
DECYZJA RADY 2014/861/WPZiB 

z dnia 1 grudnia 2014 r. 

zmieniająca decyzję 2012/699/WPZiB w sprawie wspierania przez Unię działań komisji przygoto
wawczej Organizacji do spraw Traktatu o Całkowitym Zakazie Prób Jądrowych w celu zwięk
szenia jej zdolności monitorowania i kontroli oraz w ramach realizacji strategii UE przeciw 

rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 ust. 1 i art. 31 ust. 1, 

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 13 listopada 2012 r. Rada przyjęła decyzję 2012/699/WPZiB (1). 

(2)  Decyzja 2012/699/WPZiB przewiduje 24-miesięczny okres realizacji projektów, o których mowa w art. 1 ust. 2, 
po zawarciu umowy o finansowaniu, o której mowa w art. 3 ust. 3. 

(3)  W dniu 18 czerwca 2014 r. tymczasowy sekretariat techniczny komisji przygotowawczej Organizacji do spraw 
Traktatu o Całkowitym Zakazie Prób Jądrowych (CTBTO) wystąpił do Unii Europejskiej o zatwierdzenie przedłu
żenia 24-miesięcznego okresu przewidzianego w art. 5 decyzji Rady 2012/699/WPZiB o 12 miesięcy, aby umoż
liwić realizację pozostałej części projektów, niezrealizowanych przed upływem tego okresu. 

(4)  Realizacja pozostałej części projektów, o których mowa w: pkt 2.1. (Pomoc techniczna i budowa zdolności), 2.2. 
(Rozwój zdolności dla przyszłych pokoleń ekspertów CTBT — inicjatywa w zakresie rozwoju zdolności), 2.3. 
(Rozwój modelowania transportu w atmosferze), 2.4. (Opracowanie charakterystyki promieniotwórczego ksenonu 
i ograniczenie jego emisji) oraz 2.6. (Utrzymanie certyfikowanych pomocniczych stacji sejsmicznych międzynaro
dowego systemu monitoringu), wymienionych w załączniku do decyzji 2012/699/WPZiB, konkretnie przywoła
nych we wniosku złożonym przez CTBTO w dniu 18 czerwca 2014 r., może być prowadzona bez żadnych 
implikacji w odniesieniu do zasobów. 

(5)  W związku z tym, aby umożliwić pełną realizację projektów przewidzianych w decyzji 2012/699/WPZiB, należy 
ją zmienić poprzez odpowiednie przedłużenie jej okresu obowiązywania, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji 2012/699/WPZiB wprowadza się następujące zmiany: 

1)  art. 5 akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Niniejsza decyzja wygasa po 36 miesiącach od dnia zawarcia umowy o finansowaniu, o której mowa w art. 3 ust. 3.”; 

2)  akapit w pkt 3 załącznika otrzymuje brzmienie: 

„Całkowity szacowany czas realizacji projektów wynosi 36 miesięcy.”. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 1 grudnia 2014 r. 

W imieniu Rady 
B. LORENZIN 

Przewodniczący  
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(1) Decyzja Rady 2012/699/WPZiB z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie wsparcia działań komisji przygotowawczej Organizacji do spraw 
Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych (CTBTO) w celu zwiększenia jej zdolności monitorowania i kontroli oraz w ramach reali
zacji strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (Dz.U. L 314 z 14.11.2012, s. 27). 
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