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ÁKVÖRÐUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS nr. 787/2004/EB

22.2.2007

2007/EES/9/29

frá 21. apríl 2004
um breytingu á ákvörðun ráðsins 96/411/EB og ákvörðunum nr. 276/1999/EB,
nr. 1719/1999/EB, nr. 2850/2000/EB, nr. 507/2001/EB, nr. 2235/2002/EB, nr. 2367/2002/EB,
nr. 253/2003/EB, nr. 1230/2003/EB og nr. 2256/2003/EB með það fyrir augum að aðlaga
viðmiðunarfjárhæðir með tilliti til stækkunar Evrópusambandsins (*)
EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum
95. gr., 153. gr. (2. mgr.), 156. gr. (1. mgr.), 157. gr. (3.
mgr.), 175. gr. (1. mgr.) og 285. gr.,

— nr. 1719/1999/EB frá 12. júlí 1999 um viðmiðunarreglur
um samevrópsk net fyrir rafræn gagnaskipti milli
stjórnsýslustofnana, að meðtalinni skilgreiningu
verkefna sem þjóna sameiginlegum hagsmunum (4),
— nr. 2850/2000/EB frá 20. desember 2000 um að setja
ramma um samstarf innan Bandalagsins varðandi
viljandi eða óviljandi mengun sjávar (5),

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar,

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar
Evrópubandalaganna,

— nr. 507/2001/EB frá 12. mars 2001 um röð aðgerða í
tengslum við samevrópskt netkerfi til að safna, útbúa og
miðla tölfræðilegum upplýsingum um vöruviðskipti
innan Bandalagsins og milli Bandalagsins og landa utan
þess (Edicom) (6),

að höfðu samráði við svæðanefndina,

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í
251. gr. sáttmálans (1),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Til að tekið sé tillit til stækkunar Evrópusambandsins skal
aðlaga viðmiðunarfjárhæðir í ákvörðun ráðsins 96/411/EB
frá 25. júní 1996 um að bæta hagskýrslur Bandalagsins um
landbúnað (2) og í eftirfarandi ákvörðunum Evrópuþingsins
og ráðsins:

— nr. 276/1999/EB frá 25. janúar 1999 um að leggja fram
EB-aðgerðaáætlun til margra ára til að stuðla að
öruggari notkun Netsins með því að berjast gegn
ólöglegu og skaðlegu efni í hnattrænum netkerfum (3),
________________

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 138, 30.4.2004, bls. 12. Hennar
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 90/2004 frá
4. júni 2004 um breytingu á bókun 30 við EES-samninginn, um sérstök
ákvæði varðandi skipulagningu samvinnu á sviði hagskýrslugerðar, og
bókun 31 við samninginn, um samvinnu á sérstökum sviðum utan
marka fjórþætta frelsisins, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi
Evrópusambandsins nr. 59, 25.11.2004, bls. 26.
1
( ) Álit Evrópuþingsins frá 9. mars 2004 (hefur enn ekki verið birt í Stjtíð.
ESB) og ákvörðun ráðsins frá 5. apríl 2004.
(2) Stjtíð. EB L 162, 1.7.1996, bls. 14. Ákvörðuninni var síðast breytt með
ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1919/2002/EB (Stjtíð. EB L
293, 29.10.2002, bls. 5).
3
( ) Stjtíð. EB L 33, 6.2.1999, bls. 1. Ákvörðuninni var síðast breytt með
reglugerð (EB) nr. 1882/2003 (Stjtíð. ESB L 284, 31.10.2003, bls. 1).

— nr. 2235/2002/EB frá 3. desember 2002 um samþykkt
áætlunar Bandalagsins til að bæta starfsemi skattkerfa á
innri markaðnum (Fiscalis-áætlunin 2003 til 2007) (7),

— nr. 2367/2002/EB frá 16. desember 2002
hagskýrsluáætlun Bandalagsins 2003 til 2007 (8),

um

— nr. 253/2003/EB frá 6. febrúar 2003 um samþykkt
aðgerðaáætlunar um tolla í Bandalaginu (Tollur
2007) (9),

— nr.1230/2003/EB frá 26. júní 2003 um samþykkt
áætlunar til margra ára um aðgerðir á sviði orkumála:
„Greindarstýrð orka — Evrópa“ (2003 — 2006) (10),

— nr.2256/2003/EB frá 17. nóvember 2003 um samþykkt
áætlunar til margra ára (2003-2005) um eftirlit með
aðgerðaáætluninni um rafræna Evrópu 2005, miðlun
góðra starfsvenja og aukið net- og upplýsingaöryggi
(MODINIS) (11),

________________

(4) Stjtíð. EB L 203, 3.8.1999, bls. 1. Ákvörðuninni var breytt með
ákvörðun nr. 2046/2002/EB (Stjtíð. EB L 316, 20.11.2002, bls. 4).
(5) Stjtíð. EB L 332, 28.12.2000, bls. 1.
(6) Stjtíð. EB L 76, 16.3.2001, bls. 1.
(7) Stjtíð. EB L 341, 17.12.2002, bls. 1.
(8) Stjtíð. EB L 358, 31.12.2002, bls. 1.
(9) Stjtíð. ESB L 36, 12.2.2003, bls. 1.
(10) Stjtíð. ESB L 176, 15.7.2003, bls. 29.
(11) Stjtíð. ESB L 336, 23.12.2003, bls. 1.
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SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.
Í stað 4. mgr. 6. gr. ákvörðunar nr. 96/411/EB komi
eftirfarandi:
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Fjármagn, sem úthlutað er til aðgerðanna, sem kveðið er
á um í þessari ákvörðun, skal fært undir árlegar
fjárveitingar
á
almennum
fjárlögum
Evrópusambandsins. Árlegar fjárveitingar skulu háðar
samþykki fjárveitingavaldsins og rúmast innan ramma
fjárhagsáætlana.“
5. gr.

„4. Fjárhagsramminn til að hrinda þessari áætlun í
framkvæmd á tímabilinu 2003 til 2007 er 11,65 milljónir
evra. 8,65 milljónir evra skulu vera fyrir tímabilið 2003 til
2006.

Eftirfarandi breytingar eru hér með gerðar á ákvörðun
507/2001/EB:

Fyrir tímabilið sem hefst 1. janúar 2007 skal fyrirhuguð
fjárhæð teljast staðfest ef hún er, að því er viðkomandi
áfanga varðar, í samræmi við fjárhagsáætlunina sem gildir
fyrir tímabilið sem hefst 1. janúar 2007.“

„Fjárhagsramminn til að hrinda aðgerðum Bandalagsins,
sem lýst er í þessari ákvörðun, í framkvæmd skal vera
53,6 milljónir evra á tímabilinu 2001 til 2005.
Leiðbeinandi sundurliðun eftir aðgerðarflokkum, sem
um getur í 2. gr., er að finna í II. viðauka.“

1. Í stað fyrstu undirgreinar 6. gr. komi eftirfarandi:

2. gr.
2. Í stað II. viðauka komi textinn sem er að finna í I.
viðauka við þessa ákvörðun.
Í stað fyrstu undirgreinar 3. mgr. 1. gr. ákvörðunar nr.
276/1999/EB komi eftirfarandi:
„3. Fjárhagsramminn
fyrir
framkvæmd
aðgerðaáætlunarinnar á tímabilinu frá 1. janúar 1999 til 31.
desember 2004 er 39,1 milljónir evra.“

6. gr.
Í stað 10. gr. ákvörðunar nr. 2235/2002/EB komi
eftirfarandi:
„10. gr.

3. gr.
Fjármögnun
Ákvæðum 12. gr. ákvörðunar nr. 1719/1999/EB er breytt
sem hér segir:
1. Í stað fyrirsagnarinnar „Viðmiðunarfjárhæð“ komi
fyrirsögnin „Fjármögnun“.

„Fjárhagsramminn til að hrinda áætluninni í framkvæmd á
tímabilinu 1. janúar 2003 til 31. desember 2007 er 67,25
milljónir evra. 51,9 milljónir evra skulu vera fyrir tímabilið
til 31. desember 2006.

2. Í stað 1. mgr. komi eftirfarandi:

Fyrir tímabilið sem hefst 1. janúar 2007 skal fyrirhuguð
fjárhæð teljast staðfest ef hún er, að því er viðkomandi
áfanga varðar, í samræmi við fjárhagsáætlunina sem gildir
fyrir tímabilið sem hefst 1. janúar 2007.

„1. Fjárhagsramminn til að hrinda aðgerðum Bandalagsins
samkvæmt þessari ákvörðun í framkvæmd skal vera 40,6
milljónir evra á tímabilinu 2002 til 2004.“

Árlegar fjárveitingar skulu háðar samþykki fjárveitingavaldsins og rúmast innan ramma fjárhagsáætlunarinnar.“

4. gr.
Í stað c-liðar 2. gr. ákvörðunar nr. 2850/2000/EB komi
eftirfarandi:
„c) Fjárhagsramminn til að hrinda þessari ákvörðun í
framkvæmd er 12,6 milljónir evra á tímabilinu 2000 til
2006.

7. gr.
Í stað fyrstu og annarrar undirgreinar 3. gr. ákvörðunar nr.
2367/2002/EB komi eftirfarandi:
„Fjárhagsramminn til að hrinda þessari áætlun í framkvæmd
er 220,6 milljónir evra á tímabilinu 2003 til 2007. 170,83
milljónir evra skulu vera fyrir tímabilið til 31. desember
2006.
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Fyrir tímabilið sem hefst 1. janúar 2007 skal fyrirhuguð
fjárhæð teljast staðfest ef hún er, að því er viðkomandi
áfanga varðar, í samræmi við fjárhagsáætlunina sem gildir
fyrir tímabilið sem hefst 1. janúar 2007.“
8. gr.
Í stað 14. gr. ákvörðunar nr. 253/2003/EB komi eftirfarandi:

22.2.2007

1. Í stað fyrstu undirgreinar 1. mgr. 6. gr. komi
eftirfarandi:
„1. Fjárhagsrammi til að hrinda þessari áætlun í
framkvæmd skal vera 250 milljónir evra á tímabilinu
2003 til 2006.“
2. Í stað viðaukans komi texti II. viðauka við þessa
ákvörðun.

„14. gr.
10. gr.
Fjármögnun
1. „Fjárhagsramminn til að hrinda áætluninni í framkvæmd
er 165,55 milljónir evra á tímabilinu 1. janúar 2003 til 31.
desember 2007. 128,79 milljónir evra skulu vera fyrir
tímabilið til 31. desember 2006.
2. Fyrir tímabilið sem hefst 1. janúar 2007 skal fyrirhuguð
fjárhæð teljast staðfest ef hún er, að því er viðkomandi
áfanga varðar, í samræmi við fjárhagsáætlunina sem gildir
fyrir tímabilið sem hefst 1. janúar 2007.

Í stað fyrstu og annarrar málsgreinar 4. gr. ákvörðunar nr.
2256/2003/EB komi eftirfarandi:
„Áætlunin skal taka til tímabilsins frá 1. janúar 2003 til 31.
desember 2005. Fjárhagsrammi fyrir framkvæmd þessarar
áætlunar er 22,44 milljónir evra.“
11. gr.
Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

3. Árlegar fjárveitingar skulu háðar samþykki fjárveitingavaldsins og rúmast innan ramma fjárhagsáætlunarinnar.“

Gjört í Strassborg 21. apríl 2004.

9. gr.

Fyrir hönd Evrópuþingsins,

Fyrir hönd ráðsins,

Eftirfarandi breytingar eru hér með gerðar á ákvörðun
1230/2003/EB:

P. COX

D. ROCHE

forseti.

forseti.
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I. VIÐAUKI
„II. VIÐAUKI
LEIÐBEINANDI SUNDURLIÐUN EFTIR FLOKKUM EDICOM-AÐGERÐA, Í SAMRÆMI VIÐ 2. GR., FYRIR 2001 TIL
2005
Sundurliðun 2001 til 2005

Samtals

Upplýsinganet sem eru meiri að gæðum, ódýrari og standa fyrr til reiðu og uppfylla
þannig kröfur sem gerðar eru í samræmi við stefnumið Bandalagsins

22%

Net með viðeigandi upplýsingum sem eru aðlagaðar að breytilegum þörfum notenda
innan ramma Efnahags- og myntbandalagsins og alþjóðlegs efnahagsumhverfis

14%

Upplýsinganet sem eru betur samþætt almennu hagskýrsluumhverfi og aðlöguð að þróun
stjórnsýsluumhverfisins

25%

Net til að bæta þá hagskýrsluþjónustu sem yfirvöldum, notendum gagna og gagnaveitum
stendur til boða

12%

Net sem byggist á verkfærum til að safna upplýsingum með tilliti til nýjustu
tækniframfara í því skyni að endurbæta aðgerðir sem upplýsingaveitum stendur til boða

9%

Samþætt og rekstrarsamhæft net

11%

Aðstoð sem varðar tækni og stjórnun, stuðningsaðgerðir

7%
Samtals (milljónir evra)

53,6“
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II. VIÐAUKI

„VIÐAUKI
1

VIÐMIÐUNARÚTHLUTUN NAUÐSYNLEGRAR, ÁÆTLAÐRAR FJÁRHÆÐAR ( )
Aðgerðasvið

2003 til 2006

1. Bætt orkunýtni og skynsamleg orkunotkun

88,9

2. Nýir og endurnýjanlegir orkugjafar og fjölbreytt orkuvinnsla

101,9

3. Orkuþættir innan flutningageirans

41,6

4. Aukin notkun endurnýjanlegra orkugjafa og orkunýtni á alþjóðavettvangi, einkum í
þróunarlöndunum

17,6

Samtals

250 (2)

(1) Þessi úthlutun er til viðmiðunar. Úthlutun fjár á fjárlögum er breytileg eftir sviðum svo að unnt sé að koma betur til móts við
breytilegar þarfir í geiranum.
(2) Fjárveitingavaldið getur ákveðið fjárlög fyrir framkvæmdaraðila sem hundraðshluta af heildarfjárúthlutun til áætlunarinnar.“

