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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS

FÖRORDNING (EG) nr   /1999

av den

om det finansiella instrumentet för miljön (Life)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA

FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1 i

detta,

med beaktande av kommissionens förslag1,

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande2,

med beaktande av Regionkommitténs yttrande3,

enligt förfarandet i artikel 251 i fördraget4, och

                                                
1 EGT C 15, 20.1.1999, s. 4.
2 EGT C 209, 22.7.1999, s. 14.
3 Yttrandet avgett den 16 september 1999 (ännu inte offentliggjort i EGT).
4 Europaparlamentets yttrande av den 14 april 1999 (EGT C 219, 30.7.1999. s. 265), rådets

gemensamma ståndpunkt av den ... (EGT C ...) (ännu inte offentliggjord i EGT) och
Europaparlamentets beslut av den ... (EGT C ...) (ännu inte offentliggjort i EGT).
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av följande skäl:

1. Rådets förordning (EEG) nr 1973/92 av den 21 maj 1992 om inrättande av ett finansiellt

instrument för miljön (LIFE)1 antogs för att bidra till genomförandet och utvecklingen av

gemenskapens miljöpolitik och av lagstiftningen på miljöområdet.

2. Rådets förordning (EEG) nr 1973/92 ändrades på ett avgörande sätt genom förordning (EG)

nr 1404/962. För att ytterligare bidra till genomförandet, uppdateringen och utvecklingen av

gemenskapens miljöpolitik och av lagstiftningen på miljöområdet, i synnerhet inom området

integration av miljöhänsyn inom övriga politikområden, och till en hållbar utveckling i

gemenskapen, bör nya ändringar införas i rådets förordning (EEG) nr 1973/92, vilken för

tydlighetens skull bör omarbetas och ersättas med den här förordningen.

3. Det finansiella instrumentet för miljön (Life) genomförs i etapper. Instrumentets andra etapp

avslutas den 31 december 1999.

4. Med beaktande av det positiva bidrag som Life innebär när det gäller att uppnå gemenskapens

miljöpolitiska mål, och i enlighet med bestämmelserna i artikel 14 i förordning (EEG)

nr 1973/92, bör en tredje etapp påbörjas för en femårsperiod, som skall avslutas

den 31 december 2004.

                                                
1 EGT L 206, 22.7.1992, s. 1.
2 EGT L 181, 20.7.1996, s. 1.
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5. Life bör förstärkas som ett särskilt finansiellt instrument som kompletterar andra

gemenskapsinstrument, dock utan att åtgärder som stöds av Life begränsas till områden som

inte omfattas av andra finansiella gemenskapsinstrument.

6. De olika förfarandena för Life bör göras effektivare och mer öppna genom att instrumentets

tre temaområden definieras tydligt.

7. De är nödvändigt att säkerställa en effektiv övervakning och utvärdering av de åtgärder som

genomförs genom Life.

8. De erfarenheter som gjorts med Life under den andra etappen har visat att det är nödvändigt

att koncentrera insatserna genom att tydligare fastställa vilka verksamhetsområden som kan

komma i fråga för finansiellt stöd från gemenskapen, förenkla administrationen och förbättra

spridningen av information om erfarenheter och resultat och konsekvenserna av dessa på lång

sikt i syfte att främja överföring av resultaten.

9. Vid utvecklingen av gemenskapens miljöpolitik måste hänsyn tas till resultaten och

erfarenheterna av de enskilda åtgärder som har genomförts genom Life.
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10. Flyttvägar och mellanliggande områdens funktion bör beaktas inom ramen för projekt som

bidrar till genomförandet av Natura 2000.

11. Förberedande projekt bör syfta till utveckling av nya gemenskapsåtgärder och

gemenskapsinstrument på miljöområdet och/eller revidering av lagstiftningen och politiken på

miljöområdet.

12. I Europaparlamentets och rådets beslut nr 2179/98/EG av den 24 september 1998 om en

översyn av Europeiska gemenskapens åtgärdsprogram för miljön och en hållbar utveckling

kallat "Mot en hållbar utveckling"1 anges, som en av gemenskapens prioriterade

målsättningar, en utveckling av program för att ytterligare främja miljömedvetandet i

industrin, särskilt hos små och medelstora företag, samt en prioritering av de små och

medelstora företagens problem när det gäller tekniska och ekonomiska hinder för

utvecklingen och användningen av miljöanpassad teknik.

13. Konsekvenserna för sysselsättningen av de förslag till vilka finansiellt stöd övervägs genom

Life-Miljö bör beaktas i förekommande fall.

14. Åtgärder för tekniskt bistånd för att utveckla kapacitet och administrativa strukturer på

miljöområdet behövs för de angränsande länderna i området kring Medelhavet och Östersjön,

med undantag av de länder i Central- och Östeuropa som har ingått associeringsavtal med

Europeiska gemenskapen.

                                                
1 EGT L 275, 10.10.1998, s. 1.
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15. I Europaavtalen mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och

kandidatländerna i Central- och Östeuropa, å den andra sidan, fastställs att dessa länder kan

delta i gemenskapsprogrammen, bland annat inom miljöområdet.

16. De länder i Central- och Östeuropa som avses ovan bör i princip själva stå för de kostnader

som uppkommer genom deras deltagande, men gemenskapen kan vid behov, i särskilda fall

och i överensstämmelse med de regler som gäller för Europeiska unionens allmänna budget

och de berörda associeringsavtalen, bidra till de berörda ländernas finansiella deltagande.

17. De övriga kandidatländerna kommer att kunna delta på samma villkor som kandidatländerna i

Central- och Östeuropa så snart de bidrar finansiellt till Life.

18. Intäkterna från tredje land utgör öronmärkta medel för det aktuella instrumentet och förs som

sådana in under motsvarande budgetrubrik.

19. Det bör inrättas urvalsmetoder som gör det möjligt att anpassa gemenskapens stöd till de

stödmottagande projektens särdrag. Riktlinjerna bör främja samverkan mellan

demonstrationsåtgärderna och de vägledande principerna för gemenskapens miljöpolitik för

en hållbar utveckling.
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20. En kommitté bör upprättas som kan biträda kommissionen i genomförandet av denna

förordning. Eftersom de åtgärder som behövs för att genomföra denna rättsakt är åtgärder med

allmän räckvidd enligt artikel 2 i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de

förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter1

bör beslut om dessa åtgärder fattas i enlighet med det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i

nämnda beslut.

21. I denna förordning fastställs en finansieringsram för hela den tredje etappen vilken utgör den

särskilda referens för budgetmyndigheten under det årliga budgetförfarandet, som avses i

punkt 33 i det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen

av den 6 maj 19992.

22. Europaparlamentet och rådet bör granska huruvida det är lämpligt att fortsätta

Life-verksamheten utöver den tredje etappen, på grundval av ett förslag från kommissionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Allmänna mål

Ett finansiellt instrument för miljön, nedan kallat "Life", inrättas härmed.

Det allmänna målet med Life skall vara att bidra till genomförandet, revideringen och utvecklingen av

gemenskapens politik och av lagstiftningen på miljöområdet, i synnerhet med avseende på integration

av miljöhänsyn inom övriga politikområden, och till en hållbar utveckling inom gemenskapen.

                                                
1 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
2 EGT C 172, 18.6.1999, s. 1.
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Artikel 2

Temaområden och allmänna kriterier

Life skall bestå av tre temaområden som benämns Life-Natur, Life-Miljö och Life-Tredje land.

De projekt som finansieras inom ramen för Life skall uppfylla följande allmänna kriterier:

a) De skall vara av gemenskapsintresse genom att på ett avgörande sätt bidra till det allmänna målet

i artikel 1.

b) De skall genomföras av tekniskt och finansiellt tillförlitliga deltagare.

c) De skall vara genomförbara när det gäller tekniska förslag, tidsplan och budget samt vara

kostnadseffektiva.

Projekt som har en multinationell infallsvinkel kan komma att prioriteras om de med tanke på

genomförbarhet och kostnader kan ge bättre resultat när det gäller att förverkliga målen.

Artikel 3

Life−Natur

1. Life−Natur skall särskilt syfta till att bidra till genomförandet av rådets direktiv 79/409/EEG av

den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar1, rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om

bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter2 och i synnerhet Natura 2000-nätverket som

inrättades genom det senare direktivet.

                                                
1 EGT L 103, 25.4.1979, s. 1. Direktivet senast ändrat genom rådets direktiv 97/49/EG

(EGT L 223, 13.8.1997, s. 9).
2 EGT L 206, 22.7.1992, s. 7. Direktivet senast ändrat genom rådets direktiv 97/62/EG

(EGT L 305, 8.11.1997, s. 42).
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2. Stöd kan erhållas för följande inom ramen för Life−Natur:

a) Naturskyddsprojekt som befordrar det särskilda målet i punkt 1 och bidrar till att bevara eller

återställa naturliga livsmiljöer och/eller populationer av arter till en gynnsam bevarandestatus i

enlighet med direktiv 92/43/EEG.

b) Kompletterande åtgärder som befordrar det särskilda målet i punkt 1 och som behövs för

följande:

i) Förberedande av projekt med deltagare i flera medlemsstater (startåtgärder/"starter

measures").

ii) Utbyte av erfarenheter mellan projekt (samarbetsåtgärder/"co-op measures").

iii) Övervakning och utvärdering av projekten samt spridning av deras resultat, inbegripet

resultatet av projekt som antagits i samband med tidigare etapper i Life

(stödåtgärder/"assist measures").

3. Finansiellt stöd skall ges i form av samfinansiering av projekt. Den maximala stödnivån skall

vara

a) 50 % för naturskyddsprojekt och 100 % för kompletterande åtgärder.

b) I undantagsfall kan stödnivån om 50 % enligt punkt a ökas till högst 75 % för projekt som berör

prioriterade naturliga livsmiljöer eller prioriterade arter enligt direktiv 92/43/EEG eller fågelarter,

om detta anses som prioriterat området för finansiering genom Life−Natur av den kommitté som

inrättats i enlighet med artikel 16 i direktiv 79/409/EEG.
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4. Medlemsstaterna skall till kommissionen översända de projektförslag till vilka finansiering

övervägs enligt punkt 2 a. Förslag till projekt i vilka mer än en medlemsstat deltar skall översändas av

den medlemsstat i vilken det samordnande organet är etablerat.

Förslagen skall översändas till kommissionen senast den 31 oktober varje år. Kommissionen skall fatta

beslut om förslagen i enlighet med punkt 7 senast den 30 april påföljande år. Förslag för år 2000 skall

översändas till kommissionen senast den 31 mars 2000. Kommissionen skall fatta beslut om förslagen i

enlighet med punkt 7 senast den 31 oktober 2000.

5. Projektförslag skall endast komma i fråga för tilldelningen av finansiellt stöd enligt punkt 7 om

de uppfyller kraven i artikel 2 och punkt 2 a i denna artikel samt följande kriterier:

a) Projekt inom medlemsstaternas europeiska territorium som berör

i) ett område som föreslagits av en medlemsstat i enlighet med artikel 4 i

direktiv 92/43/EEG, eller

ii) ett område som klassificerats i enlighet med artikel 4 i direktiv 79/409/EEG, eller

iii) en art som anges i bilagorna II eller IV till direktiv 92/43/EEG eller i bilaga I till

direktiv 79/409/EEG.
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b) Projekt i kandidatländerna enligt artikel 6 som omfattar

i) ett område av internationell betydelse som hyser en typ av livsmiljö som ingår i bilaga I

eller en art som ingår i bilaga II till direktiv 92/43/EEG eller en typ av livsmiljö eller en art

som inte förekommer inom gemenskapen men som enligt relevanta resolutioner till

Bernkonventionen behöver särskilda bevarandeåtgärder, eller

ii) ett område av internationell betydelse som hyser en fågelart som ingår i bilaga I till

direktiv 79/409/EEG eller en flyttfågelart som förekommer inom gemenskapen eller en

fågelart som inte förekommer inom gemenskapen men som enligt relevanta resolutioner

till Bernkonventionen behöver särskilda bevarandeåtgärder, eller

iii) en art som ingår i bilaga II eller IV till direktiv 92/43/EEG eller i bilaga I till

direktiv 79/409/EEG eller en art som inte förekommer inom gemenskapen men som anges

i bilagorna I eller II till Bernkonventionen.

6. Kommissionen skall till medlemsstaterna överlämna en sammanfattning av de inkomna

förslagen. På begäran skall kommissionen ställa originaldokumenten till medlemsstaternas förfogande

för samråd.

7. De projekt till vilka finansiellt stöd övervägs genom Life−Natur skall vara föremål för det

förfarande som anges i artikel 11. Vid tillämpningen av denna punkt skall kommittén vara den som det

hänvisas till i artikel 20 i direktiv 92/43/EEG.
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Kommissionen skall fatta ett till medlemsstaterna riktat rambeslut om de projektförslag som har

godkänts samt till stödmottagarna riktade enskilda beslut med uppgift om stödbeloppets storlek,

finansieringsförfaranden och kontroller samt alla särskilda tekniska villkor för det godkända projektet.

8. På kommissionens initiativ

a) skall kompletterande åtgärder som skall finansieras enligt punkt 2 b i och 2 b ii, efter samråd

med den kommitté som anges i artikel 21 i direktiv 92/43/EEG, göras till föremål för inbjudan att

lämna intresseanmälan. Medlemsstaterna får förelägga kommissionen förslag till kompletterande

åtgärder.

b) skall kompletterande åtgärder som skall finansieras enligt punkt 2 b iii vara föremål för inbjudan

att lämna intresseanmälan.

Alla intresseanmälningar skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning där de

särskilda kriterier som måste uppfyllas kommer att anges.

Artikel 4

Life−Miljö

1. Life−Miljö skall särskilt syfta till att bidra till utvecklingen av innovativ och integrerad teknik

och metoder och att främja utvecklingen av gemenskapens miljöpolitik.
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2. Stöd kan erhållas för följande projekt och/eller åtgärder inom ramen för Life−Miljö:

a) Demonstrationsprojekt som främjar målet i punkt 1 och som

– integrerar miljöhänsyn och hållbar utveckling i markanvändning och fysisk planering,

inbegripet i stads- och kustområden, eller

– genom förebyggande åtgärder minskar miljöpåverkan från ekonomisk verksamhet,

– förebygger uppkomst av, återanvänder, utnyttjar och återvinner alla typer av avfall och

säkerställer en sund avfallshantering,

− minskar miljöpåverkan från produkter genom ett integrerat arbetssätt i fråga om

tillverkning, distribution, konsumtion och slutgiltigt omhändertagande, inbegripet

utveckling av miljöanpassade produkter.

b) Projekt som förbereder utvecklingen av nya gemenskapsåtgärder och -instrument på

miljöområdet, och/eller revidering av miljölagstiftning och miljöpolitik.

c) Kompletterande åtgärder som behövs för

i) spridning av information för utbyte av erfarenheter mellan olika projekt,

ii) utvärdering, övervakning och främjande av verksamheten under denna

genomförandeetapp av Life-instrumentet och under de två första etapperna, samt för

spridning av information om erfarenheter och om överföring av resultat som uppnåtts

genom verksamheten.
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3. Finansiellt stöd skall ges i form av samfinansiering av projekt.

Den maximala nivån för finansiellt stöd från gemenskapen skall vara 30 % av de stödberättigade

kostnaderna för projekt som genererar väsentliga nettoinkomster. I sådana fall skall stödmottagarnas

bidrag till finansieringen uppgå till minst samma belopp som stödet från gemenskapen.

Den maximala nivån för finansiellt stöd från gemenskapen skall för alla övriga sökande vara 50 % av

de stödberättigade projektkostnaderna.

Den maximala nivån för finansiellt stöd från gemenskapen till kompletterande åtgärder skall vara

100 % av deras kostnader.

4. För demonstrationsprojekt kommer kommissionen, i enlighet med det förfarande som anges i

artikel 11, att fastställa riktlinjer som kommer att offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella

tidning. Riktlinjerna skall främja samverkan mellan demonstrationsåtgärderna och de vägledande

principerna för gemenskapens miljöpolitik för att bidra till en hållbar utveckling.

5. Medlemsstaterna skall till kommissionen översända de projektförslag som skall finansieras enligt

punkt 2 a. För projekt i vilka mer än en medlemsstat deltar skall förslaget översändas av den

medlemsstat i vilken det samordnade organet är etablerat.

Förslagen skall översändas till kommissionen senast den 31 januari varje år. Kommissionen skall fatta

beslut om förslagen i enlighet med punkt 10 senast den 31 juli samma år. Förslag för år 2000 skall

översändas till kommissionen senast den 31 mars 2000. Kommissionen skall fatta beslut om förslagen i

enlighet med punkt 10 senast den 31 oktober 2000.
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6. Förslagen skall endast komma i fråga för tilldelning av finansiellt stöd enligt punkt 10 om de

uppfyller kraven i artikel 2 och punkt 2 a i denna artikel samt följande kriterier:

a) De skall ge lösningar på problem som ofta förekommer i gemenskapen eller som utgör ett stort

problem för vissa medlemsstater.

b) De skall vara innovativa när det gäller teknik och metoder.

c) De skall fungera som förebild och innebära ett framsteg i förhållande till den rådande situationen.

d) De skall kunna främja spridning och bredast möjliga användning av metoder, teknik och/eller

produkter som främjar miljöskyddet.

e) De skall syfta till utveckling och överföring av kunskap som kan användas i identiska eller

liknande situationer.

f) De skall främja samarbetet inom miljöområdet.

g) De skall uppvisa ett ur miljösynpunkt potentiellt tillfredsställande kostnadsnyttoförhållande.

h) De skall främja en integration av miljöhänsyn i verksamheter vars huvudsyften är ekonomiska

och sociala.

När dessa förslag behandlas bör man även vid behov ta hänsyn till deras inverkan på sysselsättningen.
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7. Följande kostnader berättigar inte till stöd:

a) Markköp.

b) Undersökningar som inte uttryckligen tjänar de finansierade projektens syften.

c) Investeringar i betydande infrastruktur eller investeringar av strukturell art som inte är

innovativa, inbegripet åtgärder som redan genomförs på näringslivsnivå.

d) Verksamhet inom forskning och teknisk utveckling.

8. På kommissionens initiativ

a) skall projekt som skall finansieras enligt punkt 2 b och kompletterande åtgärder som skall

finansieras enligt punkt 2 c i, efter samråd med den kommitté som anges i artikel 11, göras till

föremål för inbjudan att lämna intresseanmälan. Medlemsstaterna får förelägga kommissionen

förslag på projekt som skall finansieras enligt punkt 2 b,

b) skall kompletterande åtgärder som skall finansieras enligt punkt 2 c ii göras till föremål för

inbjudan att lämna intresseanmälan.

Varje inbjudan att lämna intresseanmälan skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas

officiella tidning där de särskilda kriterier som måste uppfyllas kommer att anges.

9. Kommissionen skall till medlemsstaterna överlämna en sammanfattning av de viktigaste

punkterna och av innehållet i de förslag som erhållits i enlighet med punkt 2 a och 2 b. På begäran

skall kommissionen ställa originaldokumenten till medlemsstaternas förfogande för samråd.
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10. De projekt till vilka finansiellt stöd övervägs skall vara föremål för det förfarande som anges i

artikel 11.

11. Kommissionen skall fatta ett till medlemsstaterna riktat rambeslut om de projektförslag som har

godkänts samt till stödmottagarna riktade enskilda beslut med uppgift om stödbeloppets storlek,

finansieringsförfaranden och kontroller samt särskilda tekniska villkor för det godkända projektet.

Artikel 5

Life−Tredje land

1. Life−Tredje land skall särskilt syfta till att bidra till att den kapacitet och de administrativa

strukturer som krävs på miljöområdet inrättas, samt till utveckling av miljörelaterade strategier och

åtgärdsprogram i de angränsande länderna i området kring Medelhavet och Östersjön, med undantag

av de länder i Central- och Östeuropa som har ingått associeringsavtal med Europeiska gemenskapen

och som avses i artikel 6.1.

2. Stöd kan erhållas för följande inom ramen för Life−Tredje land:

a) Tekniska stödprojekt som främjar målet i punkt 1.

b) Kompletterande åtgärder som krävs för utvärdering, övervakning och främjande av

verksamheten under denna genomförandeetapp av Life-instrumentet och under de två första

etapperna, för utbyte av erfarenheter mellan olika projekt samt för spridning av information om

erfarenheter och resultat av verksamheten.
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3. Finansiellt stöd skall ges i form av samfinansiering av projekt och kompletterande åtgärder.

Den maximala nivån för finansiellt stöd från gemenskapen skall vara 70 % av kostnaderna för de

projekt som avses i punkt 2 a och maximalt 100 % för de kompletterande åtgärder som avses i

punkt 2 b.

4. De nationella myndigheterna i de berörda tredje länderna skall till kommissionen översända de

projektförslag som skall finansieras enligt punkt 2 a. För projekt i vilka mer än ett land deltar skall

förslaget översändas av det land i vilket det samordnande organet är etablerat, eller av den

internationella organisation som verkar för miljöskydd i den berörda regionen.

Förslagen skall översändas till kommissionen senast den 31 januari varje år. Kommissionen skall fatta

beslut om förslagen i enlighet med punkt 7 senast den 31 juli samma år. Förslag för år 2000 skall

översändas till kommissionen senast den 31 mars 2000. Kommissionen skall fatta beslut om förslagen i

enlighet med punkt 7 senast den 31 oktober 2000.

5. Förslagen skall endast komma i fråga för tilldelningen av finansiellt stöd enligt punkt 7 om de

uppfyller kraven i artikel 2 och punkt 2 a i denna artikel samt följande kriterier:

a) Projekten skall vara av intresse för gemenskapen, särskilt genom att bidra till genomförandet av

regionala och internationella riktlinjer och avtal.

b) Projekten skall bidra till strategier som främjar hållbar utveckling på internationell, nationell eller

regional nivå.

c) Projekten skall erbjuda lösningar på viktiga miljöproblem i den berörda regionen eller de berörda

sektorerna.
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Projekt som kan främja samarbete över gränserna, mellan länderna eller regionalt skall prioriteras.

6. Kommissionen skall till medlemsstaterna överlämna en sammanfattning av de viktigaste

punkterna och av innehållet i de förslag som erhållits från länderna utanför gemenskapen.

På begäran skall kommissionen ställa originaldokumenten till medlemsstaternas förfogande för

samråd.

7. De projekt till vilka finansiellt stöd övervägs skall vara föremål för det förfarande som anges i

artikel 11. Utan att det påverkar detta förfarande skall samråd ske med den kommitté som inrättats

genom artikel 21 i direktiv 92/43/EEG innan beslut fattas om projekt som rör naturskydd.

Kommissionen skall fatta beslut om förteckningen över de projekt som valts ut för finansiering.

8. För de projekt som godkänts skall ett kontrakt ingås mellan kommissionen och stödmottagarna i

vilket anges stödbeloppets storlek, finansieringsförfaranden och kontroller samt alla särskilda tekniska

villkor för det godkända projektet. Förteckningen över de förslag som godkänts skall skickas till

medlemsstaterna.

9. På kommissionens initiativ skall inbjudan att lämna intresseanmälan för de kompletterande

åtgärder som skall finansieras enligt punkt 2 b utfärdas och offentliggöras i Europeiska

gemenskapernas officiella tidning; i denna inbjudan skall de särskilda kriterier som skall uppfyllas

anges.
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Artikel 6

Kandidatländernas deltagande

1. Life skall stå öppet för deltagande för kandidatländerna i Central- och Östeuropa i enlighet med

de villkor som fastställs i de associeringsavtal som har ingåtts med dessa länder och på grundval av de

bestämmelser som fastställts i det beslut som fattats av det associationsråd som är behörigt för vart och

ett av de berörda länderna.

2. De nationella myndigheterna i de berörda länderna skall till kommissionen översända

projektförslag som skall finansieras genom Life−Natur respektive Life−Miljö inom de tidsfrister som

anges i artikel 3.4 respektive artikel 4.5. För projekt i vilka mer än ett land deltar skall förslagen

översändas av det land i vilket det samordnande organet är etablerat.

3. De projektförslag som motsvarar de allmänna kriterierna i artikel 2 och de särskilda kriterier som

anges i artikel 3.5 b och artikel 4.6 och artikel 4.8 skall beaktas vid tilldelningen av finansiellt stöd från

gemenskapen.

4. Kommissionen skall till medlemsstaterna överlämna en sammanfattning av de viktigaste

punkterna och av innehållet i de förslag som erhållits från de nationella myndigheterna i de berörda

länderna. På begäran skall kommissionen ställa originaldokumenten till medlemsstaternas förfogande

för samråd.

5. De projekt till vilka finansiellt stöds övervägs genom Life skall vara föremål för antingen det

förfarande som anges i artikel 3.7 i denna förordning eller det som anges i artikel 11 i denna

förordning, beroende på vilken typ av projekt som föreslås.
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6. För de projekt som godkänts skall ett kontrakt eller avtal ingås mellan kommissionen och

stödmottagarna i vilket anges stödbeloppets storlek, finansieringsförfaranden och kontroller samt alla

särskilda tekniska villkor för det godkända projektet. Förteckningen över de projekt som godkänts för

finansiering skall delges medlemsstaterna.

7. Så snart villkor och bestämmelser som motsvarar dem som avses i punkt 1 har fastställts för

övriga kandidatländer kommer deltagandet i Life att vara öppet för dessa länder i enlighet med de

villkor som avses i punkterna 2–6. Länder som deltar enligt denna artikel får inte delta enligt artikel 5.

8. Den årliga anslagsfördelningen för medfinansiering av instrumentet från de länder som avses i

punkterna 1 och 7 skall offentliggöras i Europeiska unionens allmänna budget, avdelning III, del B,

bilaga IV.

Artikel 7

Överensstämmelse mellan olika finansiella instrument

1. Utan att det påverkar de villkor som fastställts för kandidatländerna i artikel 6 skall projekt som

får stöd från strukturfonderna eller från andra av gemenskapens budgetinstrument inte vara berättigade

till finansiellt stöd enligt denna förordning.

2. Kommissionen skall säkerställa att de åtgärder som vidtas inom ramen för denna förordning

överensstämmer med de åtgärder som vidtas genom strukturfonderna, programmen för forskning,

teknisk utveckling och demonstration eller gemenskapens andra finansiella instrument.
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Artikel 8

Den tredje etappens varaktighet samt budgetmedel

1. Life skall genomföras i etapper. Den tredje etappen skall inledas den 1 januari 2000 och skall

löpa ut den 31 december 2004. Finansieringsramen för att genomföra den tredje etappen under

perioden 2000−2004 skall härmed fastställas till 613 miljoner euro.

2. De budgetmedel som anslagits för de åtgärder som avses i denna förordning skall ingå som årliga

anslag i Europeiska unionens allmänna budget. Budgetmyndigheten skall fastställa de anslag som står

till förfogande för varje budgetår inom ramen för budgetplanen.

3. Storleken på de belopp som anslås för de olika verksamhetsområdena fastställs enligt följande:

a) 47 % för åtgärder som genomförs inom ramen för artikel 3.

b) 47 % för åtgärder som genomförs inom ramen för artikel 4.

c) 6 % för åtgärder som genomförs inom ramen för artikel 5.

Anslagen till kompletterande åtgärder begränsas till 5 % av de tillgängliga medlen.
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Artikel 9

Projektövervakning

1. För alla projekt som finansieras inom ramen för Life skall stödmottagaren till kommissionen

och, på begäran, till den berörda medlemsstaten sända in tekniska och finansiella rapporter om hur

arbetet fortskrider. Rapporterna till medlemsstaterna kan skickas i form av sammanfattningar. Inom

tre månader efter det att projektet slutförts skall dessutom en slutrapport skickas till kommissionen

och till den berörda medlemsstaten.

Kommissionen skall fastställa vilken form och vilket innehåll dessa rapporter skall ha. Rapporterna

skall grundas på fysiska och finansiella indikatorer som fastställs i det kommissionsbeslut genom

vilket projekten godkänts, eller i det kontrakt eller avtal som ingåtts med stödmottagarna. Dessa

indikatorer skall visa hur arbetet fortskrider och vilka mål som beräknas uppnås inom en viss

tidsfrist.

2. Utan att det påverkar den granskning som utförs av revisionsrätten i samarbete med de

behöriga nationella revisionsorganen i enlighet med artikel 248 i fördraget, eller kontroller som

genomförs i enlighet med artikel 279 c i fördraget, får tjänstemän och andra anställda vid

kommissionen utföra kontroller på platsen, bl.a. stickprovskontroller, av projekt som finansieras

genom Life.

Kommissionen skall i förväg underrätta stödmottagaren och den berörda medlemsstaten om att en

kontroll på platsen kommer att utföras, om det inte finns goda skäl att misstänka bedrägeri och/eller

missbruk.

3. Under fem år efter den sista utbetalningen för en åtgärd skall stödmottagaren hålla alla

dokument som rör utgifterna för åtgärden tillgängliga för kommissionen.
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4. På grundval av de rapporter och de stickprovskontroller som avses i punkterna 1 och 2 skall

kommissionen vid behov anpassa storleken på eller villkoren för tilldelning av det ursprungligen

godkända finansiella stödet och även tidsplanen för utbetalningarna.

5. Kommissionen skall vidta alla de åtgärder som krävs för att kontrollera att projekt som

finansieras genomförs korrekt och i enlighet med bestämmelserna i denna förordning.

Artikel 10

Skydd av gemenskapens finansiella intressen

1. Kommissionen kan minska, hålla inne eller kräva återbetalning av det finansiella stöd som

beviljats för ett projekt om oegentligheter konstateras, inbegripet underlåtenhet att följa

bestämmelserna i denna förordning eller i det enskilda beslutet eller i det kontrakt eller avtal om

finansiellt stöd som berör projektet i fråga, eller om det visar sig att projektet undergått en väsentlig

förändring som är oförenlig med projektets karaktär eller som strider mot villkoren för

genomförandet, utan att kommissionens godkännande har sökts.

2. Om tidsfristerna inte har hållits eller om endast en del av det tilldelade finansiella stödet är

berättigat med hänsyn till hur genomförandet av ett projekt fortskrider, skall kommissionen anmoda

stödmottagaren att yttra sig inom en viss tid. Om stödmottagaren inte ger en tillfredsställande

förklaring kan kommissionen vägra utbetalning av det resterande finansiella stödet och kräva

återbetalning av tidigare utbetalda belopp.

3. Alla felaktigt utbetalda belopp skall återbetalas till kommissionen. Ränta kan läggas till

belopp som inte återbetalats i rätt tid. Kommissionen skall fastställa tillämpningsföreskrifter för

denna punkt.
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Artikel 11

Kommittéförfarande

1. Kommissionen skall biträdas av en föreskrivande kommitté.

2. I de fall som det hänvisas till denna artikel skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i

beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i nämnda beslut.

3. Den period som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader.

Artikel 12

Utvärdering av den tredje etappen samt fortsättning av Life

1. Senast den 30 september 2003 skall kommissionen till Europaparlamentet och rådet

överlämna en rapport om tillämpningen av denna förordning, dess bidrag till att utveckla

gemenskapens miljöpolitik samt om användningen av anslagen och om lämpligt skall denna rapport

innehålla förslag om eventuella anpassningar med sikte på det fortsatta genomförandet efter den

tredje etappen.

2. Europaparlamentet och rådet skall i enlighet med fördraget senast den 1 juli 2004 besluta om

genomförandet av den fjärde etappen från och med den 1 januari 2005.
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Artikel 13

Upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1973/92

1. Rådets förordning (EEG) nr 1973/92 upphör härmed att gälla, utan att det påverkar de beslut

som fattats och de kontrakt eller avtal som ingåtts om tilldelning av finansiellt stöd i enlighet med

den förordningen.

2. Hänvisningar till den upphävda förordningen skall tolkas som hänvisningar till den här

förordningen i enlighet med jämförelsetabellen i bilagan till den här förordningen.

Artikel 14

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska

gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande
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BILAGA

JÄMFÖRELSETABELL

Förordning (EEG) nr 1973/92 Denna förordning

Artikel 1

Artikel 2.1 a

Artikel 2.1 b i, 2.1 b ii

Artikel 2.1 b iii första stycket

Artikel 2.1 b iii strecksatserna 1–4

Artikel 2.2 a

Artikel 2.2 b, 2.2 c

Artikel 2.3

Artikel 4 a

Artikel 4 b

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7.1 första stycket

Artikel 7.1 andra stycket

Artikel 7.1 tredje stycket

Artikel 7.2

Artikel 7.3

Artikel 1

Artikel 3.1 och 3.2 a

Artikel 4.1 och 4.2 a

Artikel 4.1 och 4.2 b

-

Artikel 5.1 och 5.2 a

-

Artikel 3.2 b, artikel 4.2 c, artikel 5.2 b

Artikel 3.3 första meningen, artikel 4.3

första stycket, artikel 5.3 första meningen

-

Artikel 7.1

Artikel 7.2

Artikel 8.1 första och andra meningen

Artikel 8.1 tredje meningen

Artikel 8. 2 andra meningen

-

-
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Förordning (EEG) nr 1973/92 Denna förordning

Artikel 8.1

Artikel 8.2

Artikel 8.3

Artikel 9.1

Artikel 9.2

Artikel 9.3

Artikel 9.4

Artikel 9.5 första stycket

Artikel 9.5 andra stycket första strecksatsen

Artikel 9.5 andra stycket andra strecksatsen

Artikel 9.6

Artikel 9a.1 a

Artikel 9a.1 b i

Artikel 9a.1 b ii och 9a.1 b iii

Artikel 9a.1 b iv

Artikel 9a.1 c strecksatserna 1–4

Artikel 9a.1 c femte och sjätte strecksatserna

Artikel 9a.2

Artikel 9b

Artikel 8.3

Artikel 3.3 a första delen och 3.3 b och

artikel 4.3 andra och tredje styckena

Artikel 3.3 a andra delen, artikel 4.3 fjärde

stycket och artikel 5.3 andra meningen

Artikel 3.4 och 3.8 a, artikel 4.5 och 4.8 a

 Artikel 5.4

-

Artikel 3.6, artikel 4.9 och artikel 5.6

Artikel 3.7 första stycket och 3.8 a första

meningen, artikel 4.8 a och 4.10 samt artikel 5.7

Artiklarna 3.7 andra stycket och artikel 4.11

Artikel 5.8

Artikel 3.7 andra stycket, artikel 4.11 och

artikel 5.8

Artikel 2

Artikel 3.5 a

Artikel 4.6

-

Artikel 5.5

Artikel 2 andra stycket b och c

-

Artikel 4.7 b, c och d
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Förordning (EEG) nr 1973/92 Denna förordning

Artikel 10.1 första strecksatsen

Artikel 10.1 andra och tredje strecksatsen

Artikel 10.2

Artikel 10.3

Artikel 11.1

Artikel 11.2

Artikel 11.3

Artikel 12.1

Artikel 12.2

Artikel 12.3

Artikel 12.4

Artikel 13

Artikel 13 a

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 9.5

-

Artikel 9.2

Artikel 9.3

Artikel 10.1

Artikel 10.2

Artikel 10.3

-

Artikel 9.1

Artikel 9.4

-

Artikel 11

Artikel 6

Artikel 12

-

-

Artikel 14
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I. INLEDNING

1. Den 10 december 1998 lade kommissionen fram ett förslag till förordning1 grundat på

artikel 130s.1 i EG-fördraget (nya artikel 175.1), för att omarbeta rådets

förordning (EG) nr 1404/96 om ändring av förordning (EEG) nr 1973/92 om inrättande av

ett finansiellt instrument för miljön (Life).

2. Europaparlamentet avgav sitt yttrande2 vid första behandlingen den 14 april 1999.

Med anledning av detta yttrande överlämnade kommissionen ett ändrat förslag

den 16 juni 19993.

Ekonomiska och sociala kommittén avgav sitt yttrande4 den ... . Regionkommittén avgav sitt

yttrande5 den ... .

3. Den 22 oktober 1999 antog rådet enhälligt sin gemensamma ståndpunkt .

II. MÅL

4. Detta förslag till förordning avser fortfarande främst demonstrationsprojekt och syftar, mot

bakgrund av de erfarenheter som har gjorts under de två första etapperna av Life, till att

förbättra Life II i synnerhet när det gäller

– instrumentets bidrag till genomförande och utveckling av miljölagstiftningen,
– förtydligande av vilka verksamhetsområden som kan komma i fråga för finansiellt stöd,

varvid tre områden skiljs åt: Life-Natur, Life-Miljö och Life-Tredje land,
– fastställande av projekt för tredje land,
– spridning och värdering av resultaten från projekten,

                                                
1 EGT C
2 EGT C
3 EGT C
4 EGT C
5 EGT C
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III. ANALYS AV DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

5. Allmänna anmärkningar

Med hänsyn till ovan nämnda mål har rådet strävat efter att utforma ett instrument som är

tillräckligt smidigt och effektivt för att de tillgängliga medlen skall kunna utnyttjas på bästa

sätt till förmån för projekt som verkligen bidrar till genomförandet av gemenskapens politik

och lagstiftning på miljöområdet samt till en hållbar utveckling.

På grundval av de ovan nämnda riktlinjerna har rådet i sin gemensamma ståndpunkt,

i huvudsak eller delvis, ordagrant kunnat ta med de flesta av de av Europaparlamentets

ändringsförslag som kommissionen har införlivat i sitt ändrade förslag, samt

ändringsförslag 45 och 46.

6. Särskilda kommentarer

(Om inte annat anges avser hänvisningarna nedan texten till den gemensamma ståndpunkten.

Så systematiskt som möjligt har överensstämmelse mellan skälens och artiklarnas formulering

säkerställts genom undvikande av upprepningar, särskilt mellan skälen.)

Rådet har gjort följande större ändringar i kommissionens ändrade förslag:

Artikel 1

Formuleringen har ändrats något så att det framgår att "genomförandet, uppdateringen och

utvecklingen" gäller även miljöpolitiken och miljölagstiftningen.
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Artikel 2

Rådet ansåg att det är lämpligt att precisera när projekt som utgår från en multinationell

strategi kan komma att prioriteras för att undvika att denna prioritering går före andra

särskilda prioriteringar, och valde därför kostnad och genomförbarhet som ett kriterium.

Rådet ansåg det inte lämpligt att i denna artikel, där allmänna kriterier fastställs, bestämma de

olika nivåerna för samarbetet (ändringsförslag 17 och 28) eftersom dimensionen samarbete

förekommer i flera bestämmelser.

Artikel 3

− Punkt 3 b: De fågelarter som berörs av projekt för vilka ett finansiellt stöd upp

till 75 % kan erhållas har preciserats (de som kommittén för "fågeldirektivet" anser bör

prioriteras).

– Punkt 4: En övergångsbestämmelse har införts när det gäller inlämnande och urval av

projekt för år 2000. Det samma gäller för artiklarna 4.5 och 5.4.

– Punkt 5 a: Skäl 10 fäster uppmärksamheten vid migrationsvägar och skyddsområden

i samband med projekt som bidrar till genomförandet av Natura 2000 i enlighet med en

av bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets beslut 98/2179 om en översyn av

det femte åtgärdsprogrammet kallat "Mot en hållbar utveckling".

– Punkt 5 b: Hänvisningarna till bilagorna till "fågeldirektivet" och Bernkonventionens

resolutioner har förtydligats.

– Punkt 8: Lydelsen har ändrats så att det framgår att de kompletterande åtgärderna för

samarbete eller erfarenhetsutbyte blir föremål för samråd med relevant kommitté samt

att medlemsstaterna kan lägga fram förslag till dessa åtgärder.
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Artikel 4

– Punkt 1: Punkten har formulerats om så att det framgår vad som är det särskilda målet

med Life-Miljö och för att skilja det åt från projektkategorierna i punkt 2.

– Punkt 2 a första strecksatsen: I nuvarande situation med miljöproblem i samband med

markanvändningen föredrog rådet att inte prioritera stadsområdena utan att snarare

likställa dem med kustområdena ("... inbegripet i stads- och kustområden").

– Punkt 2 b: Dessa projekt bör också avse gemenskapslagstiftningen.

– Punkt 4: Med hänsyn till den betydelse riktlinjerna har både för förberedande av

projekt och för urvalet av dessa räcker det inte med ett yttrande från

artikel 11-kommittén och det är önskvärt att tillämpa kommittéförfarandet i sin helhet.

– Punkt 6 g: Med tanke på att de resurser som tilldelas Life med nödvändighet är

begränsade, har det visat sig lämpligt att behålla ett kriterium för miljömässig

kostnadseffektivitet i likhet med det som redan fanns i Life II.

– Punkt 6 h: I den formulering som kommissionen föreslår i punkt 6 g i det ändrade

förslaget blandar man ihop varaktighet och nya arbetstillfällen och väljer kriteriet nya

arbetstillfällen bland urvalskriterierna för projekten, medan målsättningen för Life är av

miljömässig karaktär och det finns särskilda instrument när det gäller sysselsättning.

Därför föredrar rådet en formulering som ligger närmre den som Europaparlamentet

föreslagit i sitt ändringsförslag 45 samtidigt som det riktar uppmärksamheten på de

sysselsättningsmässiga följderna av projektförslagen utan att för den skull göra dem till

ett urvalskriterium (jfr också skäl 13).

– Skäl 12: I enlighet med flera av bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets

beslut 98/2179 betonas det i detta skäl att små och medelstora företag bör prioriteras.

– Punkt 8: Formuleringen har ändrats så att det framgår att förberedande projekt och

kompletterande åtgärder för erfarenhetsutbyte skall vara föremål för samråd med

relevant kommitté samt att medlemsstaterna kan lägga fram förslag till dessa

förberedande projekt.
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Artikel 5

– Punkt 1: Formuleringen har ändrats för att se till att Cypern omfattas utan tvetydighet,

och för att det inte skall finnas någon dubblering med artikel 6 (jfr också artikel 6.7

andra meningen).

– Punkt 7: På grund av den särskilda kompetens som krävs för att bedöma projekt för

skydd av naturen skall ett samråd ske med kommittén i direktivet om livsmiljöer.

Artikel 8

– Punkt 1: Rådet har liksom Europaparlamentet (ändringsförslag 46) omnämnt ett

finansiellt referensbelopp, vilket var fallet för Life II, i enlighet med bestämmelserna

i det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 (jfr också skäl 21). Rådet bedömde

likväl att det enligt budgetplanen inte är möjligt att överstiga det belopp som föreslagits

av kommissionen, dvs. 613 miljoner euro.

– Punkt 2: Rådet tog inte med ändringsförslag 34 om finansiering av kompletterande

åtgärder som verkar överflödigt med tanke på att dessa åtgärder redan i punkt 3 andra

stycket av de totala tillgängliga medlen omfattas.

Artikel 9

De krav som ställs på inlämnande av rapport, särskilt för stödmottagarens medlemsstat, har

förtydligats. Rådet har inte tagit med den andra delen av ändringsförslag 35 om indikatorer för

eventuella problem eftersom det är ovisst vilka indikatorerna i praktiken skulle kunna vara,

och det noterar att kommissionen har all frihet att ta med de indikatorer som den anser

relevanta i beslut om att godkänna projekt eller i kontrakt eller avtal som ingåtts med

stödmottagaren.
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Artikel 11

Rådet behöll den föreskrivande kommitté som kommissionen föreslagit och som redan finns

inom ramen för Life II. Dess förfarande har anpassats i enlighet med artikel 5 i rådets beslut

från juni 1999 om kommittéförfarande och den period som föreskrivs för att rådet skall fatta

beslut har fastställts till tre månader.

Artikel 12

Utan att det inverkar på eventuellt startdatum för den fjärde etappen av Life har det datum då

kommissionen skall lägga fram sin rapport för Europaparlamentet och rådet samt det datum

då Europaparlamentet och rådet skall fatta beslut flyttats fram för att underlätta förberedandet

och urvalet av projekt under övergångsåret mellan tredje och fjärde etappen.
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1. FÖRFARANDE

Förslaget KOM (1998)720 slutligt överlämnades till rådet och Europaparlamentet
den 10 december 1998. Europaparlamentet yttrade sig vid den första behandlingen
den 14 april 1999 och Ekonomiska och sociala kommittén yttrade sig vid sitt
plenarmöte den 26-27 maj 1999.

Efter det att Europaparlamentet avgett sitt yttrande och i enlighet med artikel 250.2 i
fördraget antog kommissionen ett ändrat förslag och överlämnade detta till rådet
KOM (1999)305 slutlig den 15 juni 1999.

Regionkommittén yttrade sig den 16 september 1999.

Rådet antog en gemensam ståndpunkt rörande Life-förslaget om ett finansiellt
instrument den 22 oktober 1999.

2. FÖRORDNINGENS SYFTE

Den föreslagna förordningen innehåller bestämmelser om genomförandet av en
tredje etapp av Life (nedan kallad Life III) avseende en period av fem år (år 2000 till
2004) med ett finansiellt stöd om 613 miljoner €.

Syftet med Life III är att förbättra Life II (den andra etappen av Life, 1996-1999) och
åtskilliga ändringar införs för att stärka sambandet mellan enskilda
gemenskapsfinansierade aktiviteter och de prioriteringar som görs i gemenskapens
miljöpolitik samt för att vidga spridningen av resultaten av dessa aktiviteter till att
omfatta en bredare europeisk publik.

Life III består av tre grundläggande delar, nämligen Life-Natur, Life-Miljö och Life-
Tredje land och kompletteras av särskilda bestämmelser avseende kandidatländernas
deltagande. Life III kommer även fortsättningsvis att inrikta sig på
demonstrationsprojekt.

3. KOMMISSIONENS KOMMENTARER

3.1. Ändringsförslag från Europaparlamentet som har godkänts av kommissionen i
det ändrade förslaget och införlivats helt eller delvis i den gemensamma
ståndpunkten.

Hänvisningar till skäl i ingressen och artiklar avser den numrering som används i den
gemensamma ståndpunkten.

– I andra skälet inbegrips nu en hänvisning till hållbar utveckling som har
införlivats i det ändrade förslaget (första skälet) (Europaparlamentets
ändringsförslag 1).

– I femte skälet godkänns i princip Europaparlamentets ändringsförslag 2, vilket
har godkänts i princip i det ändrade förslaget (femte skälet). I detta föreskrivs
att Life inte får begränsas till att avse endast de områden som inte omfattas av
något av övriga finansiella instrument inom gemenskapen.
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– I åttonde skälet föreskrivs numera en bättre användning av de resultat som
uppnåtts och den erfarenhet som vunnits genom enskilda Life-åtgärder.
Europaparlamentets ändringsförslag 5, vilket har godkänts i det ändrade
förslaget (åttonde skälet), har införlivats i sin helhet.

– I nionde skälet kopplas resultaten av Life samman med utvecklingen av
gemenskapens miljöpolitik. Europaparlamentets ändringsförslag 6, vilket har
godkänts i det ändrade förslaget (nionde skälet), har införlivats i sin helhet.

– I trettonde skälet godkänns i princip hänsynen till skapandet av arbetstillfällen
vid valet av projekt. Europaparlamentets ändringsförslag 8 har införlivats i sin
helhet i kommissionens ändrade förslag (elfte skälet).

– Numera är principen om ekonomiska bidrag från tredje land i sin helhet
införlivad i artonde skälet (Europaparlamentets ändringsförslag 9). Denna
princip har godkänts i sin helhet i det ändrade förslaget (sextonde skälet).

– I nittonde skälet godkänns i princip prioriteringarna i förhållande till de olika
aspekterna av gemenskapens miljöpolitik. Dessa prioriteringar har införlivats i
sin helhet i det ändrade förslaget (sjuttonde skälet) (Europaparlamentets
ändringsförslag 10).

– I tjugoandra skälet föreskrivs att Europaparlamentet tillsammans med rådet
skall undersöka om det är tillrådligt att fortsätta Life-verksamheten utöver den
tredje etappen. Detta har i införlivats i sin helhet i det ändrade förslaget
(tjugonde skälet) (Europaparlamentets ändringsförslag 13).

– Artikel 1 andra stycket, som avser en hållbar utveckling inom ramen för de
allmänna målen med Life, har godkänts i princip i det ändrade förslaget (artikel
1 andra stycket) (Europaparlamentets ändringsförslag 15).

– I artikel 2 a godkänns i princip första delen av Europaparlamentets
ändringsförslag 16, som hänvisar till Life:s allmänna syfte, vilken har godkänts
på samma sätt i det ändrade förslaget (artikel 2 a).

– I artikel 4.2 a första strecksatsen integreras i princip första delen av
Europaparlamentets ändringsförslag 20, som avser en miljövänlig och hållbar
utveckling inom planeringen av markanvändning. Denna har godkänts i princip
i det ändrade förslaget (artikel 4.1 a första strecksatsen).

– I artikel 4.2 a tredje strecksatsen integreras i sin helhet Europaparlamentets
ändringsförslag 43, som avser förhindrande av uppkomsten av avfall och
återanvändning därav. Detta har införlivats i sin helhet i det ändrade förslaget
(artikel 4.1 a tredje strecksatsen).

– I artikel 4.2 a fjärde strecksatsen integreras delvis Europaparlamentets
ändringsförslag 44, som avser en minskning av produkters miljöbelastning i
slutet av deras livslängd samt utveckling av renare tekniker och miljövänliga
produkter. Detta har införlivats delvis i det ändrade förslaget (artikel 4.1.a
fjärde strecksatsen).

– I artikel 4.2 c integreras Europaparlamentets ändringsförslag 22 vad avser
främjandet av överföring av resultat genom kompletterande åtgärder.
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Ändringsförslag 22 har godkänts i princip i det ändrade förslaget (artikel 2
tredje stycket och artikel 4.2 c).

– I artikel 4.4 andra meningen integreras i sin helhet Europaparlamentets
ändringsförslag 23, som definierar syftet med de riktlinjer som skall fastställas
för demonstrationsprojekten inom Life-Miljö. Detta har införlivats i sin helhet i
det ändrade förslaget (artikel 4.4 andra meningen).

– I artikel 4.6 d integreras i sin helhet Europaparlamentets ändringsförslag 26,
som föreskriver spridning och en bredare användning av tekniken. Detta har
införlivats i sin helhet i det ändrade förslaget (artikel 4.6 d).

– I artikel 4.6 tredje stycket godkänns i princip Europaparlamentets
ändringsförslag 25, som nu inför hänsynstagande till följderna för
sysselsättningen av valet av demonstrationsprojekt inom Life-Miljö. Detta har
godkänts i princip i det ändrade förslaget (artikel 4.6 g), dock med en annan
ordalydelse. Kommissionen skulle föredra ordalydelsen i det ändrade förslaget
då denna är både lämpligare och tydligare.

– I artikel 4.8 a godkänns i princip Europaparlamentets ändringsförslag 27, som
innehåller bestämmelser om samråd med kommittén i artikel 11 innan inbjudan
till förberedande projekt offentliggörs. Detta har införlivats i sin helhet i det
ändrade förslaget (artikel 4.8).

– I artikel 6.8 integreras i sin helhet Europaparlamentets ändringsförslag 30,
avseende offentliggörandet av de medel som har anslagits till kandidatländerna
för detta instrument i den allmänna budgeten. Detta har införlivats i sin helhet i
det ändrade förslaget (artikel 6.7a).

– I artikel 12.1 integreras delvis Europaparlamentets ändringsförslag 38 i den del
som avser rapportering av Life-bidraget till utvecklingen av gemenskapens
miljöpolitik. Ändringsförslag 38 har delvis införlivats på samma sätt i det
ändrade förslaget (artikel 12.1).

3.2. Ändringsförslag från Europaparlamentet som har godkänts i sin helhet eller
delvis av kommissionen i det ändrade förslaget men som inte har införlivats i
den gemensamma ståndpunkten.

– I ändringsförslag 3 försöker man att införliva ordet "metodik" i samband med
öppenhet och förfarandet för genomförande av Life samt orden "spridning" (av
information till allmänheten) och "samarbetsförfaranden" mellan eventuella
sökanden. Detta ändringsförslag har införlivats i sin helhet i det ändrade
förslaget (sjätte skälet).

– I ändringsförslag 4 eftersträvas samverkan mellan Life-Miljö och Urban-
verksamheten. Detta ändringsförslag har införlivats i sin helhet i det ändrade
förslaget (sjunde skälet).

– I ändringsförslag 7 antas ordalydelsen "utveckling av gemenskapens politik" i
stället för "nya gemenskapsåtgärder" och konceptet med nydanande åtgärder i
förberedande projekt införs. Detta ändringsförslag har införlivats i sin helhet i
det ändrade förslaget (tionde skälet).
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– I ändringsförslag 11 införs användning av projektresultaten i
gemenskapspolitiken. Detta ändringsförslag har införlivats i sin helhet i det
ändrade förslaget (artonde skälet).

– I ändringsförslag 17 eftersträvas prioritering av projekt som kan främja
gränsöverskridande, transnationellt eller regionalt samarbete. Detta
ändringsförslag har införlivats i princip i det ändrade förslaget (artikel 2 tredje
stycket).

– Ändringsförslag 18, inbegripet artikel 2 tredje stycket, har införlivats i sin
helhet i det ändrade förslaget (artikel 3.5).

– I andra delen av ändringsförslag 20 ges prioritet till tätorterna vad gäller Life-
Miljö och fysisk planering och markanvändning. Denna del av
ändringsförslaget godkänns i princip i det ändrade förslaget (artikel 4.1 a första
strecksatsen). En sådan prioritering är berättigad med tanke på den betydelse
som tätorterna har för miljön i Europeiska unionen. Kommissionen beklagar att
denna prioritering inte görs i den gemensamma ståndpunkten.

– Enligt ändringsförslag 21 är syftet med förberedande projekt att utveckla
gemenskapens miljöpolitik genom nya åtgärder inom detta område. Detta
ändringsförslag har införlivats i sin helhet i det ändrade förslaget (artikel 4.1 b).

– Ändringsförslag 24, inbegripet kriterierna i artikel 2 tredje stycket, har
införlivats i sin helhet i det ändrade förslaget (artikel 4.6).

– I ändringsförslag 28 prioriteras projekt som kan främja gränsöverskridande,
transnationellt eller regionalt samarbete. Detta ändringsförslag har godkänts i
princip i det ändrade förslaget (artikel 2 tredje stycket).

– Ändringsförslag 29, inbegripet artikel 2 tredje stycket, har införlivats i sin
helhet i det ändrade förslaget (artikel 5.5).

– Ändringsförslag 34, inbegripet kompletterande åtgärder såsom dessa definieras
i artiklarna 3.2 b, 4.2 c och 5.2 b med avseende på budgetmyndighetens
beviljande av anslag som står till förfogande för varje budgetår inom ramen för
budgetplanen, har godkänts i princip i det ändrade förslaget (artikel 8.2).

– I ändringsförslag 35 eftersträvar man att en årsrapport avseende fleråriga
projekt skall lämnas in till kommissionen efter utgången av varje helt år som
projektet pågått och att indikatorerna på arbetets framåtskridande skall
inbegripa information om hur förvaltningen fungerar och eventuella problem.
Den andra delen av detta ändringsförslag har godkänts i det ändrade förslaget
(artikel 9.1).

3.3. Ändringar i den gemensamma ståndpunkten rörande kommissionens ändrade
förslag.

Hänvisningar till skäl i ingressen och artiklar avser den numrering som används i det
ändrade förslaget, förutom vad avser nya skäl.
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– I den gemensamma ståndpunkten klargörs ordalydelsen i första och andra
skälet, artikel 3.3 b, artikel 3.5 b, artikel 4.6 g (artikel 4.6 h i den gemensamma
ståndpunkten). Kommissionen instämmer med rådet.

– Sjunde skälet i den gemensamma ståndpunkten är ett nytt skäl som kommer
från artonde skälet i det ändrade förslaget. Syftet med detta skäl är att
säkerställa en effektiv kontroll och utvärdering av de åtgärder som vidtagits
enligt Life. Kommissionen instämmer med rådet.

– Det tionde skälet i den gemensamma ståndpunkten är ett nytt skäl, i vilket
betonas de överväganden som bör göras avseende migrationsvägar och
mellanliggande områdens funktion när det gäller projekt som bidrar till
genomförandet av Natura 2000. Kommissionen instämmer med rådet.

– Det tolfte skälet i den gemensamma ståndpunkten är ett nytt skäl som belyser
de små och medelstora företagens särskilda roll och problem. Kommissionen
instämmer helt med rådet.

– I artiklarna 3.4 andra stycket, 4.5 andra stycket och 5.4 andra stycket införs
olika datum för år 2000 för att övergången från Life II till Life III skall
underlättas. Kommissionen instämmer med rådet.

– Kommissionen instämmer med rådet angående artikel 3.8, som numera
inbegriper samrådet med kommittén enligt artikel 21 i direktiv 92/43/EEG, och
de kompletterande åtgärderna.

– Artikel 4.1 och 4.2 är annorlunda utformade i den gemensamma ståndpunkten.
Kommissionen skulle föredra att behålla strukturen i den föreslagna
förordningen då denna mer exakt definierar syftet med Life-Miljö.

– I artikel 4.4 första meningen föreskrivs att vad beträffar demonstrationsprojekt
kommer kommissionen, efter det att den tagit del av yttrandet från den
kommitté som avses i artikel 11, att fastställa riktlinjer. Denna mening ändras i
den gemensamma ståndpunkten. Den gemensamma ståndpunkten innehåller
hela kommittéförfarandet vad beträffar riktlinjerna. Kommissionen föredrar
ordalydelsen i det ändrade förslaget som leder till förenklade
kommittéförfaranden.

– I artikel 4.6 g (ny) i den gemensamma ståndpunkten införs ett nytt kriterium för
kostnadseffektivitet som kommer från förordningen om Life II. Kommissionen
skulle föredra att undvika ett sådant kriterium då det är svårt att tillämpa på
nydanande projekt.

– Artiklarna 5.1 och 6.7 samt tolfte skälet (fjortonde skälet i den gemensamma
ståndpunkten) ändras i den gemensamma ståndpunkten för att klargöra den
ställning som kandidatländer har som inte hör till länderna i Central- eller
Östeuropa. Kommissionen instämmer med rådet.

– Genom artikel 5.7 införs samråd med en livsmiljökommitté i den gemensamma
ståndpunkten. Kommissionen instämmer med rådet.



7

– Genom artikel 8.1 och tjugoförsta skälet (nytt) införs en finansieringsram om
613 miljoner euro för perioden 2000-2004. Kommissionen instämmer med
rådet.

– I artikel 9.1 föreskrivs numera att rapporter som har sänts in av stödmottagare
på begäran även skall sändas till medlemsstaterna. Kommissionen instämmer
med rådet.

– I artikel 11 införs nu en tillsynskommitté (den gemensamma ståndpunkten).
Kommissionen är inte överens med rådet. En ny förvaltningskommitté skulle i
högre grad överensstämma med artikel 2 i rådets beslut (1999/468/EG) av den
28 juni 1999. I detta rådsbeslut fastställs förfarandet för utövande av den
befogenhet avseende genomförande som kommissionen har tilldelats.

– I artikel 12 införs nu ändringar av de datum som förekommer i samband med
utvärderingen av den tredje etappen av Life och förlängningen därav (den
gemensamma ståndpunkten). Kommissionen instämmer med rådet.

4. SLUTSATS

I den gemensamma ståndpunkten bibehålls huvuddragen i den föreslagna
förordningen och åtskilliga klargöranden införs i texten, vilket kommissionen ser
positivt på. Kommissionen kan dock inte lämna sitt samtycke till den sort av
kommitté som har valts ut för att ge kommissionen stöd vid förvaltningen av Life-
Miljö och Life-Tredje land. Kommissionen uppmanar Europaparlamentet att ändra
artikel 11 i enlighet med rådets beslut (1999/468/EG) av den 28 juni 1999.
Kommissionen har gjort ett uttalande om detta. En kopia av uttalandet medföljer som
bilaga till detta meddelande.
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BILAGA

Kommissionens uttalande

Förslag till förordning (EG) om inrättandet av ett finansiellt instrument för miljön (Life)

I den gemensamma ståndpunkten om förslaget till en förordning (EG) om inrättandet av ett
finansiellt instrument för miljön (Life), har rådet i artikel 11 och med referens till artikel 21 i
direktiv 92/43/EEG fastställt ett föreskrivande förfarande för kommittén i frågor som faller
inom denna förordnings tillämpningsområde (med undantag för vissa åtföljande åtgärder och
intresseförklaringar).

Kommissionen anser att valet av föreskrivande förfarande är oförenligt med de kriterier som
rådet fastställt i artikel 2 i sitt beslut 1999/468/EG, i vilket står att “…förvaltningsåtgärder,
däribland sådana som…genomförandet av program med betydande budgetkonsekvenser, bör
antas enligt förvaltningsförfarandet.”

Dessutom förutses inte i förordningen några "åtgärder med allmän räckvidd som är avsedda
att tillämpa bestämmelser som utgör en del av de viktigaste grunddragen i grundläggande
rättsakter", för vilka ett föreskrivande förfarande skulle ha varit lämpligt.

Kommissionen anser att det är av yttersta vikt att artikel 2 i det nyligen antagna beslutet
1999/468/EC iakttas. Kommissionen tar sig därför rätten att ta upp denna frågeställning igen
vid den andra behandlingen.


