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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ.  /1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

σχετικά µε το χρηµατοδοτικό µέσον για το περιβάλλον (LIFE)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής2,

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών3,

Αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης4,

                                                
1 ΕΕ C 15, 20.1.1999, σ. 4.
2 ΕΕ C 209, 22.7.1999, σ. 14.
3 Γνώµη που διατυπώθηκε στις 16 Σεπτεµβρίου 1999 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην

Επίσηµη Εφηµερίδα.).
4 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Απριλίου 1999 (EE C 219, 30.7.1999,

σ. 265), κοινή θέση του Συµβουλίου της  ..... (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη
Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ....... (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

1) Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1973/92 του Συµβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, σχετικά µε τη

δηµιουργία ενός χρηµατοδοτικού µέσου για το περιβάλλον (LIFE) 1, θεσπίστηκε για να

συµβάλλει στην εφαρµογή και την ανάπτυξη της κοινοτικής πολιτικής στον τοµέα του

περιβάλλοντος και της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας·

2) ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1973/92 του Συµβουλίου τροποποιήθηκε ουσιαστικά µε τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1404/96·2 ενόψει περαιτέρω συµβολής στην εφαρµογή,
αναπροσαρµογή και ανάπτυξη της κοινοτικής πολιτικής στον τοµέα του περιβάλλοντος και
της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, ιδίως όσον αφορά την ενσωµάτωση του περιβάλλοντος σε
άλλες πολιτικές, καθώς και στη βιώσιµη ανάπτυξη της Κοινότητας, πρέπει να γίνουν
τροποποιήσεις στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1973/92 του Συµβουλίου, ο οποίος, θα πρέπει,
για λόγους σαφήνειας, να αναδιατυπωθεί και να αντικατασταθεί από τον παρόντα κανονισµό·

3) το χρηµατοδοτικό µέσο για το περιβάλλον LIFE υλοποιείται κατά φάσεις· η δεύτερη φάση
λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 1999·

4) λόγω της θετικής συµβολής του LIFE στην επίτευξη των στόχων της κοινοτικής πολιτικής για
το περιβάλλον και σύµφωνα µε το άρθρο 14 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1973/92, θα πρέπει
να θεσπιστεί µια τρίτη φάση διάρκειας πέντε ετών, η οποία θα λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου
2004·

                                                
1 ΕΕ L 206, 22.7.1992, σ. 1.
2 ΕΕ L 181, 20.7.1996, σ. 1.
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5) το LIFE θα πρέπει να ενισχυθεί ως ειδικό χρηµατοδοτικό µέσο, συµπληρωµατικό άλλων
κοινοτικών µέσων, χωρίς ωστόσο να περιοριστούν οι παρεµβάσεις του LIFE σε τοµείς που
δεν καλύπτονται από άλλα κοινοτικά χρηµατοδοτικά µέσα·

6) θα πρέπει να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα και η διαφάνεια των διαφόρων διαδικασιών του
LIFE, µε σαφή προσδιορισµό των τριών σκελών που συνθέτουν το χρηµατοδοτικό µέσο·

7) είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί αποτελεσµατική παρακολούθηση και αξιολόγηση των

δράσεων που αναλαµβάνονται στο πλαίσιο του LIFE·

8) η πείρα που αποκτήθηκε κατά τη δεύτερη φάση του LIFE δείχνει ότι είναι αναγκαίο να

επικεντρωθούν οι προσπάθειες µε σαφέστερο προσδιορισµό των τοµέων δραστηριότητας που

µπορούν να λάβουν κοινοτική χρηµατοδοτική βοήθεια, να απλουστευθούν οι διαχειριστικές

διαδικασίες και να βελτιωθούν τα µέτρα διάδοσης των πληροφοριών που αφορούν την πείρα

που αποκτήθηκε, τα αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν και τις µακροπρόθεσµες συνέπειές

τους, µε στόχο την προώθηση της µεταφοράς αυτών των αποτελεσµάτων·

9) η ανάπτυξη της κοινοτικής πολιτικής στον τοµέα του περιβάλλοντος πρέπει να λαµβάνει υπόψη

τα αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν και την εµπειρία που αποκτήθηκε από τις µεµονωµένες

δράσεις που αναλαµβάνονται στο πλαίσιο του LIFE·
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10) θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι µεταναστευτικοί διάδροµοι και ο ρόλος των ενδιάµεσων

ζωνών στο πλαίσιο των έργων που συµβάλλουν στην εφαρµογή του "Natura 2000"·

11) θα πρέπει να αναληφθούν προπαρασκευαστικά έργα µε στόχο την ανάπτυξη νέων κοινοτικών

περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων και µέσων και/ή την αναπροσαρµογή της νοµοθεσίας και

των πολιτικών στον τοµέα του περιβάλλοντος·

12) η απόφαση αριθ. 2179/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης

Σεπτεµβρίου 1998, περί αναθεωρήσεως του προγράµµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

σχετικά µε την πολιτική και τη δράση για το περιβάλλον και τη βιώσιµη ανάπτυξη "Στόχος η

αειφορία" 1, θέτει, µεταξύ των πρωταρχικών στόχων της Κοινότητας, την ανάπτυξη

προγραµµάτων για την περαιτέρω ευαισθητοποίηση της βιοµηχανίας όσον αφορά το

περιβάλλον, συµπεριλαµβανοµένων ειδικότερα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), και

την απόδοση προτεραιότητας στα προβλήµατα των ΜΜΕ, από την άποψη των τεχνικών και

χρηµατοδοτικών εµποδίων στα οποία προσκρούουν η ανάπτυξη και η χρησιµοποίηση

καθαρών σε σχέση µε το περιβάλλον τεχνολογιών·

13) θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη, κατά περίπτωση, οι συνέπειες για την απασχόληση των

προτάσεων που εξετάζονται για χρηµατοδοτική στήριξη στο πλαίσιο του LIFE-Περιβάλλον·

14) σχετικά µε τις παράκτιες της Μεσογείου ή της Βαλτικής Θάλασσας τρίτες χώρες, εκτός των

χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε

την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, είναι αναγκαίο να αναληφθούν δραστηριότητες τεχνικής

συνδροµής για τη δηµιουργία δυναµικότητας και διοικητικών µηχανισµών στον τοµέα του

περιβάλλοντος·

                                                
1 ΕΕ L 275, 10.10.1998, σ. 1.
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15) οι ευρωπαϊκές συµφωνίες µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους,

αφενός, και των υποψήφιων για προσχώρηση χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής

Ευρώπης, αφετέρου, προβλέπουν τη συµµετοχή των χωρών αυτών, σε κοινοτικά

προγράµµατα, και ειδικότερα σε αυτά που αφορούν το περιβάλλον·

16) οι ανωτέρω χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης θα πρέπει κατ’ αρχήν να

καλύπτουν τα έξοδα συµµετοχής τους µε ίδιους πόρους, αλλά, αν χρειαστεί, η Κοινότητα

µπορεί να αποφασίσει, σε ειδικές περιπτώσεις και σύµφωνα µε τους κανόνες που ισχύουν για

το γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές συµφωνίες σύνδεσης, να

συµπληρώσει την εθνική συνεισφορά της συγκεκριµένης χώρας·

17) οι άλλες υποψήφιες για προσχώρηση χώρες, από τη στιγµή που θα συνεισφέρουν οικονοµικά

στο LIFE, θα µπορούν να συµµετέχουν σ’ αυτό υπό όρους αντίστοιχους µε εκείνους που

έχουν καθοριστεί για τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που είναι υποψήφιες

να προσχωρήσουν·

18) οι εισπράξεις από τρίτες χώρες αποτελούν πόρους που καταλογίζονται στο εν λόγω

χρηµατοδοτικό µέσο και εγγράφονται ως τέτοιοι στην αντίστοιχη θέση δαπανών·

19) είναι σκόπιµο να συσταθούν µηχανισµοί επιλογής, που θα επιτρέπουν την προσαρµογή των

παρεµβάσεων της Κοινότητας  στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προς υποστήριξη έργων· θα

πρέπει να θεσπιστούν κατευθυντήριες γραµµές που να προάγουν τη συνέργεια µεταξύ των

δράσεων επίδειξης και των κατευθυντήριων αρχών της κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής

ενόψει της βιώσιµης ανάπτυξης·
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20) είναι σκόπιµο να θεσπισθεί µια επιτροπή για να επικουρεί την Επιτροπή στην εφαρµογή του

παρόντος κανονισµού· δεδοµένου ότι τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος

µέσου είναι γενικά µέτρα κατά την έννοια του άρθρου 2 της απόφασης 1999/468/ΕΚ της

28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων

που ανατίθενται στην Επιτροπή 1, τα µέτρα αυτά θα πρέπει να εκδοθούν σύµφωνα µε τη

διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής που προβλέπει το άρθρο 5 της εν λόγω απόφασης·

21) ο παρών κανονισµός θεσπίζει, για όλη τη διάρκεια της τρίτης φάσης, χρηµατοδοτικό πλαίσιο

που αποτελεί προνοµιακή αναφορά, κατά την έννοια του σηµείου 33 της ∆ιοργανικής

Συµφωνίας της 6ης Μαΐου 1999 µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και

της Επιτροπής, 2 για την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή κατά τη διάρκεια της ετήσιας

διαδικασίας του προϋπολογισµού·

22) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο θα πρέπει να εξετάσουν, µε βάση πρόταση της

Επιτροπής, κατά πόσον είναι σκόπιµο να συνεχιστεί η δράση του LIFE µετά την τρίτη φάση,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ TON ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Γενικός στόχος

Συνιστάται χρηµατοδοτικό µέσο για το περιβάλλον, εφεξής καλούµενο LIFE.

Γενικός στόχος του LIFE είναι η συµβολή στην εφαρµογή, αναπροσαρµογή και ανάπτυξη της

κοινοτικής πολιτικής στον τοµέα του περιβάλλοντος και της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, ειδικότερα

όσον αφορά την ενσωµάτωση του περιβάλλοντος  σε άλλες πολιτικές, καθώς και  η συµβολή στη

βιώσιµη ανάπτυξη εντός της Κοινότητας.

                                                
1 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
2 ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1.
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Άρθρο 2

Θεµατικά σκέλη και γενικά κριτήρια

Το LIFE απαρτίζεται από τρία θεµατικά σκέλη, καλούµενα LIFE-Φύση, LIFE-Περιβάλλον και LIFE-

Τρίτες Χώρες.

Τα έργα που χρηµατοδοτούνται από το LIFE, πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα γενικά κριτήρια :

(α) να παρουσιάζουν κοινοτικό ενδιαφέρον, συµβάλλοντας ουσιαστικά στο γενικό στόχο που

ορίζεται στο άρθρο 1,

(β) να υλοποιούνται από τεχνικώς και οικονοµικώς αξιόπιστους συµµετέχοντες,

(γ) να είναι εφικτά από άποψη τεχνικών προτάσεων, χρονοδιαγράµµατος, προϋπολογισµού και

σχέσης κόστους/οφέλους.

Είναι δυνατόν να δίδεται προτεραιότητα στα έργα που βασίζονται σε πολυεθνική προσέγγιση,

εφ' όσον αυτό ενδέχεται να έχει δραστικότερα αποτελέσµατα από άποψη επίτευξης των στόχων,

λαµβανοµένων υπ' όψη της σκοπιµότητας και των δαπανών.

Άρθρο 3

LIFE-Φύση

1. Ειδικός στόχος του LIFE-Φύση είναι η συµβολή στην εφαρµογή της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ

του Συµβουλίου, της 2ας Απριλίου 1979, περί της διατήρησης των αγρίων πτηνών 1 και της

οδηγίας 92/43 /ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών

ενδιαιτηµάτων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας 2, ιδίως δε στην υλοποίηση του

ευρωπαϊκού δικτύου Natura 2000, που έχει συσταθεί από την τελευταία αυτή οδηγία.

                                                
1 ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σ. 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/49/ΕΚ

(ΕΕ L 223, 13.8.1997, σ. 9).
2 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/62/ΕΚ

(ΕΕ L 305, 8.11.1997, σ. 42).
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2. Τα ακόλουθα είναι επιλέξιµα από το LIFE-Φύση :

(α) τα έργα µε αντικείµενο τη διατήρηση της φύσης που εξυπηρετούν τον αναφερόµενο στην

παράγραφο 1 ειδικό στόχο και συµβάλλουν στη διατήρηση ή αποκατάσταση των φυσικών

ενδιαιτηµάτων και/ή των πληθυσµών ειδών σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης υπό την

έννοια της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ·

(β) τα συνοδευτικά µέτρα που προωθούν τον ειδικό στόχο περί του οποίου η παράγραφος 1 και

απαιτούνται για :

i) την προετοιµασία έργων στα οποία συµµετέχουν εταίροι σε πλείονα κράτη µέλη (µέτρο

"starter"),

ii) την ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ έργων (µέτρο "co-op"),

iii) την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των έργων καθώς και για τη διάδοση των

αποτελεσµάτων τους, συµπεριλαµβανοµένων των αποτελεσµάτων των έργων που

εγκρίθηκαν βάσει των προηγούµενων φάσεων του LIFE (µέτρο "assist").

3. Η χρηµατοδοτική συνδροµή λαµβάνει τη µορφή συγχρηµατοδότησης των έργων. Το ποσοστό

κατ' ανώτατο όριο είναι :

(α) 50% για τα έργα µε αντικείµενο τη διατήρηση της φύσης και 100% για τα συνοδευτικά

µέτρα·

(β) κατ' εξαίρεση, το ποσοστό 50% που προβλέπεται στο στοιχείο (α), ανέρχεται σε 75% κατ'

ανώτατο όριο στην περίπτωση των έργων που αφορούν φυσικά ενδιαιτήµατα προτεραιότητας

ή είδη προτεραιότητας υπό την έννοια της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ ή είδη πτηνών, τα οποία η

επιτροπή η συσταθείσα δυνάµει του άρθρου 16 της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ θεωρεί

χρηµατοδοτική προτεραιότητα βάσει του LIFE-Φύση.
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4. Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή τις προτάσεις έργων προς χρηµατοδότηση βάσει

της παραγράφου 2 στοιχείο (α). Στις περιπτώσεις που στα έργα συµµετέχουν περισσότερα του ενός

κράτη µέλη, οι προτάσεις διαβιβάζονται από το κράτος µέλος στο οποίο έχει την έδρα του ο φορέας

που συντονίζει το έργο.

Οι προτάσεις διαβιβάζονται στην Επιτροπή πριν από τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους. Η Επιτροπή

αποφασίζει σχετικά µε τις προτάσεις αυτές, σύµφωνα µε την παράγραφο 7, πριν από τις 30

Απριλίου του επόµενου έτους. Προτάσεις για το έτος 2000 πρέπει να διαβιβαστούν στην Επιτροπή

πριν από τις 31 Μαρτίου 2000. Η Επιτροπή αποφασίζει σχετικά µε τις προτάσεις αυτές πριν από τις

31 Οκτωβρίου 2000 και σύµφωνα µε την παράγραφο 7.

5. Λαµβάνονται υπόψη για τη χορήγηση χρηµατοδοτικής στήριξης, σύµφωνα µε την

παράγραφο 7, µόνον οι προτάσεις που συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του άρθρου 2 και της

παραγράφου 2 στοιχείο (α) του παρόντος άρθρου, πληρούν δε τα ακόλουθα κριτήρια :

(α) έργα στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών µελών, τα οποία καλύπτουν :

i) τόπο που προτείνει ένα κράτος µέλος βάσει του άρθρου 4 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, ή

ii) τοποθεσίες που έχουν καταταχθεί βάσει του άρθρου 4 της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, ή

iii) είδη που αναφέρονται στην οδηγία 92/43/ΕΟΚ, Παράρτηµα ΙΙ ή IV, ή στην

οδηγία 79/409/ΕΟΚ, Παράρτηµα Ι·
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(β) έργα στις υποψήφιες για προσχώρηση χώρες στις οποίες έχει εφαρµογή το άρθρο 6, όσον

αφορά :

i) τοποθεσίες διεθνούς σηµασίας που φιλοξενούν τύπους ενδιαιτηµάτων του

Παραρτήµατος Ι ή είδη του Παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ ή τύπους

ενδιαιτηµάτων ή ειδών που δεν συναντώνται στην Κοινότητα, κατατάσσονται όµως στα

ψηφίσµατα τα σχετικά µε τη σύµβαση της Βέρνης ως χρήζοντα ειδικών µέτρων

διατήρησης, ή

ii) τοποθεσίες διεθνούς σηµασίας που φιλοξενούν είδη πτηνών του Παραρτήµατος Ι της

οδηγίας 79/409/ΕΟΚ ή είδη αποδηµητικών πτηνών που συναντώνται στην Κοινότητα ή

είδη πτηνών που δεν συναντώνται στην Κοινότητα, κατατάσσονται όµως στα

ψηφίσµατα τα σχετικά µε τη σύµβαση της Βέρνης ως χρήζοντα ειδικών µέτρων

διατήρησης, ή

iii) είδη των Παραρτηµάτων ΙΙ ή IV της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ ή στο Παράρτηµα Ι της

οδηγίας 79/409/EΟΚ ή είδη που δεν συναντώνται στην Κοινότητα, κατατάσσονται

όµως στα Προσαρτήµατα Ι ή ΙΙ της σύµβασης της Βέρνης.

6. Η Επιτροπή αποστέλλει στα κράτη µέλη σύνοψη των προτάσεων που έχει παραλάβει. Θέτει

στη διάθεση των κρατών µελών, εφόσον τα ζητήσουν, τα πρωτότυπα των εγγράφων προς µελέτη.

7. Τα έργα που λαµβάνονται υπόψη για τη χορήγηση χρηµατοδοτικής στήριξης από το LIFE-

Φύση, υπόκεινται στη διαδικασία του άρθρου 11. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, η

επιτροπή είναι εκείνη που αναφέρεται στο άρθρο 20 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.
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Η Επιτροπή εκδίδει µία απόφαση-πλαίσιο η οποία απευθύνεται στα κράτη µέλη όσον αφορά τα

έργα που επιλέχθηκαν, καθώς και επιµέρους αποφάσεις οι οποίες απευθύνονται στους δικαιούχους

και στις οποίες καθορίζονται το ύψος της χρηµατοδοτικής συνδροµής, οι διαδικασίες

χρηµατοδότησης και ελέγχου καθώς και όλοι οι ειδικοί τεχνικοί όροι για το εκάστοτε έργο που έχει

εγκριθεί.

8. Με πρωτοβουλία της Επιτροπής :

(α) δηµοσιεύονται προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα συνοδευτικά µέτρα για τα

οποία ζητείται χρηµατοδότηση βάσει της παραγράφου 2, στοιχείο β), εδάφια (i) και (ii), αφού

ζητηθεί η γνώµη της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 21της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Τα

κράτη µέλη µπορούν να υποβάλουν στην Επιτροπή προτάσεις συνοδευτικών µέτρων·

(β) για τα συνοδευτικά µέτρα για τα οποία ζητείται χρηµατοδότηση δυνάµει της παραγράφου 2,

στοιχείο (β), εδάφιο (iii), δηµοσιεύονται προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Όλες οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στην οποία καθορίζονται τα ειδικά κριτήρια που πρέπει να πληρούνται.

Άρθρο 4

LIFE-Περιβάλλον

1. Ειδικός στόχος του LΙFE-Περιβάλλον είναι η συµβολή στην ανάπτυξη νεωτεριστικών και

ολοκληρωµένων µεθόδων και τεχνικών και στην περαιτέρω ανάπτυξη της περιβαλλοντικής

πολιτικής της Κοινότητας.
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2 Τα ακόλουθα έργα και/ή µέτρα επιλέγονται από το LIFE-Περιβάλλον :

(α) έργα επίδειξης που προωθούν τον στόχο περί του οποίου η παράγραφος 1 και :

- ενσωµατώνουν προβληµατισµούς σχετικά µε το περιβάλλον και τη βιώσιµη ανάπτυξη

στο χωροταξικό σχεδιασµό και στην αξιοποίηση της γης, συµπεριλαµβανοµένων των

αστικών και παράκτιων περιοχών , ή

- ελαχιστοποιούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των οικονοµικών δραστηριοτήτων µε

προληπτική προσέγγιση, ή

- προλαµβάνουν, επαναχρησιµοποιούν, ανακτούν και ανακυκλώνουν κάθε είδος

αποβλήτων και εξασφαλίζουν την ορθολογική διαχείριση των ροών αποβλήτων, ή

- περιορίζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων, µε ολοκληρωµένη

προσέγγιση της παραγωγής, της διανοµής, της κατανάλωσης και της διαχείρισης στο

τέλος του κύκλου ζωής τους, συµπεριλαµβανοµένης της ανάπτυξης προϊόντων φιλικών

προς το περιβάλλον·

(β) έργα που προετοιµάζουν την ανάπτυξη νέων κοινοτικών περιβαλλοντικών δράσεων και

µέσων και/ή την αναπροσαρµογή της νοµοθεσίας και των πολιτικών στον τοµέα του

περιβάλλοντος·

(γ) συνοδευτικά µέτρα που απαιτούνται για :

i) τη διάδοση πληροφοριών σχετικά µε την ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ έργων,

ii) την αξιολόγηση, την παρακολούθηση και την προβολή των δράσεων που έχουν

αναληφθεί κατά την παρούσα φάση εφαρµογής του µέσου LIFE και τις δύο

προηγούµενες φάσεις, καθώς και για τη διάδοση πληροφοριών σχετικά µε την πείρα

που αποκτήθηκε και τη µεταβίβαση των αποτελεσµάτων που προέκυψαν από τις

δράσεις αυτές.
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3. Η χρηµατοδοτική συνδροµή λαµβάνει τη µορφή συγχρηµατοδότησης των έργων.

Το ποσοστό της κοινοτικής χρηµατοδοτικής στήριξης ανέρχεται κατ' ανώτατο όριο σε 30% του

επιλέξιµου κόστους του έργου για έργα που αποφέρουν σηµαντικά καθαρά κέρδη. Στην περίπτωση

αυτή, η συµµετοχή των δικαιούχων στη χρηµατοδότηση πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση µε την

κοινοτική στήριξη.

Το ποσοστό της κοινοτικής χρηµατοδοτικής στήριξης για όλους τους λοιπούς αιτούντες ανέρχεται

κατ' ανώτατο όριο σε 50% του επιλέξιµου κόστους του έργου.

Το ποσοστό της κοινοτικής χρηµατοδοτικής στήριξης των συνοδευτικών µέτρων ανέρχεται

σε 100% του κόστους των µέτρων αυτών κατ' ανώτατο όριο.

4. Όσον αφορά τα έργα επίδειξης, η Επιτροπή, , θα θεσπίσει κατευθυντήριες γραµµές, αφού τις

υποβάλει στη διαδικασία του άρθρου 11, οι οποίες θα δηµοσιευτούν στην Επίσηµη Εφηµερίδα των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Οι κατευθυντήριες γραµµές προωθούν τη συνέργεια µεταξύ δράσεων

επίδειξης και των κατευθυντήριων αρχών της κοινοτικής πολιτικής στον τοµέα του περιβάλλοντος

ενόψει της βιώσιµης ανάπτυξης.

5. Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή τις προτάσεις έργων προς χρηµατοδότηση βάσει

της παραγράφου 2 στοιχείο α). Στις περιπτώσεις που στα έργα συµµετέχουν περισσότερα του ενός

κράτη µέλη, οι προτάσεις διαβιβάζονται από το κράτος µέλος στο οποίο εδρεύει ο φορέας που

συντονίζει το έργο.

Οι προτάσεις διαβιβάζονται στην Επιτροπή πριν από τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους. Η Επιτροπή

αποφασίζει σχετικά µε τις προτάσεις αυτές, σύµφωνα µε την παράγραφο 10, πριν από τις 31

Ιουλίου. Προτάσεις για το έτος 2000 πρέπει να διαβιβαστούν στην Επιτροπή πριν από τις 31

Μαρτίου 2000. Η Επιτροπή αποφασίζει σχετικά µε τις προτάσεις αυτές πριν από τις 31 Οκτωβρίου

2000 και σύµφωνα µε την παράγραφο 10.
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6. Λαµβάνονται υπόψη για τη χορήγηση χρηµατοδοτικής στήριξης, σύµφωνα µε την

παράγραφο 10, µόνο οι προτάσεις που συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του άρθρου 2 και της

παραγράφου 2 στοιχείο (α) του παρόντος άρθρου και πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια :

(α) παρέχουν λύσεις για την επίλυση ενός προβλήµατος που προκύπτει συχνά στην Κοινότητα ή

απασχολεί σοβαρά ορισµένα κράτη µέλη,

(β) αποτελούν καινοτοµία από την άποψη της εφαρµοζόµενης τεχνικής ή µεθόδου,

(γ) αποτελούν παράδειγµα και σηµαίνουν πρόοδο σε σύγκριση µε την υπάρχουσα κατάσταση,

(δ) είναι ικανές να τονώσουν τη διάδοση και την ευρύτερη δυνατή εφαρµογή πρακτικών,

τεχνολογιών και/ή προϊόντων που συµβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος,

(ε) αφορούν την ανάπτυξη και τη µεταφορά τεχνογνωσίας που µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε ίδιες

ή ανάλογες καταστάσεις,

(στ) προάγουν τη συνεργασία στον τοµέα του περιβάλλοντος,

ζ) διαθέτουν έναν δυνάµει ικανοποιητικό λόγο κόστους/οφέλους από περιβαλλοντική άποψη,

(η) προάγουν την ενσωµάτωση περιβαλλοντικών µεληµάτων σε δραστηριότητες των οποίων οι

κύριοι στόχοι είναι οικονοµικοί και κοινωνικοί.

Kατά την εξέταση αυτών των προτάσεων, θα πρέπει επίσης να λαµβάνονται υπόψη, κατά

περίπτωση, οι συνέπειές τους στην απασχόληση.
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7. Κρίνονται µη επιλέξιµες οι ακόλουθες δαπάνες για:

(α) αγορές εκτάσεων,

(β) την εκπόνηση µελετών που δεν αφορούν άµεσα τον στόχο των χρηµατοδοτούµενων έργων,

(γ) επενδύσεις σε µεγάλα έργα υποδοµής ή επενδύσεις µη καινοτόµου διαρθρωτικού χαρακτήρα,

συµπεριλαµβανοµένων των δραστηριοτήτων που έχουν ήδη επιβεβαιωθεί σε βιοµηχανική

κλίµακα,

(δ) δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.

8. Με πρωτοβουλία της Επιτροπής :

(α) για τα προς χρηµατοδότηση έργα σύµφωνα µε την παράγραφο 2, στοιχείο β) και για τα

συνοδευτικά µέτρα για τα οποία ζητείται χρηµατοδότηση σύµφωνα µε την παράγραφο 2,

στοιχείο γ), σηµείο (i), δηµοσιεύονται προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αφού ζητηθεί

η γνώµη της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 11. Τα κράτη µέλη µπορούν να υποβάλουν

στην Επιτροπή προτάσεις έργων προς χρηµατοδότηση σύµφωνα µε την παράγραφο 2,

στοιχείο (β),

(β) για τα συνοδευτικά µέτρα που χρηµατοδοτούνται βάσει της παραγράφου 2, στοιχείο (γ),

σηµείο (ii), δηµοσιεύεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Όλες οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στην οποία καθορίζονται τα ειδικά κριτήρια που πρέπει να πληρούνται.

9. Η Επιτροπή αποστέλλει στα κράτη µέλη σύνοψη των κυρίων στοιχείων και του περιεχοµένου

των προτάσεων που έχουν παραληφθεί βάσει της παραγράφου 2, στοιχεία α) και β). Θέτει στη

διάθεση των κρατών µελών, εφόσον τα ζητήσουν, τα πρωτότυπα των εγγράφων προς µελέτη.
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10. Τα έργα που λαµβάνονται υπόψη για τη χορήγηση της χρηµατοδοτικής στήριξης, υπόκεινται

στη διαδικασία του άρθρου 11.

11. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση-πλαίσιο η οποία απευθύνεται στα κράτη µέλη όσον αφορά τα

έργα που επιλέχθηκαν καθώς και επιµέρους αποφάσεις οι οποίες απευθύνονται στους δικαιούχους

και στις οποίες καθορίζονται το ύψος της χρηµατοδοτικής συνδροµής, οι διαδικασίες

χρηµατοδότησης και ελέγχου καθώς και όλοι οι ειδικοί τεχνικοί όροι για το εκάστοτε έργο που έχει

εγκριθεί.

Άρθρο 5

LΙFΕ-Τρίτες χώρες

1. Ειδικός στόχος του LΙFE-Τρίτες χώρες είναι η συµβολή στη δηµιουργία των αναγκαίων

διοικητικών µηχανισµών και δυναµικότητας στον τοµέα του περιβάλλοντος καθώς και στο

σχεδιασµό πολιτικής και προγραµµάτων δράσης για το περιβάλλον στις παράκτιες της Μεσογείου

ή της Βαλτικής Θάλασσας τρίτες χώρες εκτός από τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής

Ευρώπης που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και αναφέρονται

στο άρθρο 6, παράγραφος 1.

2. Τα ακόλουθα είναι επιλέξιµα από το LIFE-Τρίτες χώρες :

(α) τα έργα παροχής τεχνικής βοήθειας που εξυπηρετούν τον αναφερόµενο στην παράγραφο 1

στόχο,

(β) τα συνοδευτικά µέτρα που είναι αναγκαία για την αξιολόγηση, την παρακολούθηση και την

προβολή των δράσεων που έχουν αναληφθεί κατά την παρούσα φάση εφαρµογής του µέσου

LIFE και τις δύο προηγούµενες φάσεις, για την ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ έργων καθώς

και για τη διάδοση πληροφοριών σχετικά µε την πείρα που αποκτήθηκε και τα αποτελέσµατα

που προέκυψαν από τις δράσεις αυτές.
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3. Η χρηµατοδοτική συνδροµή λαµβάνει τη µορφή συγχρηµατοδότησης των έργων και των

συνοδευτικών µέτρων. Το ποσοστό της κοινοτικής χρηµατοδότησης ανέρχεται κατ' ανώτατο όριο

σε 70% του κόστους των έργων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, στοιχείο α) και σε 100% του

κόστους των συνοδευτικών µέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, στοιχείο β).

4. Οι ενδιαφερόµενες εθνικές αρχές των τρίτων χωρών υποβάλλουν στην Επιτροπή τις

προτάσεις έργων προς χρηµατοδότηση βάσει της παραγράφου 2, στοιχείο α). Στις περιπτώσεις που

στα έργα συµµετέχουν περισσότερες της µίας χώρες, οι προτάσεις υποβάλλονται από τη χώρα στην

οποία εδρεύει ο φορέας που συντονίζει το έργο ή από τον διεθνή οργανισµό που εργάζεται για την

προστασία του περιβάλλοντος στην καλυπτόµενη γεωγραφική περιοχή.

Οι προτάσεις διαβιβάζονται στην Επιτροπή πριν από τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους. Η Επιτροπή

αποφασίζει σχετικά µε τις προτάσεις αυτές, σύµφωνα µε την παράγραφο 7, πριν από τις 31 Ιουλίου.

Προτάσεις για το έτος 2000 πρέπει να διαβιβαστούν στην Επιτροπή πριν από τις 31 Μαρτίου 2000.

Η Επιτροπή αποφασίζει σχετικά µε τις προτάσεις αυτές πριν από τις 31 Οκτωβρίου 2000 και

σύµφωνα µε την παράγραφο 7.

5. Λαµβάνονται υπόψη για τη χορήγηση χρηµατοδοτικής στήριξης, σύµφωνα µε την

παράγραφο 7, µόνον οι προτάσεις που συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις του άρθρου 2 και της

παραγράφου 2, στοιχείο (α) του παρόντος άρθρου, πληρούν δε τα ακόλουθα κριτήρια :

(α) παρουσιάζουν κοινοτικό ενδιαφέρον, κυρίως λόγω της συµβολής τους στην εφαρµογή

περιφερειακών και διεθνών προσανατολισµών και συµφωνιών,

(β) συµβάλλουν στην υλοποίηση µιας προσέγγισης που ευνοεί την αειφόρο ανάπτυξη σε διεθνές,

εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο,

(γ) προσφέρουν λύσεις σε µείζονα περιβαλλοντικά προβλήµατα στην περιφέρεια και στους

σχετικούς τοµείς.



10233/2/99 REV 2 ZAC/em GR
DG I 18

∆ίδεται προτεραιότητα στα έργα που προάγουν τη συνεργασία σε διασυνοριακό, διακρατικό ή

περιφερειακό επίπεδο.

6. Η Επιτροπή αποστέλλει στα κράτη µέλη σύνοψη των κύριων στοιχείων και του περιεχοµένου

των προτάσεων που προέρχονται από τρίτες χώρες.

Θέτει στη διάθεση των κρατών µελών, εφόσον τα ζητήσουν, τα πρωτότυπα των εγγράφων προς

µελέτη.

7. Τα έργα που λαµβάνονται υπόψη για τη χορήγηση χρηµατοδοτικής στήριξης υπόκεινται στη

διαδικασία του άρθρου 11. Με την επιφύλαξη της διαδικασίας αυτής, προτού ληφθεί απόφαση για

έργα που αφορούν την προστασία της φύσης, ζητείται η γνώµη της επιτροπής που έχει συσταθεί

δυνάµει του άρθρου 21 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση σχετικά µε τον

κατάλογο των έργων που επιλέχθηκαν.

8. Για τα έργα που εγκρίνονται συνάπτεται σύµβαση µεταξύ της Επιτροπής και των δικαιούχων,

στην οποία καθορίζονται το ύψος της χρηµατοδοτικής συνδροµής, οι διαδικασίες χρηµατοδότησης

και ελέγχου καθώς και όλοι οι ειδικοί τεχνικοί όροι για το εκάστοτε έργο που έχει εγκριθεί. Ο

κατάλογος των προτάσεων που επιλέχθηκαν, αποστέλλεται στα κράτη µέλη.

9. Για τα συνοδευτικά µέτρα τα οποία χρηµατοδοτούνται βάσει της παραγράφου 2, στοιχείο β),

δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, µε πρωτοβουλία της

Επιτροπής, προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στις οποίες καθορίζονται τα ειδικά κριτήρια

που πρέπει να πληρούνται.
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Άρθρο 6

Συµµετοχή των υποψήφιων για προσχώρηση χωρών

1. Το LΙFE είναι ανοικτό στη συµµετοχή των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης

που είναι υποψήφιες για προσχώρηση, υπό τους όρους που προβλέπονται στις συµφωνίες σύνδεσης

που έχουν συναφθεί µε τις χώρες αυτές και βάσει των διατάξεων της απόφασης του Συµβουλίου

Σύνδεσης που είναι αρµόδιο για την εκάστοτε χώρα.

2. Οι εθνικές αρχές των ενδιαφερόµενων χωρών διαβιβάζουν στην Επιτροπή τις προτάσεις για

τα προς χρηµατοδότηση έργα στο πλαίσιο του LIFE-Φύση και του LIFE-Περιβάλλον, εντός των

προθεσµιών που καθορίζονται στο άρθρο 3, παράγραφος 4 και στο άρθρο 4 παράγραφος 5,

αντίστοιχα. Στις περιπτώσεις που στα έργα συµµετέχουν περισσότερες της µίας χώρες, οι προτάσεις

διαβιβάζονται από τη χώρα στην οποία εδρεύει ο φορέας που συντονίζει το έργο.

3. Για τη χορήγηση της κοινοτικής χρηµατοδοτικής στήριξης, λαµβάνονται υπόψη οι προτάσεις

που πληρούν τα γενικά κριτήρια του άρθρου 2 καθώς και τα ειδικότερα κριτήρια του άρθρου 3,

παράγραφος 5, στοιχείο β) και του άρθρου 4, παράγραφοι 6 και 8.

4. Η Επιτροπή αποστέλλει στα κράτη µέλη σύνοψη των κύριων στοιχείων και του περιεχοµένου

των προτάσεων που έλαβε από τις εθνικές αρχές των ενδιαφερόµενων χωρών. Θέτει στη διάθεση

των κρατών µελών, εφόσον το ζητήσουν, τα πρωτότυπα των εγγράφων προς µελέτη.

5. Τα έργα που λαµβάνονται υπόψη για τη χορήγηση χρηµατοδοτικής στήριξης από το LIFE,

υπόκεινται είτε στη διαδικασία του άρθρου 3 παράγραφος 7 είτε στη διαδικασία του άρθρου 11,

ανάλογα µε τον τύπο του προτεινόµενου έργου.
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6. Για τα έργα που εγκρίνονται, συνάπτεται µεταξύ της Επιτροπής και των δικαιούχων

συµβόλαιο ή σύµβαση, στα οποία καθορίζονται το ύψος της χρηµατοδοτικής συνδροµής, οι

διαδικασίες χρηµατοδότησης και ελέγχου καθώς και όλοι οι ειδικοί τεχνικοί όροι για το εκάστοτε

έργο που έχει εγκριθεί. Ο κατάλογος των προτάσεων που επιλέχθηκαν, αποστέλλεται στα κράτη

µέλη.

7. Όταν καθοριστούν για τις άλλες χώρες που είναι υποψήφιες για προσχώρηση όροι και

διατάξεις ισοδύναµοι µε τους αναφερόµενους στην παράγραφο 1, οι χώρες αυτές θα έχουν

δικαίωµα συµµετοχής στο LIFE σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 έως 6. Οι χώρες που συµµετέχουν

δυνάµει του παρόντος άρθρου, δεν µπορούν να συµµετάσχουν δυνάµει του άρθρου 5.

8. Η ετήσια κατανοµή των πιστώσεων για τη συγχρηµατοδότηση του µέσου από τις χώρες που

αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 7, δηµοσιεύεται στο Τµήµα ΙΙΙ, µέρος Β, Παράρτηµα IV, του

γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 7

Συνοχή µεταξύ των χρηµατοδοτικών µέσων

1. Με την επιφύλαξη των όρων που προβλέπονται στο άρθρο 6 για τις υποψήφιες για

προσχώρηση χώρες, τα έργα για τα οποία έχουν χορηγηθεί ενισχύσεις προβλεπόµενες στο πλαίσιο

διαρθρωτικών ταµείων ή άλλων κοινοτικών δηµοσιονοµικών µέσων, δεν είναι επιλέξιµα για τη

χορήγηση της χρηµατοδοτικής συνδροµής στα πλαίσια του παρόντος κανονισµού.

2. Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη συνοχή µεταξύ των δράσεων που αναλαµβάνονται στο πλαίσιο

του παρόντος κανονισµού και εκείνων που πραγµατοποιούνται από τα διαρθρωτικά ταµεία, τα

προγράµµατα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης ή από άλλα κοινοτικά χρηµατοδοτικά

µέσα.
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Άρθρο 8

∆ιάρκεια της τρίτης φάσης και δηµοσιονοµικοί πόροι

1. Το LIFE υλοποιείται κατά φάσεις. Η τρίτη φάση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2000 και λήγει

στις 31 ∆εκεµβρίου 2004. Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την υλοποίηση της τρίτης φάσης για την

περίοδο 2000 έως 2004, καθορίζεται σε 613 εκατοµµύρια ευρώ.

2. Οι δηµοσιονοµικοί πόροι που διατίθενται για τις δράσεις που προβλέπονται στον παρόντα

κανονισµό, εγγράφονται ως ετήσιες πιστώσεις στο γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής

Ένωσης. Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εγκρίνει τις διαθέσιµες πιστώσεις για κάθε έτος,

εντός των ορίων των δηµοσιονοµικών προοπτικών.

3. Το ποσοστό των πόρων που διατίθενται για κάθε τοµέα δράσης, ορίζεται ως εξής :

(α) 47% για τις δράσεις που αναλαµβάνονται βάσει του άρθρου 3,

(β) 47% για τις δράσεις που αναλαµβάνονται βάσει του άρθρου 4,

(γ) 6% για τις δράσεις που αναλαµβάνονται βάσει του άρθρου 5.

Το ποσοστό που διατίθεται για τα συνοδευτικά µέτρα, περιορίζεται στο 5% των διαθέσιµων

πιστώσεων.
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Άρθρο 9

Παρακολούθηση των έργων

1. Για κάθε έργο που χρηµατοδοτείται από το LIFE, ο δικαιούχος αποστέλλει στην Επιτροπή

και, κατόπιν σχετικής αιτήσεως, στο ενδιαφερόµενο κράτος µέλος, τεχνικές και οικονοµικές

εκθέσεις σχετικά µε την πρόοδο των εργασιών. Οι εκθέσεις προς τα κράτη µέλη µπορούν να

αποστέλλονται υπό συνοπτική µορφή. Αποστέλλεται επίσης στην Επιτροπή και στο ενδιαφερόµενο

κράτος µέλος, τελική έκθεση εντός τριών µηνών από την περάτωση του έργου.

Η Επιτροπή καθορίζει τη µορφή και το περιεχόµενο των εκθέσεων. Οι εκθέσεις βασίζονται σε

φυσικούς και οικονοµικούς δείκτες, οι οποίοι ορίζονται στην απόφαση της Επιτροπής για την

έγκριση των έργων ή στα συµβόλαια ή τις συµβάσεις που συνάπτονται µε τους δικαιούχους. Οι

δείκτες αυτοί διαµορφώνονται κατά τρόπον ώστε να υποδηλώνουν την πρόοδο των εργασιών και

τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν σ' ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα.

2. Με την επιφύλαξη των ελέγχων που διενεργούνται από το Ελεγκτικό Συνέδριο σε συνεργασία

µε τα αρµόδια εθνικά όργανα ή υπηρεσίες ελέγχου, κατ' εφαρµογή του άρθρου 248 της συνθήκης,

καθώς και όλων των ελέγχων που διενεργούνται βάσει του άρθρου 279, στοιχείο γ) της συνθήκης,

οι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό της Επιτροπής µπορούν να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους,

συµπεριλαµβανοµένων των δειγµατοληπτικών ελέγχων, µε αντικείµενο τα έργα που

χρηµατοδοτούνται από το LIFE.

Πριν διενεργηθεί ο επιτόπιος έλεγχος, η Επιτροπή ενηµερώνει σχετικά τον ενδιαφερόµενο

δικαιούχο, και το οικείο κράτος µέλος, εκτός αν υπάρχει βάσιµη υποψία απάτης και/ή ανάρµοστης

χρησιµοποίησης.

3. Κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που ακολουθούν την τελευταία πληρωµή για µια δράση, ο

δικαιούχος της χρηµατοδοτικής συνδροµής διατηρεί στη διάθεση της Επιτροπής όλα τα

δικαιολογητικά για τις σχετικές µε τη δράση δαπάνες.
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4. Με βάση τα πορίσµατα των εκθέσεων και των δειγµατοληπτικών ελέγχων που αναφέρονται

στις παραγράφους 1 και 2, η Επιτροπή προσαρµόζει, εάν χρειαστεί, την κλίµακα ή τις

προϋποθέσεις χορήγησης της χρηµατοδοτικής συνδροµής που είχε εγκριθεί αρχικά καθώς και το

χρονοδιάγραµµα των πληρωµών.

5. Η Επιτροπή λαµβάνει κάθε άλλο αναγκαίο µέτρο για να εξακριβώσει αν τα

χρηµατοδοτούµενα έργα εκτελούνται σωστά και σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος

κανονισµού.

Άρθρο 10

Προστασία των κοινοτικών οικονοµικών συµφερόντων

1. Η Επιτροπή µπορεί να µειώσει, να αναστείλει ή να ανακτήσει το ποσό της χρηµατοδοτικής

στήριξης που έχει χορηγηθεί για ένα έργο, εάν διαπιστώσει παρατυπίες, συµπεριλαµβανοµένης της

µη τήρησης των διατάξεων του παρόντος κανονισµού ή της επιµέρους απόφασης ή της σύµβασης ή

του συµβολαίου για τη χορήγηση της δεδοµένης χρηµατοδοτικής στήριξης, ή εάν αποκαλυφθεί ότι,

χωρίς να έχει ζητηθεί προηγουµένως η έγκριση της Επιτροπής, το έργο έχει υποστεί σηµαντική

µεταβολή, ασυµβίβαστη µε τη φύση ή τους όρους εκτέλεσής του.

2. Εάν δεν έχουν τηρηθεί οι προθεσµίες ή εάν η πρόοδος στην εκτέλεση ενός έργου επιτρέπει να

δικαιολογηθεί µόνο ένα µέρος της χρηµατοδοτικής στήριξης που χορηγήθηκε, η Επιτροπή ζητεί

από το δικαιούχο να της υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός καθορισµένης προθεσµίας. Εάν ο

δικαιούχος δεν καταθέσει βάσιµα δικαιολογητικά στοιχεία, η Επιτροπή µπορεί να ακυρώσει το

υπόλοιπο της χρηµατοδοτικής συνδροµής και να απαιτήσει την επιστροφή των ποσών που έχουν

ήδη καταβληθεί.

3. Κάθε ποσό που έχει καταβληθεί αχρεωστήτως πρέπει να επιστρέφεται στην Επιτροπή. Τα

ποσά που δεν επιστρέφονται εγκαίρως, µπορούν να προσαυξάνονται µε τόκους υπερηµερίας. Η

Επιτροπή θεσπίζει τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας παραγράφου.
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Άρθρο 11

Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από µία κανονιστική επιτροπή.

2. Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζεται η διαδικασία της κανονιστικής

επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 5 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, λαµβάνοντας υπόψη τις

διατάξεις του άρθρου 8 αυτής.

3. Η περίοδος που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται

σε τρεις µήνες.

Άρθρο 12

Αξιολόγηση της τρίτης φάσης και συνέχιση του LIFE

1. Το αργότερο στις 30 Σεπτεµβρίου 2003, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

και στο Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, τη συνεισφορά του

στην ανάπτυξη κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και τη χρήση των πιστώσεων και, κατά

περίπτωση, διατυπώνει προτάσεις για τις ενδεχόµενες προσαρµογές που πρέπει να γίνουν,

προκειµένου να συνεχιστεί η δράση και µετά την τρίτη φάση.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο αποφασίζουν, σύµφωνα µε τη συνθήκη, έως

την 1η Ιουλίου 2004 το αργότερο, για την εφαρµογή της τέταρτης φάσης από 1ης Ιανουαρίου 2005.
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Άρθρο 13

Κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1973/92 του Συµβουλίου

1. Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1973/92 του Συµβουλίου καταργείται, χωρίς να θίγονται οι

αποφάσεις που έχουν ληφθεί και οι συµβάσεις ή συµβόλαια που έχουν συναφθεί για τη χορήγηση

χρηµατοδοτικής συνδροµής βάσει του εν λόγω κανονισµού.

2. Οι αναφορές στον καταργούµενο κανονισµό θεωρείται ότι παραπέµπουν στον παρόντα

κανονισµό και πρέπει να διαβάζονται σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοιχίας που παρατίθεται στο

Παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

Άρθρο 14

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη

Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος

µέλος.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

___________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1973/92 Παρών κανονισµός
΄Αρθρο 1

΄Αρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο α)

΄Αρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο β), i), ii)

΄Αρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο β) iii), πρώτο

εδάφιο

΄Αρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο β) iii),

πρώτη, δεύτερη, τρίτη και τέταρτη περίπτωση

΄Αρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο α)

΄Αρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχεία β) και γ)

΄Αρθρο 2, παράγραφος 3

΄Αρθρο 4, στοιχείο α)

΄Αρθρο 4, στοιχείο β)

΄Αρθρο 5

΄Αρθρο 6

΄Αρθρο 7, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο

΄Αρθρο 7, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο

΄Αρθρο 7, παράγραφος 1, τρίτο εδάφιο

΄Αρθρο 7, παράγραφος 2

΄Αρθρο 7, παράγραφος 3

΄Αρθρο 1

΄Αρθρο 3, παράγραφος 1 και παράγραφος 2,

στοιχείο α)

΄Αρθρο 4, παράγραφος 1 και παράγραφος 2,

στοιχείο α)

΄Αρθρο 4, παράγραφος 1 και παράγραφος 2,

στοιχείο β)

-

΄Αρθρο 5, παράγραφος 1 και παράγραφος 2,

στοιχείο α)

-

΄Αρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο β), άρθρο 4,

παράγραφος 2, στοιχείο γ), άρθρο 5,

παράγραφος 2, στοιχείο β)

΄Αρθρο 3, παράγραφος 3, πρώτη πρόταση,

άρθρο 4, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, άρθρο 5

παράγραφος 3, πρώτη πρόταση

-

΄Αρθρο 7, παράγραφος 1

΄Αρθρο 7, παράγραφος 2

΄Αρθρο 8, παράγραφος 1, 1η και 2η πρόταση

΄Αρθρο 8, παράγραφος 1, 3η πρόταση

΄Αρθρο 8, παράγραφος 2, 2η πρόταση

-

-
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Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1973/92 Παρών κανονισµός
΄Αρθρο 8, παράγραφος 1
΄Αρθρο 8, παράγραφος 2

΄Αρθρο 8, παράγραφος 3

΄Αρθρο 9, παράγραφος 1

΄Αρθρο 9, παράγραφος 2

΄Αρθρο 9, παράγραφος 3

΄Αρθρο 9, παράγραφος 4

΄Αρθρο 9, παράγραφος 5, πρώτο εδάφιο

΄Αρθρο 9, παράγραφος 5, δεύτερο εδάφιο,
πρώτη περίπτωση
΄Αρθρο 9, παράγραφος 5, δεύτερο εδάφιο,
δεύτερη περίπτωση
΄Αρθρο 9, παράγραφος 6

΄Αρθρο 9 α, παράγραφος 1, στοιχείο α)
΄Αρθρο 9α, παράγραφος 1, στοιχείο β) i)
΄Αρθρο 9 α, παράγραφος 1, στοιχείο β) ii) και
iii)

΄Αρθρο 9 α, παράγραφος 1, στοιχείο β) iv)
΄Αρθρο 9 α, παράγραφος 1, στοιχείο γ), πρώτη,
δεύτερη, τρίτη και τέταρτη περίπτωση
΄Αρθρο 9 α, παράγραφος 1, στοιχείο γ), πέµπτη
και έκτη περίπτωση

΄Αρθρο 9 α, παράγραφος 2
΄Αρθρο 9 β

΄Αρθρο 8, παράγραφος 3
΄Αρθρο 3, παράγραφος 3, στοιχείο α), πρώτο
µέρος και στοιχείο β), άρθρο 4, παράγραφος 3,
δεύτερο και τρίτο εδάφιο,
΄Αρθρο 3, παράγραφος 3, στοιχείο α), δεύτερο
µέρος, άρθρο 4, παράγραφος 3, τέταρτο εδάφιο
και άρθρο 5, παράγραφος 3, δεύτερη πρόταση
΄Αρθρο 3, παράγραφος 4 και παράγραφος 8,
στοιχείο α), άρθρο 4, παράγραφος 5 και
παράγραφος 8, στοιχείο α)

΄Αρθρο 5, παράγραφος 4

-

΄Αρθρο 3, παράγραφος 6, άρθρο 4
παράγραφος 9, και άρθρο 5, παράγραφος 6
΄Αρθρο 3, παράγραφος 7, πρώτο εδάφιο και
παράγραφος 8, στοιχείο α), πρώτη φράση,
άρθρο 4, παράγραφος 8, στοιχείο α) και
παράγραφος 10, και άρθρο 5,παράγραφος 7
΄Αρθρο 3, παράγραφος 7, δεύτερο εδάφιο και
άρθρο 4, παράγραφος 11
΄Αρθρο 5, παράγραφος 8

΄Αρθρο 3, παράγραφος 7, δεύτερο εδάφιο,
άρθρο 4, παράγραφος 11 και άρθρο 5,
παράγραφος 8
΄Αρθρο 2
΄Αρθρο 3, παράγραφος 5, στοιχείο α)
΄Αρθρο 4, παράγραφος 6

-
΄Αρθρο 5, παράγραφος 5

΄Αρθρο 2, δεύτερο εδάφιο, στοιχεία β) και γ)

-
΄Αρθρο 4, παράγραφος 7, στοιχεία β), γ) και δ)
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Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1973/92 Παρών κανονισµός

΄Αρθρο 10, παράγραφος 1, πρώτη περίπτωση

΄Αρθρο 10, παράγραφος 1, δεύτερη και τρίτη

περίπτωση

΄Αρθρο 10, παράγραφος 2

΄Αρθρο 10, παράγραφος 3

΄Αρθρο 11, παράγραφος 1

΄Αρθρο 11, παράγραφος 2

΄Αρθρο 11, παράγραφος 3

΄Αρθρο 12, παράγραφος 1

΄Αρθρο 12, παράγραφος 2

΄Αρθρο 12, παράγραφος 3

΄Αρθρο 12, παράγραφος 4

΄Αρθρο 13

΄Αρθρο 13α

΄Αρθρο 14

΄Αρθρο 15

΄Αρθρο 16

΄Αρθρο 17

΄Αρθρο 9, παράγραφος 5

-

΄Αρθρο 9, παράγραφος 2

΄Αρθρο 9, παράγραφος 3

΄Αρθρο 10, παράγραφος 1

΄Αρθρο 10, παράγραφος 2

΄Αρθρο 10, παράγραφος 3

-

΄Αρθρο 9, παράγραφος 1

΄Αρθρο 9, παράγραφος 4

-

΄Αρθρο 11

΄Αρθρο 6

Άρθρο 12

-

-

Άρθρο 14

______________
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Θέµα : Κοινή θέση του Συµβουλίου ενόψει της έκδοσης του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. ../.. του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το χρηµατοδοτικό µέσο
για το περιβάλλον (LIFE)

− Σχέδιο σκεπτικού του Συµβουλίου



10233/2/99 REV 2 ADD 1 ΑΡ/χκ,κα GR
DG I 2

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 10 ∆εκεµβρίου 1998, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση κανονισµού 1 µε βάση το

άρθρο 130Σ παράγραφος 1 (νέο άρθρο 175 παράγραφος 1), της συνθήκης ΕΚ, για την

ανασύνταξη του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1404/96 του Συµβουλίου, µε τον οποίο

τροποποιήθηκε ο κανονισµός αριθ. 1973/92 (ΕΟΚ) σχετικά µε τη δηµιουργία

χρηµατοδοτικού µέσου για το περιβάλλον (Life).

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώµη του 2, σε πρώτη ανάγνωση, στις 14 Απριλίου

1999.

Μετά τη γνωµοδότηση αυτή, η Επιτροπή διαβίβασε τροποποιηµένη πρόταση στις 16 Ιουνίου
1999 3.

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών έδωσαν τη γνώµη
τους στις 4 ... και στις 5 ..., αντιστοίχως.

3. Στις ... ... 1999, το Συµβούλιο ενέκρινε οµόφωνα την κοινή του θέση.

II. ΣΤΟΧΟΣ

4. Η πρόταση κανονισµού αφορά κυρίως σχέδια επίδειξης και αποσκοπεί, µε βάση την πείρα

που αποκτήθηκε κατά τις δύο πρώτες φάσεις του Life, στη βελτίωση του LIFE II ιδίως όσον

αφορά :

− τη συµβολή του µέσου στην εφαρµογή και την ανάπτυξη της νοµοθεσίας για το
περιβάλλον,

− την αποσαφήνιση των τοµέων δράσης που είναι επιλέξιµοι για χρηµατοδότηση, µέσω
της διάκρισης τριών συνιστωσών : LIFE - Φύση, LIFE - Περιβάλλον και LIFE - Τρίτες
χώρες,

− τον καθορισµό των σχεδίων που αφορούν τις τρίτες χώρες,
− τη διάδοση και την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων των σχεδίων.

                                                
1 ΕΕ C
2 ΕΕ C
3 ΕΕ C
4 ΕΕ C
5 ΕΕ C
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III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

5. Γενικές παρατηρήσεις

Το Συµβούλιο, λαµβάνοντας υπόψη του τον ανωτέρω στόχο, προσπάθησε να θεσπίσει ένα

µέσο αρκετά ελαστικό και αποτελεσµατικό, για να εκµεταλλευθεί κατά τον καλύτερο δυνατό

τρόπο τους διαθέσιµους πόρους υπέρ σχεδίων που συµβάλλουν αποτελεσµατικά στην

εφαρµογή της κοινοτικής πολιτικής και νοµοθεσίας για το περιβάλλον καθώς και στη

σταθερή και διαρκή ανάπτυξη.

Βάσει αυτών των κατευθυντήριων γραµµών, το Συµβούλιο µπόρεσε να περιλάβει κατά λέξη,

κατ' ουσίαν ή εν µέρει, στην κοινή του θέση, τις περισσότερες από τις τροπολογίες του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως ενσωµατώθηκαν από την Επιτροπή στην τροποποιηµένη

της πρόταση, καθώς και τις τροπολογίες 45 και 46.

6. Ειδικά σχόλια

(Οι παρακάτω αναφορές παραπέµπουν στο κείµενο της κοινής θέσης, εάν δεν δηλώνεται

άλλως. Όσο το δυνατό συστηµατικότερα, καταβλήθηκε µέριµνα για τη συνοχή της

διατύπωσης αιτιολογικού και άρθρων και την αποφυγή επαναλήψεων ιδίως µεταξύ

παραγράφων του αιτιολογικού).

Οι κύριες τροποποιήσεις που επέφερε το Συµβούλιο στην τροποποιηµένη πρόταση της

Επιτροπής είναι οι εξής :

Άρθρο 1

Τροποποιήθηκε ελαφρά η διατύπωση ώστε να φαίνεται ότι "η εφαρµογή, η αναπροσαρµογή

και η ανάπτυξη" αφορά επίσης την πολιτική και τη νοµοθεσία στον τοµέα του περιβάλλοντος.
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Άρθρο 2

Το Συµβούλιο θεώρησε σκόπιµο να προσδιορίσει πότε µπορεί να δίδεται προτεραιότητα σε

σχέδια, βάσει µιας πολυεθνικής προσέγγισης, ώστε η προτεραιότητα αυτή να µην υπερισχύει

έναντι των άλλων ειδικών προτεραιοτήτων, και επέλεξε προς τον σκοπό αυτό το κριτήριο

κόστους/σκοπιµότητας. ∆εν θεώρησε σκόπιµο, στο άρθρο αυτό που ορίζει γενικά κριτήρια,

τον λεπτοµερή προσδιορισµό των διαφόρων επιπέδων συνεργασίας (τροπολογίες 17 και 28),

αφού η παράµετρος "συνεργασία" έχει περιληφθεί σε αρκετές διατάξεις.

Άρθρο 3

− παράγραφος 3.β) : προσδιορίζονται τα είδη πτηνών που καλύπτονται από σχέδια τα

οποία µπορούν να λάβουν χρηµατοδοτική στήριξη 75% (είναι τα θεωρούµενα ως είδη

προτεραιότητας από την επιτροπή της οδηγίας "Πτηνά"),

− παράγραφος 4 : προστίθεται µεταβατική διάταξη για την υποβολή και την επιλογή των

σχεδίων για το έτος 2000. Το ίδιο ισχύει για τα άρθρα 4, παράγραφος 5 και 5,

παράγραφος 4,

− παράγραφος 5.α) : η αιτιολογική παράγραφος 10 εφιστά την προσοχή στους

µεταναστευτικούς διαδρόµους και τις ενδιάµεσες ζώνες στο πλαίσιο των σχεδίων που

συµβάλλουν στην υλοποίηση του "Natura 2000", σύµφωνα µε διάταξη της

απόφασης 98/2179 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την

επανεξέταση του πέµπτου προγράµµατος δράσης "Προς µια βιώσιµη ανάπτυξη",

− παράγραφος 5.β) : αποσαφηνίζονται οι παραποµπές στα παραρτήµατα της οδηγίας

"Πτηνά" και στα ψηφίσµατα της σύµβασης της Βέρνης,

− παράγραφος 8 : τροποποιήθηκε η διατύπωση ώστε να προκύπτει ότι για τα

συνοδευτικά µέτρα που αφορούν τη συνεργασία ή την ανταλλαγή εµπειριών ζητείται η

γνώµη της αρµόδιας επιτροπής και ότι τα κράτη µέλη µπορούν να υποβάλλουν

προτάσεις για τα µέτρα αυτά.
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Άρθρο 4

− παράγραφος 1 : αναδιατυπώθηκε ώστε να φαίνεται ο ειδικός στόχος του "LIFE-

Περιβάλλον" και να γίνει διάκριση από τις κατηγορίες σχεδίων που εκτίθενται στην

παράγραφο 2,

− παράγραφος 2.α), πρώτη παύλα : µε τη σηµερινή κατάσταση των περιβαλλοντικών

προβληµάτων χωροταξικής φύσεως, το Συµβούλιο προτίµησε να µη δώσει το

προβάδισµα στις αστικές περιοχές, αλλά να τις τοποθετήσει, έστω, στο ίδιο επίπεδο µε

τις παράκτιες ("...συµπεριλαµβανοµένων των αστικών και των παράκτιων περιοχών"),

− παράγραφος 2.β) : τα σχέδια αυτά πρέπει επίσης να αφορούν την κοινοτική νοµοθεσία,

− παράγραφος 4 : λόγω της σηµασίας των κατευθυντήριων γραµµών για την

προετοιµασία αλλά και για την επιλογή των σχεδίων, µια απλή γνωµοδότηση της

επιτροπή του άρθρου 11 δεν αρκεί· είναι επιθυµητό να εφαρµόζεται εξ ολοκλήρου η

διαδικασία της επιτροπής,

− παράγραφος 6(ζ) : επειδή οι πόροι που διαθέτει το LIFE είναι κατ' ανάγκην

περιορισµένοι, θεωρήθηκε σκόπιµο να διατηρηθεί το κριτήριο

κόστους/περιβαλλοντικού οφέλους, που είχε ήδη περιληφθεί στο LIFE II,

− παράγραφος 6(η) : η διατύπωση που πρότεινε η Επιτροπή για την παράγραφο 6(ζ) της

τροποποιηµένης πρότασης, τείνει σε σύγχυση µεταξύ βιωσιµότητας και δηµιουργίας

θέσεων εργασίας και σε αποδοχή του κριτηρίου της δηµιουργίας θέσεων εργασίας

µεταξύ των κριτηρίων επιλογής των σχεδίων, ενώ οι στόχοι του LIFE αφορούν το

περιβάλλον και υπάρχουν άλλα µέσα ειδικώς για την απασχόληση. Έτσι το Συµβούλιο

προτίµησε µια διατύπωση πλησιέστερη προς αυτήν που πρότεινε το Κοινοβούλιο µε

την τροπολογία 45, εφιστώντας παράλληλα την προσοχή στις επιπτώσεις των

προτεινόµενων σχεδίων από άποψη απασχόλησης, χωρίς ωστόσο να δέχεται σχετικό

κριτήριο επιλογής (πρβλ. επίσης αιτιολογική παράγραφο 13),

− αιτιολογική παράγραφος 12 : σύµφωνα µε το πνεύµα αρκετών διατάξεων της

απόφασης 98/2179 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, η αιτιολογική

αυτή παράγραφος εφιστά την προσοχή στις προτεραιότητες που πρέπει να

αναγνωριστούν στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις,

− παράγραφος 8 : η διατύπωση τροποποιήθηκε ώστε να προκύπτει ότι για τα

προπαρασκευαστικά σχέδια και τα συνοδευτικά µέτρα σχετικά µε την ανταλλαγή

εµπειριών, ζητείται η γνώµη της αρµόδιας επιτροπής και ότι τα κράτη µέλη µπορούν να

υποβάλλουν προτάσεις για τα σχέδια αυτά.

Άρθρο 5
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− παράγραφος 1 : η διατύπωση τροποποιήθηκε έτσι ώστε να εξασφαλισθεί, αφενός, ότι η

Κύπρος καλύπτεται χωρίς αµφιβολία και, αφετέρου, ότι δεν υπάρχει επικάλυψη µε το

άρθρο 6 (πρβλ. επίσης άρθρο 6, παράγραφος 7, δεύτερη φράση),

− παράγραφος 7 : λόγω των ειδικών προσόντων που απαιτούνται για την αξιολόγηση

των σχεδίων που αφορούν την προστασία της φύσης, προβλέπεται γνωµοδότηση της

επιτροπής της οδηγίας "Οικότοποι".

Άρθρο 8

− παράγραφος 1 : το Συµβούλιο, όπως το Κοινοβούλιο (τροπολογία 46), µνηµονεύει ένα

ποσό δηµοσιονοµικής αναφοράς, όπως για το LIFE II, σύµφωνα και µε τη διοργανική

συµφωνία της 6ης Μαΐου 1999 (πρβλ. επίσης αιτιολογική παράγραφο 21). Εντούτοις,

το Συµβούλιο έκρινε ότι οι δηµοσιονοµικές προοπτικές δεν επιτρέπουν υπέρβαση του

ποσού που πρότεινε η Επιτροπή, δηλ. 613 εκατοµµ. ευρώ,

− παράγραφος 2 : το Συµβούλιο θεώρησε και δεν αποδέχθηκε την τροπολογία 34 σχετικά

µε τη χρηµατοδότηση των συνοδευτικών µέτρων, δεδοµένου ότι στο δεύτερο εδάφιο

της παραγράφου 3 τα µέτρα αυτά εντάσσονται ήδη στο σύνολο των διαθέσιµων

πιστώσεων.

Άρθρο 9

Οι υποχρεώσεις υποβολής έκθεσης, ιδίως έναντι του κράτους µέλους του δικαιούχου,

αποσαφηνίστηκαν. Το Συµβούλιο δεν περιέλαβε το δεύτερο µέρος της τροπολογίας 35 που

αφορά δείκτες σχετικούς µε "ενδεχόµενα προβλήµατα", αφού δεν είναι γνωστό ποιοι θα

µπορούσαν να είναι οι δείκτες αυτοί στην πράξη και δεδοµένου ότι η Επιτροπή έχει όλα τα

περιθώρια, στην απόφαση έγκρισης των σχεδίων ή στο συµβόλαιο ή σύµβαση που

συνάπτεται µε τον δικαιούχο, να περιλάβει τους δείκτες που θεωρεί κατάλληλους.
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Άρθρο 11

Το Συµβούλιο διατήρησε την επιτροπή κανονιστικών ρυθµίσεων που πρότεινε η Επιτροπή, η

οποία έχει ήδη συσταθεί στο πλαίσιο του LIFE II· η σχετική διαδικασία προσαρµόστηκε προς

το άρθρο 5 της απόφασης του Συµβουλίου του Ιουνίου 1999 για την επιτροπολογία και η

προβλεπόµενη προθεσµία για την απόφαση του Συµβουλίου ορίστηκε σε τρεις µήνες.

Άρθρο 12

Χωρίς να επηρεάζεται η ενδεχόµενη έναρξη της 4ης φάσης του LIFE, οι ηµεροµηνίες

υποβολής της έκθεσης της Επιτροπής στο Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο και απόφασης του

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου µετατέθηκαν νωρίτερα, προκειµένου να διευκολυνθεί η

προετοιµασία και η επιλογή των σχεδίων κατά το µεταβατικό έτος µεταξύ της τρίτης και της

τέταρτης φάσης.

________________________





ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 10.11.1999
SEC(1999) 1762 τελικό

98/0336 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

Κοινή θέση του Συµβουλίου σχετικά µε: τροποποιηµένη πρόταση για κανονισµό του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά στην καθιέρωση

χρηµατοδοτικού µέσου για το περιβάλλον (Life)



2

1. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

Η πρόταση COM (1998)720 τελικό διαβιβάστηκε στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο στις 10 ∆εκεµβρίου 1998. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε
κατά την πρώτη ανάγνωση στις 14 Απριλίου 1999, και η Οικονοµική και Κοινωνική

Επιτροπή κατά την ολοµέλεια της 26-27 Μαΐου 1999.

Κατόπιν της γνώµης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σύµφωνα µε το άρθρο 250,

παράγραφος 2 της Συνθήκης, η Επιτροπή ενέκρινε τροποποιηµένη πρόταση και
διαβίβασε την τροποποιηµένη πρότασή της, COM (1999) 305 τελικό, στο Συµβούλιο

στις 15 Ιουνίου 1999.

Η Επιτροπή Περιφερειών γνωµοδότησε στις 16 Σεπτεµβρίου 1999.

Το Συµβούλιο ενέκρινε κοινή θέση για την πρόταση καθιέρωσης του
χρηµατοδοτικού µέσου Life, στις 22 Οκτωβρίου 1999.

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο προτεινόµενος κανονισµός προβλέπει την εφαρµογή ενός τρίτου σταδίου του Life

(εφεξής αναφερόµενο ως Life ΙΙΙ ) για 5 έτη (2000 έως 2004) µε προϋπολογισµό 613
εκατοµµυρίων € .

Το Life III αποσκοπεί στη βελτίωση του Life II (δεύτερο στάδιο του Life κατά την
περίοδο 1996-1999) και καθιερώνει πολλές τροποποιήσεις, µε στόχο την ενίσχυση

των δεσµών µεταξύ επιµέρους δραστηριοτήτων που χρηµατοδοτεί η Κοινότητα και
των προτεραιοτήτων της Κοινοτικής πολιτικής για το περιβάλλον διευρύνοντας

παράλληλα τη διάδοση των αποτελεσµάτων των δράσεων αυτών ώστε να
καλύπτεται ευρύτερα το ευρωπαϊκό κοινό.

Το Life III απαρτίζεται βασικά από τρία σκέλη: το Life-Φύση, το Life-Περιβάλλον
και το Life-Τρίτες χώρες, που συµπληρώνονται από ειδικές διατάξεις για τη

συµµετοχή χωρών που είναι υποψήφιες για είσοδο στην Κοινότητα. Το Life III
αναµένεται ότι θα εστιαστεί περισσότερο στα έργα επίδειξης.

3. ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

3.1. Κοινοβουλευτικές τροπολογίες που ενέκρινε η Επιτροπή στην τροποποιηµένη

πρόταση και οι οποίες ενσωµατώθηκαν πλήρως ή εν µέρει στην Κοινή Θέση.

Οι παραποµπές σε αιτιολογικές σκέψεις και άρθρα αναφέρονται στην αρίθµηση που

χρησιµοποιήθηκε στην Κοινή Θέση.

– Η αιτιολογική σκέψη 2 περιλαµβάνει επιπλέον αναφορά στην αειφόρο

ανάπτυξη που έχει ενσωµατωθεί στην τροποποιηµένη πρόταση (αιτιολογική
σκέψη 1) (τροπολογία 1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου).

– Η αιτιολογική σκέψη 5 εγκρίνει κατ’αρχήν την τροπολογία 2 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, που είχε εγκριθεί κατ’ αρχήν στην τροποποιηµένη πρόταση

(αιτιολογική σκέψη 5) και προβλέπει ότι το Life δεν πρέπει να περιορίζεται
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στους τοµείς που δεν καλύπτονται από άλλα χρηµατοδοτικά µέσα της
Κοινότητας.

– Η αιτιολογική σκέψη 8 προβλέπει την καλύτερη αξιοποίηση των
αποτελεσµάτων που επιτυγχάνονται και της πείρας που συγκεντρώνεται από

επιµέρους δράσεις στο πλαίσιο του Life, ενσωµατώνοντας πλήρως στο κείµενο
την τροπολογία 5, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία εγκρίθηκε στην

τροποποιηµένη πρόταση (αιτιολογική σκέψη 8).

– Η αιτιολογική σκέψη 9, συνδέει τα αποτελέσµατα του Life µε την ανάπτυξη

της περιβαλλοντικής πολιτικής της Κοινότητας, ενσωµατώνοντας
τοιουτοτρόπως πλήρως την τροπολογία αριθ.6 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

η οποία είχε εγκριθεί στην τροποποιηµένη πρόταση (αιτιολογική σκέψη 9).

– Η αιτιολογική σκέψη 13, θεσπίζει κατ’ αρχήν ότι η δηµιουργία θέσεων

εργασίας πρέπει να λαµβάνεται υπόψιν κατά την επιλογή των έργων. Η ως άνω
αιτιολογική σκέψη ενσωµατώνεται στην τροποποιηµένη πρόταση της

Επιτροπής (αιτιολογική σκέψη 11) (τροπολογία 8 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου).

– Η αιτιολογική σκέψη 18 ενσωµατώνει πλέον στο κείµενο την αρχή της
συµβολής τρίτων χωρών, (τροπολογία 9 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου), και

έγινε πλήρως δεκτή στην τροποποιηµένη πρόταση (αιτιολογική σκέψη 16).

– Η αιτιολογική σκέψη 19, εγκρίνει κατ’αρχήν τις προτεραιότητες που πρέπει να

καθοριστούν για τις επί µέρους πτυχές της κοινοτικής πολικής για το
περιβάλλον οι οποίες ενσωµατώθηκαν πλήρως στην τροποποιηµένη πρόταση

(αιτιολογική σκέψη 17) (τροπολογία 10 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου).

– Η αιτιολογική σκέψη 22 προβλέπει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται να

εξετάσει από κοινού µε το Συµβούλιο κατά πόσον είναι σκόπιµο να συνεχιστεί
η δράση Life µετά την ολοκλήρωση του τρίτου σταδίου και ενσωµατώθηκε

πλήρως στην τροποποιηµένη πρόταση (αιτιολογική σκέψη 20) (τροπολογία 13
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου).

– Το άρθρο 1, 2η παράγραφος, εντάσσει την αειφόρο ανάπτυξη στους γενικούς
στόχους του Life, και έγινε κατ’αρχήν δεκτή στην τροποποιηµένη πρόταση

(άρθρο 1, παράγραφος 2) (τροπολογία 15 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου).

– Το άρθρο 2(α) εγκρίνει κατ’αρχήν το πρώτο µέρος της τροπολογίας 16 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά µε το γενικό στόχο του Life που
εγκρίθηκε µε τον ίδιο τρόπο στην τροποποιηµένη πρόταση (άρθρο 2α).

– Το άρθρο 4, παράγραφος 2 εδάφιο α, 1ο σηµείο , ενσωµατώνει κατ’αρχήν το
πρώτο τµήµα της τροπολογίας 20 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά µε

την ένταξη της αειφόρου ανάπτυξης στον χωροταξικό σχεδιασµό, που είχε ήδη
εγκριθεί κατ’αρχήν στην τροποποιηµένη πρόταση (άρθρο 4, παράγραφος 1,

εδάφιο α, 1ο σηµείο).

– Το άρθρο 4, παράγραφος 2, εδάφιο α, 3ο σηµείο ενσωµατώνει πλήρως την

τροπολογία 43 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όσον αφορά στην πρόληψη και
την επαναχρησιµοποίηση των αποβλήτων, που είχε πλήρως ενταχθεί στο
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κείµενο της τροποποιηµένης πρότασης (άρθρο 4, παράγραφος 1, εδάφιο α, 3ο
σηµείο).

– Το άρθρο 4, παράγραφος 2, εδάφιο α, 4ο σηµείο, ενσωµατώνει εν µέρει την
τροπολογία 44 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη µείωση των

περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων που βρίσκονται στο τέλος του
κύκλου ζωής τους και την ανάπτυξη φιλικών για το περιβάλλον προϊόντων που

είχε εν µέρει ενσωµατωθεί στην τροποποιηµένη πρόταση (άρθρο 4,
παράγραφοι 1, εδάφιο α 4ο σηµείο).

– Το άρθρο 4, παράγραφος 2 εδάφιο γ, ενσωµατώνει εν µέρει την τροπολογία 22
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προαγωγή της µεταφοράς των

αποτελεσµάτων µέσω των συνοδευτικών µέτρων. Η τροπολογία 22 εγκρίθηκε
κατ’αρχήν στη τροποποιηµένη πρόταση (άρθρο 2, τρίτη παράγραφος και

άρθρο 4, παράγραφος 2 εδάφιο γ).

– Το άρθρο 4, παράγραφος 4, δεύτερη πρόταση ενσωµατώνει πλήρως την

τροπολογία 23 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον καθορισµό του στόχου
των κατευθυντήριων γραµµών που θα εκπονηθούν για τα έργα επίδειξης του

Life περιβάλλον, που είχε ήδη ενσωµατωθεί στην τροποποιηµένη πρόταση
(άρθρο 4, παράγραφος 4, δεύτερη πρόταση).

– Το άρθρο 4, παράγραφος 6, εδάφιο δ ενσωµατώνει πλήρως την τροπολογία 26
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθιερώνοντας τη διάδοση και την ευρεία

εφαρµογή πρακτικών τεχνολογιών ως είχε ήδη ενσωµατωθεί στην
τροποποιηµένη πρόταση (άρθρο 4, παράγραφος 6 εδάφιο δ).

– Το άρθρο 4, παράγραφος 6 τρίτο εδάφιο εγκρίνει κατ’αρχήν την τροπολογία
25 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, µε την οποία καθιερώνεται πλέον η

απόδοση σηµασίας στις επιπτώσεις για την απασχόληση των επιλεχθέντων
έργων επίδειξης του Life -περιβάλλον, που είχε γίνει δεκτή κατ’αρχήν στην

τροποποιηµένη πρόταση (άρθρο 4 παράγραφος 6 εδάφιο ζ µε διαφορετική
διατύπωση. Η Επιτροπή θα προτιµούσε τη διατύπωση της τροποποιηµένης

πρότασης ως καταλληλότερη σαφέστερη.

– Το άρθρο 4, παράγραφος 8 εδάφιο α εγκρίνει κατ’αρχήν την τροπολογία 27

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε την οποία προβλέπονται διαβουλεύσεις µε
την επιτροπή του άρθρου 11 πριν τη δηµοσίευση προσκλήσεων για

προπαρασκευαστικά έργα ως είχε ήδη ενσωµατωθεί στη τροποποιηµένη
πρόταση (άρθρο 4 παράγραφος 8).

– Το άρθρο 6, παράγραφος 8 ολοκληρώνει πλήρως την τροπολογία 30 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη δηµοσίευση στον γενικό

προϋπολογισµό πιστώσεων για το Life εκ µέρους των χωρών που είναι
υποψήφιες για προσχώρηση ως αυτή είχε ενσωµατωθεί στην τροποποιηµένη

πρόταση (άρθρο 6 παράγραφος 7α).

– Το άρθρο 12 παράγραφος 1 ενσωµατώνει εν µέρει την τροπολογία 38 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά τις εκθέσεις µε θέµα την συµβολή
του Life στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της Κοινότητας. Η
τροπολογία 38 είχε εν µέρει ενσωµατωθεί στην τροποποιηµένη πρόταση

(άρθρο 12 παράγραφος 1).
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3.2 Kοινοβουλευτικές τροπολογίες που εγκρίθηκαν εν µέρει ή πλήρως από την

Επιτροπή στην τροποποιηµένη πρόταση αλλά δεν ενσωµατώθηκαν στην Κοινή

Θέση.

– Η τροπολογία 3 που επιδίωκε να ενταχθεί η λέξη "µεθοδολογία" µεταξύ της

διαφάνειας και της εφαρµογής των διαδικασιών για το Life και των λέξεων
"διάδοση" (για την ενηµέρωση του κοινού) και "διαδικασία συνεργασίας"

µεταξύ των ενδεχοµένων δικαιούχων, ενσωµατώθηκε πλήρως στην
τροποποιηµένη πρόταση (αιτιολογική σκέψη 6).

– Η τροπολογία 4 µε την οποία επιδιώκοντο συνεργίες του Life Περιβάλλον µε
τις δραστηριότητες URBAN ενσωµατώθηκε πλήρως στην τροποποιηµένη

πρόταση (αιτιολογική σκέψη 7).

– Η τροπολογία 7 η οποία ενέκρινε τη διατύπωση "ανάπτυξη Κοινοτικής

Πολιτικής" αντί της διατύπωσης "νέες δραστηριότητες της Κοινότητας" και
καθιέρωνε την έννοια των καινοτόµων δράσεων στα προπαρασκευαστικά

σχέδια, ενσωµατώθηκε πλήρως στην τροποποιηµένη πρόταση (αιτιολογική
σκέψη 10).

– Η τροπολογία 11 για την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων από τα επιµέρους
έργα στις πολιτικές της Κοινότητας, ενσωµατώθηκε πλήρως στην

τροποποιηµένη πρόταση (αιτιολογική σκέψη 18).

– Η τροπολογία 17 µε την οποία επιδιωκόταν να δοθεί προτεραιότητα σε έργα

που αναµένεται να διευκολύνουν τη διαµεθοριακή, διεθνική ή περιφερειακή
συνεργασία, εγκρίθηκε κατ’αρχήν στην τροποποιηµένη πρόταση (άρθρο 2,

τρίτη παράγραφος).

– Η τροπολογία 18 η οποία περιλάµβανε τα κριτήρια της παραγράφου 3, άρθρο

2 ενσωµατώθηκε πλήρως στην τροποποιηµένη πρόταση (άρθρο 3 παράγραφος
5).

– Το δεύτερο τµήµα της τροπολογίας 20 για την απόδοση προτεραιότητας στις
αστικές περιοχές στο στόχο του Life-περιβάλλον όσον αφορά στον χωροταξικό

προγραµµατισµό και την ανάπτυξη, έγινε δεκτό κατ’αρχήν στην
τροποποιηµένη πρόταση (άρθρο 4 παράγραφος 1 εδάφιο α πρώτο σηµείο). Η

προτεραιότητα αυτή δικαιολογείται από την ιδιαίτερη σηµασία που έχουν οι
αστικές περιοχές για το περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή

διαπιστώνει ότι ατυχώς η προτεραιότητα αυτή απουσιάζει από την Κοινή
Θέση.

– Η τροπολογία 21 µε την οποία προβλέπεται για τα προπαρασκευαστικά έργα ο
στόχος της ανάπτυξης της περιβαλλοντικής πολιτικής της Κοινότητας µέσω

νέων δράσεων στον τοµέα αυτό ενσωµατώθηκε πλήρως στην τροποποιηµένη
πρόταση (άρθρο 4 παράγραφος 1 εδάφιο β).

– Η τροπολογία 24, που προέβλεπε να περιληφθούν τα κριτήρια της παραγράφου
3 του άρθρου 2, ενσωµατώθηκε πλήρως στην τροποποιηµένη πρόταση (άρθρο

4, παράγραφος 6).

– Η τροπολογία 28 για την απόδοση προτεραιότητας σε έργα που ενδέχεται να
διευκολύνουν τη διαµεθοριακή, διεθνική ή περιφερειακή συνεργασία,
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ενσωµατώθηκε πλήρως στην τροποποιηµένη πρόταση (άρθρο 2, 3η
παράγραφος).

– Η τροπολογία 29 για την εισαγωγή παραποµπής στα κριτήρια της παραγράφου
3 του άρθρου 2, ενσωµατώθηκε πλήρως στην τροποποιηµένη πρόταση (άρθρο

5 παράγραφος 5).

– Η τροπολογία 34 συµπεριλαµβανοµένων των συνοδευτικών µέτρων που

καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 εδάφιο β, άρθρο 4, παράγραφος 2,
εδάφιο γ, και άρθρο 5 παράγραφος 2 εδάφιο β, σχετικά µε την έγκριση εκ

µέρους της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής των ετησίως διαθέσιµων
πιστώσεις εντός των ορίων των δηµοσιονοµικών προοπτικών, εγκρίθηκε

κατ’αρχήν στην τροποποιηµένη πρόταση (άρθρο 8 παράγραφος 2).

– Η τροπολογία 35 που καθιέρωνε ετήσιες εκθέσεις στο τέλος κάθε έτους των

πολυετών έργων και µε την οποία επίσης επιδιώκετο οι δείκτες προόδου των
εργασιών να περιλαµβάνουν πληροφορίες σχετικά µε την διαχειριστική

απόδοση και τυχόν προβλήµατα εγκρίθηκε κατά το δεύτερο µέρος στην
τροποποιηµένη πρόταση (άρθρο 9 παράγραφος 1).

3.3. Μεταβολές στην Κοινή Θέση σε σχέση µε την τροποποιηµένη πρόταση της

Επιτροπής.

Οι παραποµπές σε αιτιολογικές σκέψεις και τα άρθρα αναφέρονται στην αρίθµηση
που χρησιµοποιήθηκε στην τροποποιηµένη πρόταση, εκτός των νέων αιτιολογικών

σκέψεων.

– Η κοινή θέση διευκρινίζει τη διατύπωση των αιτιολογικών σκέψεων 1 και 2,

του άρθρου 3 παράγραφος 3 εδάφιο β, του άρθρου 3 παράγραφος 5 εδάφιο β
και του άρθρου 4 παράγραφος 6 εδάφιο ζ (άρθρο 4 παράγραφος 6 εδάφιο η της

Κοινής Θέσης). Η Επιτροπή συµφωνεί µε το Συµβούλιο.

– Η αιτιολογική σκέψη 7 της Κοινής Θέσης αποτελεί νέα αιτιολογική σκέψη που

προέρχεται από την αιτιολογική σκέψη 18 της τροποποιοηµένης πρότασης και
έχει ως στόχο να επιτευχθεί η αποτελεσµατική παρακολούθηση και

αξιολόγηση των δράσεων που αναλαµβάνονται στο πλαίσιο του Life. Η
Επιτροπή συµφωνεί µε το Συµβούλιο.

– Η αιτιολογική σκέψη 10 της Κοινής Θέσης είναι νέα και έχει στόχο να
υπογραµµίσει τη σηµασία που πρέπει να αποδοθεί στις αποδηµητικές

διαδροµές και το ρόλο των ζωνών εξισορρόπησης στο πλαίσιο των έργων που
συµβάλλουν στην εφαρµογή του Nature 2000. Η Επιτροπή συµφωνεί µε το

Συµβούλιο.

– Η αιτιολογική σκέψη 12 της Κοινής Θέσης είναι νέα και τονίζει τα

προβλήµατα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Η Επιτροπή συµφωνεί πλήρως
µε το Συµβούλιο.

– Tο άρθρο 3 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 4 παράγραφος 5 δεύτερο
εδάφιο και το άρθρο 5 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο καθιερώνουν

διαφορετικές ηµεροµηνίες για το έτος 2000 προκειµένου να διευκολυνθεί η
µετάβαση από το Life ΙΙ στο Life III . Η Επιτροπή συµφωνεί µε το Συµβούλιο.
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– Tο άρθρο 3, παράγραφος 8 εδάφιο α), περιλαµβάνει πλέον τις διαβουλεύσεις
µε την Επιτροπή του άρθρου 21 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, σε σχέση µε τα

συνοδευτικά µέτρα, και η Επιτροπή συµφωνεί εν προκειµένω µε το
Συµβούλιο.

– Το άρθρο 4 παράγραφος 1 και 4 παράγραφος 2 αναδιαρθρώθηκαν στην Κοινή
Θέση. Η Επιτροπή θα προτιµούσε να διατηρηθεί η δοµή του προτεινόµενου

κανονισµού που ορίζει σαφέστερα τους στόχους του Life -περιβάλλον.

– Το άρθρο 4 παράγραφος 4, πρώτη πρόταση που όριζε ότι, για τα έργα

επίδειξης, θα εκπονηθούν εκ µέρους της Επιτροπής κατευθυντήριες γραµµές
κατόπιν της γνωµοδότησης της Επιτροπής που προβλέπει το άρθρο 11,

µεταβλήθηκε στην Κοινή Θέση, η οποία περιγράφει την πλήρη διαδικασία της
επιτροπής σε ό,τι αφορά τις κατευθυντήριες γραµµές. Η Επιτροπή θα

προτιµούσε τη διατύπωση της τροποποιηµένης πρότασης που οδηγούσε σε
απλοποιηµένες διαδικασίες επιτροπής.

– Το άρθρο 4 παράγραφος 6 εδάφιο ζ) (νέο) της Κοινής Θέσης καθιερώνει νέα
κριτήρια σχετικά µε τον συντελεστή κόστους-οφέλους από τον κανονισµό για

το Life II. Η Επιτροπή θα προτιµούσε να αποφευχθεί ανάλογο κριτήριο το
οποίο εφαρµόζεται δυσχερώς σε καινοτόµα έργα.

– Το άρθρο 5 παράγραφος 1, το άρθρο 6 παράγραφος 7 και η αιτιολογική σκέψη
12 (αιτιολογική σκέψη 14 της Κοινής Θέσης) τροποποιήθηκαν στην Κοινή

Θέση προκειµένου να διευκρινιστεί η θέση των "υποψηφίων χωρών" εκτός
των χωρών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Η Επιτροπή συµφωνεί µε

το Συµβούλιο.

– Στο άρθρο 5 παράγραφος 7, ενσωµατώθηκε στην Κοινή Θέση η διαβούλευση

µε την Επιτροπή για τους Οικοτόπους. Η Επιτροπή συµφωνεί µε το
Συµβούλιο.

– Το άρθρο 8 παράγραφος 1 και η αιτιολογική σκέψη 21 (νέα) καθιερώνουν
χρηµατοοικονοµικό πλαίσιο 613 εκατοµµυρίων € για την περίοδο 2000-2004.

Η Επιτροπή συµφωνεί µε το Συµβούλιο.

– Το άρθρο 9 παράγραφος 1 ορίζει πλέον ότι οι εκθέσεις των δικαιούχων πρέπει

να αποστέλλονται στα κράτη µέλη, εφόσον διατυπώσουν το ανάλογο αίτηµα.
Η Επιτροπή συµφωνεί µε το Συµβούλιο.

– Το άρθρο 11 καθιερώνει πλέον κανονιστική Επιτροπή (Κοινή Θέση). Η
Επιτροπή διαφωνεί µε το Συµβούλιο. Μια διαχειριστική επιτροπή θα

ανταποκρινόταν περισσότερο στα κριτήρια του άρθρου 2 της απόφασης
(1999/468/ΕΚ) του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισµό των

όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην
Επιτροπή.

– Το άρθρο 12 καθιερώνει µεταβολές στις ηµεροµηνίες που σχετίζονται µε την
αξιολόγηση του τρίτου σταδίου του Life καθώς και µε τη συνέχειά του (Κοινή

Θέση). Η Επιτροπή συµφωνεί µε το Συµβούλιο.
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

– Η Κοινή Θέση διατηρεί τα κύρια χαρακτηριστικά του προτεινόµενου

κανονισµού και διευκρινίζει σε πολλά σηµεία το κείµενο γεγονός ευπρόσδεκτο
από την Επιτροπή. Παρά ταύτα, η Επιτροπή αδυνατεί να συµφωνήσει µε τον

τύπο της επιτροπής που επιλέγει για να συνδράµει την Επιτροπή στη
διαχείριση του Life-Περιβάλλον και Life-Τρίτες Χώρες. Η Επιτροπή καλεί το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τροποποιήσει το άρθρο 11 σύµφωνα µε την
απόφαση (1999/468/EΚ) του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999. Η Επιτροπή

προέβη σε δήλωση επί του προκειµένου, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται
στην παρούσα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

∆ήλωση της Επιτροπής

Πρόταση για κανονισµό (EΚ) όσον αφορά την καθιέρωση χρηµατοδοτικού µέσου για το

περιβάλλον (Life)

Στην Κοινή Θέση σχετικά µε την πρόταση για κανονισµό (ΕΚ) όσον αφορά την καθιέρωση
χρηµατοδοτικού µέσου για το περιβάλλον (Life), το Συµβούλιο προτείνει στο άρθρο 11, και

αναφερόµενο στο άρθρο 21 της οδηγίας 92/43/EΟΚ, µια ρυθµιστική διαδικασία για την
επιτροπή, στην περίπτωση θεµάτων που εντάσσονται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού

(µε εξαίρεση ορισµένων συνοδευτικών µέτρων και προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος).

Η Επιτροπή φρονεί ότι η επιλογή µιας ρυθµιστικής διαδικασίας είναι ασυνεπής σε σχέση µε

τα κριτήρια που το ίδιο το Συµβούλιο καθορίζει στο άρθρο 2 της απόφασης 1999/468/EΚ,
σύµφωνα µε το οποίο “… µέτρα διαχείρισης, όπως …. η εκτέλεση προγραµµάτων µε

σηµαντικές επιπτώσεις επί του προϋπολογισµού, πρέπει να εγκρίνονται µε χρήση της
διαδικασίας διαχείρισης.”

Επιπλέον, ο προτεινόµενος κανονισµός δεν προβλέπει “µέτρα γενικής φύσεως που να
αποσκοπούν στη θέση σε εφαρµογή θεµελιωδών στοιχείων βασικών πράξεων”, για τα οποία

θα ήταν κατάλληλη µια ρυθµιστική διαδικασία.

Η Επιτροπή φρονεί ότι είναι εξαιρετικά σηµαντικό να τηρηθούν οι όροι του άρθρου 2 της

απόφασης 1999/468/EΚ που εκδόθηκε τελευταία. Η Επιτροπή επιφυλάσσεται, συνεπώς, να
επανέλθει επ' αυτού του θέµατος κατά τη δεύτερη ανάγνωση.


