EES-vibætir vi Stjórnartíindi Evrópusambandsins
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24.4.2008

ÁKVÖRUN RÁSINS

2008/EES/23/14

frá 20. desember 2004
um breytingu á ákvörun 1999/847/EB a ví er varar framlengingu á ageraáætlun
Bandalagsins á svii almannavarna (*)
(2005/12/EB)
Breyta ber ákvörun 1999/847/EB til samræmis vi a.

RÁ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

4)

me hlisjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum
308. gr.,

SAMYKKT ÁKVÖRUN ESSA:

me hlisjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar,

1. gr.

me hlisjón af áliti Evrópuingsins (1),
Ákvörun 1999/847/EB er breytt sem hér segir:
og a teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

2)

3)

Í ákvörun rásins 1999/847/EB frá 9. desember 1999
um a innleia ageraáætlun Bandalagsins á svii
almannavarna (2) er kvei á um ageraáætlun
Bandalagsins á svii almannavarna, vibúnaar og
vibraga vi náttúruhamförum og hamförum af
mannavöldum, bæi á landi og á sjó á tímabilinu 1.
janúar 2000 til 31. desember 2004.
Nlegir atburir, s.s. flóin í Mi- og Austur-Evrópu
sumari 2002, Prestige-slysi á Spáni í nóvember 2002
og hitabylgjan og miklir skógareldar í sunnanverri
Evrópu sumari 2003, sna a halda skuli áfram
agerum á vettvangi Bandalagsins á svii almannavarna
skv. ákvörun 1999/847/EB.
Til ess a komast hjá ví a rof veri milli ess dags
egar ákvörun 1999/847/EB fellur úr gildi og
gildistökudags ns lagagrundvallar er nausynlegt a
framlengja ageraáætlunina, sem komi var á fót me
ákvörun 1999/847/EB, um tvö ár.

(*) essi EB-ger birtist í Stjtí. ESB L 6, 8.1.2005, bls. 7. Hennar var geti í
ákvörun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 89/2005 frá 10. júní 2005 um
breytingu á bókun 31 vi EES-samninginn, um samvinnu á sérstökum
svium utan marka fjórætta frelsisins, sjá EES-vibæti vi Stjórnartíindi
Evrópusambandsins nr. 52, 13.10.2005, bls. 15.
(1) Áliti var skila 15. desember 2004 (hefur enn ekki veri birt í
Stjórnartíindum ESB).
(2) Stjtí. EB L 327, 21.12.1999, bls. 53.

a) Í sta „31. desember 2004“ í 1. mgr. 1. gr. komi
„31.desember 2006“.
b) Í sta fyrstu undirgreinar 3. mgr. 2. gr. komi eftirfarandi:
„Vimiunarfjárhæin fyrir framkvæmd essarar áætlunar
er 7,5 milljónir evra á tímabilinu 1. janúar 2000 til 31.
desember 2004 og 4 milljónir evra á tímabilinu 1. janúar
2005 til 31. desember 2006“.
2. gr.
Ákvörun essari er beint til aildarríkjanna.
Gjört í Brussel 20. desember 2004.
Fyrir hönd rásins,
P. VAN GEEL

forseti.

