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TANÁCS

A TANÁCS HATÁROZATA

(2004. december 20.)

a polgári védelem területén a közösségi cselekvési program kiterjesztése tekintetében az
1999/847/EK határozat módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/12/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 308. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1) A polgári védelem területén közösségi cselekvési program
létrehozásáról szóló, 1999. december 9-i 1999/847/EK
tanácsi határozat (2) rendelkezik a mind szárazföldön,
mind tengeren történő természeti és ember által okozott
katasztrófák megelőzésével, az azokra való felkészült-
séggel és válasszal kapcsolatos közösségi fellépésről a
2000. január 1. és 2004. december 31. közötti
időszakban.

(2) Egyes nemrégiben történt események, – mint a közép- és
kelet-európai árvizek 2002 nyarán, a Prestige balesete
Spanyolországban 2002 novemberében, valamint a
hőhullám és a kiterjedt dél-európai erdőtüzek 2003 tava-
szán – rámutattak arra, hogy az 1999/847/EK határozat
értelmében a polgári védelem területén vállalt közösségi
szintű intézkedéseket folytatni kell.

(3) Annak érdekében, hogy biztosítható legyen a folyama-
tosság az 1999/847/EK határozat lejárta és az új jogalap
alkalmazási időpontja között, az 1999/847/EK határozat
által létrehozott cselekvési programot további kétéves
időszakra meg kell hosszabbítani.

(4) Ezért az 1999/847/EK határozatot ennek megfelelően
módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az 1999/847/EK határozat a következőképpen módosul:

a) az 1. cikk (1) bekezdésében a „2004. december 31.” időpont
helyébe „2006. december 31.” lép;

b) a 2. cikk (3) bekezdésének első albekezdése helyébe a követ-
kező szöveg lép:

„A program végrehajtására vonatkozó pénzügyi referencia-
összeg 7,5 millió EUR a 2000. január 1. és 2004. december
31. közötti időszakra és 4,8 millió EUR a 2005. január 1. és
2006. december 31. közötti időszakra.”

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 20-án.

a Tanács részéről
az elnök

P. VAN GEEL
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(1) 2004. december 15-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették
közzé).

(2) HL L 327., 1999.12.21., 53. o.


