005/68/WPZiB)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego
art. 13 ust. 3 oraz art. 28 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 23 lutego 2004 r. Rada przyjęła decyzję
2004/197/WPZiB (1), która przewiduje, że jej pierwszy
przegląd będzie miał miejsce przed końcem 2004 r.

(2) Rada, w swoich konkluzjach z dnia 14 maja 2003 r.,
potwierdziła potrzebę utworzenia sił szybkiego reago-
wania, w szczególności do zadań humanitarnych
i ratowniczych.

(3) Komitet Wojskowy UE w swoim sprawozdaniu z dnia 3
marca 2004 r. szczegółowo określił koncepcję sił
wojskowych szybkiego reagowania UE. Następnie,
w dniu 14 czerwca 2004 r., zdefiniował on koncepcję
Zgrupowań Taktycznych UE.

(4) W dniu 17 czerwca 2004 r. Rada Europejska zatwier-
dziła sprawozdanie w sprawie EPBO, w którym podkreś-
lono, że prace dotyczące sił szybkiego reagowania UE
powinny zostać przyspieszone w celu osiągnięcia począt-
kowego potencjału operacyjnego na początku 2005 r.

(5) W świetle tych wydarzeń, wcześniejsze finansowanie
operacji wojskowych UE powinno zostać usprawnione,
w szczególności w odniesieniu do operacji szybkiego
reagowania. Z tego powodu planowany jest nowy system
wcześniejszego finansowania, szczególnie i w pierwszej
kolejności w odniesieniu do operacji szybkiego reago-
wania; w określonych warunkach wkład wniesiony
wcześniej może zostać wykorzystany do wcześniejszego
finansowania zwykłych operacji, szczególnie tych,
w przypadku których odstęp czasu pomiędzy przyjęciem

wspólnego działania a decyzją dotyczącą rozpoczęcia
operacji jest krótki.

(6) W związku z tym decyzja 2004/197/WPZiB powinna
zostać zmieniona,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji Rady 2004/197/WPZiB z dnia 23 lutego 2004 r.
wprowadza się następujące zmiany:

1) artykuł 25 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 25

Wcześniejsze finansowanie

1. W przypadku operacji wojskowych szybkiego reago-
wania UE od Państw Członkowskich wnoszących wkład
należne są wkłady w wysokości kwoty referencyjnej. Bez
uszczerbku dla art. 24 ust. 4, płatności następują jak okreś-
lono poniżej.

2. Do celów wcześniejszego finansowania operacji
wojskowych szybkiego reagowania UE uczestniczące
Państwa Członkowskie:

a) wnoszą swój wkład na rzecz Athena z góry;

b) lub, gdy Rada zadecyduje o przeprowadzeniu operacji
wojskowej szybkiego reagowania UE, do której finanso-
wania wnoszą one wkład, wpłacają swój wkład w koszty
wspólne takiej operacji w wysokości kwoty referencyjnej
w terminie pięciu dni od daty przekazania wezwania,
o ile Rada nie zadecyduje inaczej.
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(1) Dz.U. L 63 z 28.2.2004, str. 68.



3. Do celów, o których mowa powyżej, Specjalny
Komitet, w którego skład wchodzi po jednym przedstawi-
cielu z każdego Państwa Członkowskiego, które zdecydo-
wały się wnosić swój wkład z góry (dalej zwanych
»Państwami Członkowskimi, które wnoszą wkład z góry«),
zamieszcza tymczasowe środki w szczególnym tytule
w budżecie. Takie tymczasowe środki są pokrywane
z wkładów płatnych przez Państwa Członkowskie, które
wnoszą wkład z góry, w terminie 90 dni od daty przeka-
zania wezwania do zapłaty takich wkładów. Wkłady płatne
z góry należne za rok 2005 są płatne w dwóch ratach
odpowiednio do dnia 30 kwietnia i do dnia 30 listopada
2005 r.

4. Bez uszczerbku dla art. 24 ust. 4, wkłady należne od
Państwa Członkowskiego, które wnosi wkład z góry, do
wysokości wkładu, który zapłaciło w ramach tymczasowych
środków, o których mowa w ust. 3 niniejszego artykułu, są
należne w terminie 90 dni od daty przekazania wezwania do
zapłaty. Podobna kwota może zostać udostępniona dowódcy
operacji z wkładów wpłaconych z góry.

5. Niezależnie od przepisów art. 20, wszelkie tymczasowe
środki, o których mowa w ust. 3 niniejszego artykułu, które
zostały wykorzystane na cele operacji, są uzupełniane
w terminie 90 dni od daty przekazania wezwania.

6. Bez uszczerbku dla przepisów ust. 1, każde Państwo
Członkowskie, które wnosi wkład z góry, może
w określonych okolicznościach upoważnić Zarządcę do
wykorzystania jego wkładu wniesionego z góry do pokrycia
wkładu w operację, w której uczestniczy, inną niż operacja
szybkiego reagowania. Wkład opłacony z góry jest uzupeł-
niany przez dane Państwo Członkowskie w terminie 90 dni
od przekazania wezwania.

7. Niezależnie od przepisów art. 31 ust. 3, dowódca
operacji może wykorzystać i wypłacić udostępnione mu
kwoty.

8. Każde Państwo Członkowskie może zmienić swoją
decyzję o wniesieniu wkładu z góry poprzez powiadomienie
o tym Zarządcy z przynajmniej trzymiesięcznym wyprzedze-
niem.”;

2) w art. 24 ust. 6 wprowadza się następujące zmiany:

„6. Bez uszczerbku dla innych przepisów niniejszej
decyzji, wkłady są wnoszone w ciągu 30 dni od przekazania
odpowiedniego wezwania.”

Artykuł 2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem 1 lutego 2005 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 stycznia 2005 r.

W imieniu Rady
F. BODEN

Przewodniczący
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