
(Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok)

A TANÁCS HATÁROZATA

(2005. január 24.)

az Európai Unió katonai vagy védelmi vonatkozású műveletei közös költségei finanszírozása
igazgatási mechanizmusának (Athena) létrehozásáról szóló 2004/197/KKBP határozat módosításáról

(2005/68/KKBP)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen
annak 13. cikke (3) bekezdésére és 28. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) A Tanács 2004. február 23-án elfogadta a
2004/197/KKBP tanácsi határozatot (1), amely kimondja,
hogy a határozat első felülvizsgálatát 2004 vége előtt el
kell végezni.

(2) A Tanács a 2003. május 14-i következtetéseiben megerő-
sítette a gyorsreagálású képességek szükségességét, külö-
nösen a humanitárius és mentési feladatok terén.

(3) Az EU Katonai Bizottsága 2004. március 3-i jelentésében
részletesen meghatározta az EU gyorsreagálású katonai
képességének fogalmát. A Katonai Bizottság 2004. június
14-én meghatározta továbbá az EU-harccsoportok
fogalmát.

(4) Az Európai Tanács 2004. június 17-én jelentést fogadott
el az EBVP-ről, amely hangsúlyozta, hogy folytatni kell az
EU gyorsreagálási képességeinek kialakítását azzal a céllal,
hogy az induló műveleti képesség 2005 elejére biztosít-
ható legyen.

(5) E változásokat figyelembe véve az EU katonai művele-
teinek előfinanszírozását javítani kell, különös tekintettel
a gyorsreagálású műveletekre. Az új előfinanszírozási
rendszer ezért mindenekelőtt a gyorsreagálású műveletek
finanszírozására szolgál; különleges körülmények között
azonban az előre fizetett hozzájárulás felhasználható
rendes művelet előfinanszírozására, különösen olyan
művelet esetében, amelynél a fellépésről rendelkező

együttes fellépés elfogadása és a művelet megindítására
vonatkozó döntés között rövid idő telik el.

(6) Ezért a 2004/197/KKBP határozatot módosítani kell,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A 2004. február 23-i 2004/197/KKBP tanácsi határozat a követ-
kezőképpen módosul:

1. A 25. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„25. cikk

Előfinanszírozás

(1) Az EU katonai gyorsreagálású művelete esetén a
hozzájáruló tagállamok a referenciaösszegnek megfelelően
fizetik a hozzájárulásokat. A 24. cikk (4) bekezdésének
sérelme nélkül a befizetéseket az alább meghatározottak
szerint kell teljesíteni.

(2) Az EU katonai gyorsreagálású műveleteinek előfinan-
szírozása esetén a részt vevő tagállamok:

a) vagy előre fizetik a hozzájárulásokat az Athena-nak;

b) vagy, ha a Tanács olyan katonai gyorsreagálású művelet
végrehajtásáról dönt, amelynek finanszírozásához ezek a
tagállamok hozzájárulnak, a művelet közös költségeihez
való hozzájárulásaikat a lehívás megküldését követő öt
napon belül, a referenciaösszegnek megfelelően fizetik
meg, kivéve, ha a Tanács ettől eltérően határoz.
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(3) A fent említett célnak megfelelően a hozzájárulás előre
fizetését választó tagállamok (a továbbiakban: »előre fizető
tagállamok«) egy-egy képviselőjéből álló különbizottság
előzetes előirányzatokat képez a költségvetés egy külön
címében. Ezeket az előzetes előirányzatokat az előre fizető
tagállamoknak – a hozzájárulás lehívásának megküldését
követő 90 napon belül fizetendő – hozzájárulásaiból fedezik.
A 2005. évre vonatkozó előre fizetendő hozzájárulásokat
azonban két részletben, 2005. április 30-ig, illetve 2005.
november 30-ig kell befizetni.

(4) A 24. cikk (4) bekezdésének sérelme nélkül, az előre
fizető tagállam által egy művelethez fizetendő hozzájárulások
– e cikk (3) bekezdésben említett előzetes előirányzatokba
fizetett hozzájárulásának mértékéig – a lehívás megküldését
követő 90 napon belül esedékesek. Hasonló összeg a műve-
leti parancsnok rendelkezésére bocsátható az előre fizetett
hozzájárulásokból.

(5) A 20. cikktől eltérve, e cikk (3) bekezdésben említett,
egy művelethez felhasznált előzetes előirányzatokat a lehívás
megküldését követő 90 napon belül újra fel kell tölteni.

(6) Az (1) bekezdés sérelme nélkül különleges körülmé-
nyek között bármely előre fizető tagállam felhatalmazhatja
az ügyvezetőt, hogy az általa előre fizetett hozzájárulást
felhasználja egy olyan, nem gyorsreagálású művelethez való
hozzájárulásának fedezésére, amelyben részt vesz. Az előre
fizetett hozzájárulást az érintett tagállamnak a lehívás
megküldését követő 90 napon belül újra fel kell töltenie.

(7) A 31. cikk (3) bekezdésétől eltérve, a műveleti
parancsnok a rendelkezésére bocsátott összegekre kötelezett-
ségeket vállalhat és azokat teljesítheti.

(8) Bármely tagállam visszaléphet az általa választott lehe-
tőségtől úgy, hogy erről az ügyvezetőt legalább három
hónappal előre értesíti.”

2. A 24. cikk (6) bekezdése a következőképpen módosul:

„(6) E határozat egyéb rendelkezésének sérelme nélkül, a
hozzájárulásokat a vonatkozó lehívás megküldését követő 30
napon belül teljesíteni kell.”

2. cikk

Ez a határozat 2005. február 1-jén lép hatályba.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell
hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 24-én.

a Tanács részéről
az elnök
F. BODEN
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