
I 

(Akty ustawodawcze) 

DECYZJE 

DECYZJA RADY (UE, Euratom) 2015/457 

z dnia 17 marca 2015 r. 

w sprawie uchylenia decyzji Rady 2007/124/WE, Euratom ustanawiającej na lata 2007–2013, jako 
część ogólnego programu w sprawie bezpieczeństwa i ochrony wolności, szczegółowy program 
Zapobieganie, gotowość i zarządzanie skutkami terroryzmu i innymi rodzajami ryzyka dla 

bezpieczeństwa 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 352, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 203, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym, 

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego, 

stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Decyzja Rady 2007/124/WE, Euratom (1) ustanawia szczegółowy program „Zapobieganie, gotowość i zarządzanie 
skutkami terroryzmu i innymi rodzajami ryzyka dla bezpieczeństwa” („program”) obejmujący okres od dnia 
1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. 

(2)  Nowy instrument wsparcia finansowego na rzecz współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości 
oraz zarządzania kryzysowego, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ma zostać ustanowione 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 513/2014 na okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do 
dnia 31 grudnia 2020 r. (2). 

(3)  W związku z tym decyzja 2007/124/WE, Euratom powinna zostać uchylona z dniem 1 stycznia 2014 r., 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Decyzja 2007/124/WE zostaje niniejszym uchylona z dniem 1 stycznia 2014 r. 

Artykuł 2 

1. Uchylenie, o którym mowa w art. 1 nie wpływa na kontynuację ani na modyfikację projektów objetych 
programem, w tym ich całkowite lub częściowe zniesienie, do chwili ich zamknięcia ani pomocy finansowej zatwier
dzonej przez Komisję na podstawie decyzji 2007/124/WE lub każdego innego aktu prawnego mającego zastosowanie 
do tej pomocy finansowej w dniu 31 grudnia 2013 r. 
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(1) Decyzja Rady 2007/124/WE, Euratom z dnia 12 lutego 2007 r. ustanawiająca na lata 2007–2013, jako część ogólnego programu w 
sprawie bezpieczeństwa i ochrony wolności, szczegółowy program Zapobieganie, gotowość i zarządzanie skutkami terroryzmu i 
innymi rodzajami ryzyka dla bezpieczeństwa (Dz.U. L 58 z 24.2.2007, s. 1). 

(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 513/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające, w ramach Funduszu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestęp
czości oraz zarządzania kryzysowego (Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 93). 



2. Przyjmując decyzje w sprawie współfinansowania w oparciu o instrument finansowy na rzecz wspierania 
współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego, w ramach Funduszu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komisja uwzględnia środki przyjęte na podstawie decyzji 2007/124/WE, Euratom przed 
dniem 20 marca 2015 r., mające skutki finansowe w okresie objętym współfinansowaniem. 

3. Sumy przeznaczone na współfinansowanie, zatwierdzone przez Komisję między dniem 1 stycznia 2011 r. a dniem 
31 grudnia 2013 r., w odniesieniu do których w terminie wyznaczonym na złożenie sprawozdania końcowego nie 
przesłano do Komisji dokumentów wymaganych do zamknięcia działań, są przez nią automatycznie umarzane do dnia 
31 grudnia 2017 r., co skutkuje koniecznością zwrotu nienależnie wypłaconych kwot. 

Kwoty dotyczące działań zawieszonych ze względu na postępowania prawne lub odwołania administracyjne o skutku 
zawieszającym nie są uwzględniane przy obliczaniu kwoty podlegającej automatycznemu umorzeniu. 

4. Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, do dnia 31 grudnia 2015 r., sprawozdanie z 
osiągniętych wyników oraz ilościowych aspektów wdrażania decyzji 2007/124/WE, Euratom za okres 2011–2013. 

Artykuł 3 

1. Niniejsza decyzja wchodzi w życie tego samego dnia, co rozporządzenie (UE) nr 513/2014. 

2. Jeżeli rozporządzenie (UE) nr 513/2014 wejdzie w życie przed opublikowaniem niniejszej decyzji w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej, decyzja ta wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu. 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich zgodnie z Traktatami. 

Sporządzono w Brukseli dnia 17 marca 2015 r. 

W imieniu Rady 
E. RINKĒVIČS 

Przewodniczący  
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