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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. ……./1999

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

σχετικά µε τα µέτρα για την προώθηση της διατήρησης

και της αειφόρου διαχείρισης τροπικών

και άλλων δασών στις αναπτυσσόµενες χώρες

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 175 και 179,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

Αφού ζήτησαν τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης 3,

                                                
1 ΕΕ C 87 της 29.3.1999, σ. 97.
2 ΕΕ C 258 της 10.9.1999, σ. 13.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Μαΐου 1999 (ΕΕ C 279 της 1.10.1999,

σ. 184), κοινή θέση του Συµβουλίου της …. (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη
Εφηµερίδα), και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της …. (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα
στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) τα δάση χαρακτηρίζονται από µια ποικιλία λειτουργιών και αξιών για το ανθρώπινο είδος και

µπορούν να συµβάλουν στην επίτευξη κοινοτικών στόχων στον αναπτυξιακό και τον

περιβαλλοντικό τοµέα, όπως η καταπολέµηση της φτώχειας, η βιώσιµη οικονοµική και

κοινωνική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος,

(2) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε πολλά ψηφίσµατά του, έχει εκφράσει την ανησυχία του για

την καταστροφή των δασών και τις συνέπειες για τους εξαρτώµενους από τα δάση

πληθυσµούς, και ιδίως τους αυτόχθονες,

(3) ανταποκρινόµενη στο αίτηµα που διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισµά του

σχετικά µε τη δασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1, η Επιτροπή εξέδωσε

ανακοίνωση µε τίτλο "∆άση και ανάπτυξη : η προσέγγιση της ΕΚ" σχετικά µε τη χάραξη

στρατηγικής για κοινοτική δράση µε σκοπό την προώθηση, τη διατήρηση και την αειφόρο

διαχείριση των δασών στις αναπτυσσόµενες χώρες,

(4) οι στόχοι της εν λόγω στρατηγικής πρόκειται να επιτευχθούν στο πλαίσιο του ευρύτερου

κοινοτικού στόχου της προώθησης της διατήρησης και της αειφόρου χρήσης των δασών, σε

οιαδήποτε γεωγραφική περιοχή ή κλιµατική ζώνη και αν βρίσκονται,

                                                
1 ΕΕ C 55 της 24.2.1997, σ. 22.
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(5) η Κοινότητα και τα κράτη µέλη της έχουν υπογράψει τη ∆ιακήρυξη του Ρίο και το

πρόγραµµα δράσης "Αgenda 21" και έχουν αναλάβει δέσµευση να εφαρµόσουν το ψήφισµα

της Ειδικής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών (UNGASS) µε τίτλο

"πρόγραµµα για την περαιτέρω εφαρµογή της Αgenda 21",

(6) η Κοινότητα και τα κράτη µέλη της είναι µέλη του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου και

συµβαλλόµενα µέρη πολυµερών συµφωνιών για το περιβάλλον, και ειδικότερα της σύµβασης

για τη βιολογική ποικιλοµορφία, της σύµβασης-πλαισίου για τις κλιµατικές µεταβολές και

της σύµβασης για την καταπολέµηση της απερήµωσης· ως εκ τούτου, έχουν δεσµευθεί να

λαµβάνουν υπόψη τις κοινές αλλά διαφοροποιηµένες ευθύνες των ανεπτυγµένων και

αναπτυσσόµενων µερών επί των εν λόγω θεµάτων,

(7) στην ειδική σύνοδό της του 1997, η Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών υιοθέτησε τις

προτάσεις για δράση που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της διακυβερνητικής οµάδας

εµπειρογνωµόνων για τα δάση (IPF)· η Κοινότητα και τα κράτη µέλη της έχουν δεσµευθεί

πλήρως για την εφαρµογή των προτάσεων αυτών,

(8) ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 3062/95 του Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 1995, σχετικά µε τις

δράσεις στον τοµέα των τροπικών δασών 1 καθόρισε το πλαίσιο της κοινοτικής συνδροµής σε

αυτόν τον τοµέα· ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 3062/95 ίσχυσε µέχρι της 31ης ∆εκεµβρίου 1999·

η πείρα που αποκτήθηκε κατά την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3062/95 θα πρέπει

να αντικατοπτρισθεί στον παρόντα κανονισµό,

                                                
1 ΕΕ L 327 της 30.12.1995, σ. 9.
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(9) στο ψήφισµά του της 30ής Νοεµβρίου 1998, το Συµβούλιο αναγνωρίζει το ρόλο που

διαδραµατίζουν οι αυτόχθονες πληθυσµοί στη διαχείριση του περιβάλλοντος, ειδικότερα

όσον αφορά τη διατήρηση και την αειφόρο χρήση των δασών στις αναπτυσσόµενες χώρες,

(10) τα χρηµατοδοτικά µέσα που έχει στη διάθεσή της η Κοινότητα για τη στήριξη της διατήρησης

και της βιώσιµης ανάπτυξης των δασών θα πρέπει να συµπληρωθούν,

(11) θα πρέπει να προβλεφθεί η χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στον

παρόντα κανονισµό,

(12) ο παρών κανονισµός καθορίζει, για όλη τη διάρκεια του προγράµµατος που θεσπίζει,

χρηµατοδοτικό πλαίσιο το οποίο αποτελεί, για την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή,

προνοµιακή αναφορά, κατά την έννοια του σηµείου 33 της ∆ιοργανικής Συµφωνίας µεταξύ

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 1999, για

τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισµού 1, κατά

την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισµού,

(13) θα πρέπει να θεσπιστούν λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής, και ειδικότερα η µορφή της

δράσης, οι εταίροι της συνεργασίας και η διαδικασία λήψης αποφάσεων,

                                                
1 ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1.
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(14) τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού θα πρέπει να θεσπισθούν

σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον

καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην

Επιτροπή 1.

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Η Κοινότητα χορηγεί χρηµατοδοτική βοήθεια και την κατάλληλη εµπειρογνωµοσύνη για την

προώθηση της διατήρησης και της αειφόρου διαχείρισης των τροπικών δασών και άλλων δασών

στις αναπτυσσόµενες χώρες, έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι οικονοµικές, κοινωνικές και

περιβαλλοντικές απαιτήσεις όσον αφορά τα δάση σε τοπικό, εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο.

Η βοήθεια και η εµπειρογνωµοσύνη που παρέχονται δυνάµει του παρόντος κανονισµού

συµπληρώνουν και ενισχύουν εκείνες που παρέχονται µέσω άλλων µέσων αναπτυξιακής

συνεργασίας.

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

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού :

1. Ως "τροπικά δάση και άλλα δάση", στο εξής καλούµενα "δάση", νοούνται τα φυσικά και

ηµιφυσικά δασικά οικοσυστήµατα, πρωτογενή ή δευτερογενή, κλειστά ή ανοικτά, που βρίσκονται

σε περιοχές ξηρές, ηµιάγονες και υγρές.

2. Ως "διατήρηση" νοούνται όλες οι δραστηριότητες για τη διαφύλαξη και την αποκατάσταση

των δασών, και ιδίως δραστηριότητες που αποσκοπούν στην προστασία ή την αποκατάσταση της

βιολογικής ποικιλοµορφίας και των οικολογικών λειτουργιών του δασικού οικοσυστήµατος,

εξασφαλίζοντας κατά το δυνατόν τη σηµερινή και τη µελλοντική τους αξία για την ανθρωπότητα

και ιδιαίτερα για τους εξαρτώµενους από τα δάση πληθυσµούς.

3. Ως "αειφόρος δασική διαχείριση" νοείται η διαχείριση και χρησιµοποίηση των δασών και των

δασικών εκτάσεων κατά τρόπο και σε βαθµό ώστε να διατηρείται η βιολογική τους ποικιλοµορφία,

η παραγωγικότητά τους, η ικανότητα αναγέννησης, η ζωτικότητά τους και η ικανότητά τους να

επιτελούν, τόσο στο παρόν όσο και στο µέλλον, τις συναφείς οικολογικές, οικονοµικές και

κοινωνικές λειτουργίες, σε τοπικό, εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο, χωρίς να προκαλούν βλάβη σε

άλλα οικοσυστήµατα.

4. Ως "βιώσιµη ανάπτυξη" νοείται η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ευηµερίας των

οικείων πληθυσµών, µέσα στα όρια των δυνατοτήτων των οικοσυστηµάτων, µέσω της διαφύλαξης

της φυσικής κληρονοµιάς και της βιολογικής της ποικιλοµορφίας, προς όφελος των σηµερινών και

των µελλοντικών γενεών.
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5. Ως " εξαρτώµενοι από τα δάση πληθυσµοί" νοούνται οι αυτόχθονες πληθυσµοί οι οποίοι

κατοικούν στα δάση ή διεκδικούν τα δάση ως παραδοσιακή κατοικία τους, καθώς και κάθε

πληθυσµιακή οµάδα που διαβιοί εντός ή πλησίον των δασών και που, παραδοσιακά, εξαρτάται

άµεσα και σε µεγάλο βαθµό από αυτά.

Άρθρο 3

Οι δραστηριότητες που θα πραγµατοποιηθούν δυνάµει του παρόντος κανονισµού έχουν τους εξής

στόχους :

− τη βελτίωση της θέσης των δασών στις εθνικές πολιτικές και την ένταξη της δασικής

πολιτικής, της βασιζόµενης στην αειφόρο διαχείριση των δασών, στον αναπτυξιακό

σχεδιασµό,

− την προώθηση της παραγωγής και της χρήσης της ξυλείας και των δασοκοµικών προϊόντων

εκτός της ξυλείας από πόρους που τυγχάνουν αειφόρου διαχείρισης,

− τη συµβολή στην κατάλληλη αποτίµηση των δασικών πόρων και υπηρεσιών.
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Άρθρο 4

1. Οι δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται δυνάµει του παρόντος κανονισµού στρέφονται

ειδικότερα :

(α) Στην ανάπτυξη κατάλληλου πλαισίου εθνικής και διεθνούς δασικής πολιτικής µε βάση τη

ρεαλιστική εκτίµηση των δασών, στην οποία συµπεριλαµβάνονται ο σχεδιασµός χρήσης της

γης, το δίκαιο εµπόριο βιώσιµα παραγόµενων δασοκοµικών προϊόντων, νοµικά και

φορολογικά µέτρα, η ανάπτυξη θεσµών, η στήριξη του ιδιωτικού τοµέα και η στήριξη της

αυτοδύναµης ανάπτυξης των εξαρτώµενων από τα δάση πληθυσµών ώστε να διαµορφώσουν

τη δική τους κοινωνική, οικονοµική και πολιτισµική ανάπτυξη. Οι δραστηριότητες αυτές

λαµβάνουν υπόψη άλλες τοµεακές πολιτικές που έχουν αντίκτυπο στα δάση και στα

συµφέροντα και τα παραδοσιακά δικαιώµατα των εξαρτώµενων από τα δάση πληθυσµών.

(β) Στη διατήρηση και την αποκατάσταση των δασών τα οποία θεωρούνται σηµαντικά λόγω της

υψηλής οικολογικής αξίας τους, και ειδικότερα της αξίας τους για τη διατήρηση της

βιολογικής ποικιλοµορφίας, ή λόγω της τοπικής και παγκόσµιας επίδρασής τους, όπως λ.χ. η

προστασία των λεκανών απορροής και η πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους ή των

κλιµατικών µεταβολών.

(γ) Στην αειφόρο διαχείριση και χρήση των δασών µε στόχο οικονοµικά, κοινωνικά και

περιβαλλοντικά πλεονεκτήµατα, περιλαµβανοµένης µεταξύ άλλων της πιστοποίησης των

δασών - λαµβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες διαχείρισης των µικρών και µεγάλων

δασικών εκτάσεων - και της περιβαλλοντικά ορθής υλοτόµησης και συγκοµιδής της ξυλείας

και των δασοκοµικών προϊόντων εκτός της ξυλείας, καθώς και της φυσικής και

υποβοηθούµενης αναγέννησης των δασών.
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(δ) Στην οικονοµική βιωσιµότητα της αειφόρου δασικής διαχείρισης µέσω πιο αποτελεσµατικής

χρήσης των δασοκοµικών προϊόντων και τεχνικών βελτιώσεων των δραστηριοτήτων τελικής

φάσης που συνδέονται µε το δασικό τοµέα, όπως η µικρής και µεσαίας κλίµακας µεταποίηση

και εµπορία ξυλείας και δασοκοµικών προϊόντων εκτός της ξυλείας, µε την αειφόρο χρήση

του ξύλου ως πηγής ενέργειας και µε την προώθηση εναλλακτικών λύσεων σε αντικατάσταση

γεωργικών πρακτικών εκχέρσωσης των δασών.

(ε) Στην απόκτηση και διαχείριση γνώσεων και πληροφοριών σχετικά µε τις δασικές υπηρεσίες

και τα δασοκοµικά προϊόντα, µε στόχο την παροχή υγιούς επιστηµονικής βάσης για τις

δραστηριότητες που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ).

2. Οι δραστηριότητες που είναι επιλέξιµες για να χρηµατοδοτηθούν περιλαµβάνουν πρότυπα

σχέδια στον τοµέα, καινοτόµα προγράµµατα, µελέτες και έρευνα, τα αποτελέσµατα των οποίων,

πέρα από τους συγκεκριµένους στόχους τους, συµβάλλουν στην ανάπτυξη, την προσαρµογή και

την καλύτερη εφαρµογή των δασικών πολιτικών της Κοινότητας και των χωρών εταίρων.

3. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί :

− στην ενθάρρυνση της περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνης ιδιωτικής πρωτοβουλίας

στην αλυσίδα παραγωγής και εµπορίας των δασοκοµικών προϊόντων, στο πλαίσιο

συµφωνηµένων πολιτικών για την ανάπτυξη του ιδιωτικού τοµέα και λαµβάνοντας υπόψη

υφιστάµενα κοινωνικά συστήµατα και οικονοµικές δραστηριότητες των τοπικών κοινοτήτων,
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− στην ενθάρρυνση της άµεσης συµµετοχής των εταίρων συνεργασίας στις αναπτυσσόµενες

χώρες, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα κατάλληλη κλίµακα παρεµβάσεων και προσαρµογή των

διοικητικών διαδικασιών στο τοπικό δυναµικό διαχείρισης,

− στη συµµετοχή των εξαρτώµενων από τα δάση πληθυσµών και των τοπικών κοινοτήτων στις

δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται δυνάµει του παρόντος κανονισµού, λαµβάνοντας

υπόψη τις αναπτυξιακές προτεραιότητές τους και τα οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτισµικά

τους δικαιώµατα, µεταξύ άλλων µέσω της ενίσχυσης των δυνατοτήτων τους, προκειµένου να

εξασφαλισθεί η πλήρης συµµετοχή τους σε όλες τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων,

− στη βιωσιµότητα κάθε προτεινόµενης δραστηριότητας, κοινωνικής, οικονοµικής, καθώς και

περιβαλλοντικής,

− στον κατάλληλο συντονισµό και τη ροή πληροφοριών µεταξύ της Επιτροπής και των κρατών

µελών προκειµένου να εξασφαλισθεί η συνοχή των δραστηριοτήτων στις οικείες περιφέρειες,

− στους ειδικούς αναλόγως του φύλου ρόλους, τη γνώση, τις προοπτικές και τη συµµετοχή των

γυναικών/κοριτσιών και των ανδρών/αγοριών στη διαχείριση και τη χρησιµοποίηση των

δασών.

4. Οι προτεραιότητες καθορίζονται σύµφωνα µε τα εξής :

− τις ανάγκες κάθε χώρας όπως αντικατοπτρίζονται στις περιφερειακές και εθνικές

αναπτυξιακές και περιβαλλοντικές πολιτικές σχετικά µε τα δάση, λαµβανοµένων υπόψη των

εθνικών σχεδίων για τα δάση και των τοπικών αναγκών, και
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− τους στόχους συνεργασίας της Κοινότητας όπως έχουν καθορισθεί από την Επιτροπή σε από

κοινού συµφωνηµένα έγγραφα στρατηγικής κατά χώρα.

5. Οι δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται βάσει του παρόντος κανονισµού έπονται

εκτιµήσεων όσον αφορά τις περιβαλλοντικές και κοινωνικο-πολιτιστικές συνέπειες,

συµπεριλαµβανοµένης µιας ανάλυσης της συµβατότητας των προβλεποµένων δραστηριοτήτων µε

τις αναπτυξιακές προτεραιότητες των εξαρτωµένων από τα δάση πληθυσµών και των οικείων

τοπικών κοινοτήτων, καθώς και ανάλυσης της χρηµατοδοτικής και οικονοµικής σκοπιµότητας. Οι

δραστηριότητες αυτές έπονται επίσης µιας διαφανούς ανταλλαγής πληροφοριών µε τους

εξαρτώµενους από τα δάση πληθυσµούς και τις τοπικές κοινότητες και εξαρτώνται από την

υποστήριξή τους.

6. Οι δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται βάσει του παρόντος κανονισµού συντονίζονται

µε, και ενδέχεται να παρέχουν υποστήριξη σε εθνικά και διεθνή προγράµµατα και δραστηριότητες

για τη διατήρηση και την αειφόρο διαχείριση των δασών, και ιδίως τις προτάσεις για δράση που

διατυπώνονται από τη διακυβερνητική Οµάδα για τα δάση και το διακυβερνητικό φόρουµ για τα

δάση (IPF/IFF).

7. Όταν ενδείκνυται, οι δραστηριότητες διεξάγονται στο πλαίσιο περιφερειακών οργανισµών

και διεθνών προγραµµάτων συνεργασίας και υποστηρίζουν την ανάπτυξη σφαιρικής πολιτικής για

τη διατήρηση και την αειφόρο διαχείριση των δασών.
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Άρθρο 5

Στους εταίρους της συνεργασίας, οι οποίοι µπορούν να λάβουν βοήθεια βάσει του παρόντος

κανονισµού, συµπεριλαµβάνονται διεθνείς οργανισµοί, κράτη, περιφέρειες και περιφερειακοί

φορείς, αποκεντρωµένες υπηρεσίες, δηµόσιοι οργανισµοί, φορείς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού

τοµέα, συνεταιρισµοί, τοπικές κοινότητες, µη κυβερνητικοί οργανισµοί και ενώσεις που

εκπροσωπούν τοπικούς πληθυσµούς, ιδιαίτερα δε τους εξαρτώµενους από τα δάση πληθυσµούς.

Άρθρο 6

1. Η κοινοτική χρηµατοδότηση µπορεί να καλύπτει µελέτες, τεχνική βοήθεια, εκπαίδευση,

κατάρτιση ή άλλες υπηρεσίες, προµήθειες και εργασίες, χορήγηση µικρών κονδυλίων καθώς και

εκτιµήσεις, λογιστικούς ελέγχους και αποστολές αξιολόγησης και παρακολούθησης. Μπορεί να

καλύπτει, εντός του ορίου που θεσπίζεται ετησίως από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή,

το κόστος της τεχνικής και διοικητικής βοήθειας, προς όφελος της Επιτροπής και του δικαιούχου,

σχετικά µε ενέργειες, πλην εκείνων που εµπίπτουν στα µόνιµα καθήκοντα της δηµόσιας διοίκησης,

οι οποίες συνδέονται µε τον καθορισµό, την προετοιµασία, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και

τον λογιστικό και γενικότερο έλεγχο των προγραµµάτων ή των σχεδίων.

Η κοινοτική χρηµατοδότηση µπορεί να καλύπτει τόσο τις επενδύσεις που συνδέονται µε

συγκεκριµένη δραστηριότητα, εξαιρουµένης της αγοράς ακινήτων, όσο και τις τρέχουσες δαπάνες

(στις οποίες περιλαµβάνονται δαπάνες διοίκησης, συντήρησης και λειτουργίας).

Με την εξαίρεση των προγραµµάτων κατάρτισης, εκπαίδευσης και έρευνας, οι τρέχουσες δαπάνες

µπορούν κανονικά να καλύπτονται µόνο κατά την εναρκτήρια φάση και σε φθίνουσα βάση.
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2. Για κάθε δραστηριότητα συνεργασίας ζητείται η συνεισφορά των εταίρων της συνεργασίας

που ορίζονται στο άρθρο 5. Η συνεισφορά που ζητείται είναι ανάλογη των δυνατοτήτων τους και

εξαρτάται από τη φύση της συγκεκριµένης δραστηριότητας.

3. Μπορούν να αναζητηθούν δυνατότητες συγχρηµατοδότησης από άλλους χορηγούς, ιδίως από

τα κράτη µέλη και τις σχετικές διεθνείς οργανώσεις. Εν προκειµένω, επιδιώκεται συντονισµός µε

τα µέτρα που λαµβάνονται από άλλους χορηγούς.

4. Λαµβάνονται τα αναγκαία µέτρα ώστε να τονίζεται ο κοινοτικός χαρακτήρας της

χορηγούµενης δυνάµει του παρόντος κανονισµού βοήθειας.

5. Για να επιτευχθούν οι στόχοι της συνοχής και της συµπληρωµατικότητας που ορίζονται στη

Συνθήκη και για να εξασφαλισθεί η βέλτιστη αποτελεσµατικότητα όλων αυτών των

δραστηριοτήτων, η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, λαµβάνει όλα τα αναγκαία

συντονιστικά µέτρα, στα οποία περιλαµβάνονται ειδικότερα :

(α) η συστηµατική ανταλλαγή και ανάλυση πληροφοριών σχετικά µε ενέργειες που

χρηµατοδοτούνται ή είναι υποψήφιες για χρηµατοδότηση εκ µέρους της Κοινότητας και των

κρατών µελών της,

(β) ο επιτόπιος συντονισµός των εν λόγω δραστηριοτήτων µε τακτικές συναντήσεις και

ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των αντιπροσώπων της Επιτροπής και των κρατών µελών

στις δικαιούχες χώρες.
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6. Προκειµένου οι δραστηριότητες να έχουν το µεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο σε παγκόσµιο,

εθνικό και τοπικό επίπεδο, η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, αναλαµβάνει οιαδήποτε

αναγκαία πρωτοβουλία για να εξασφαλίσει τον κατάλληλο συντονισµό και τη στενή συνεργασία,

ιδίως όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, µε τους εταίρους της συνεργασίας, τους χορηγούς

και τους άλλους εµπλεκόµενους διεθνείς οργανισµούς, και ειδικότερα εκείνους που εντάσσονται

στο σύστηµα των Ηνωµένων Εθνών.

Άρθρο 7

Η χρηµατοδοτική βοήθεια που παρέχεται βάσει του παρόντος κανονισµού λαµβάνει τη µορφή µη

επιστρεπτέων ενισχύσεων.

Άρθρο 8

Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού κατά τη χρονική περίοδο

από το 2000 έως το 2006 ανέρχεται σε 63 εκατοµµύρια ευρώ.

Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εντός των ορίων

των δηµοσιονοµικών προοπτικών.

Άρθρο 9

1. Η Επιτροπή είναι αρµόδια για την εκτίµηση, τη λήψη αποφάσεων χρηµατοδότησης και τη

διαχείριση δραστηριοτήτων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισµό σύµφωνα µε τις

ισχύουσες δηµοσιονοµικές και άλλες διαδικασίες, και ιδίως εκείνες που προβλέπονται από το

δηµοσιονοµικό κανονισµό ο οποίος εφαρµόζεται στο γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής

Ένωσης.
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2. Κάθε έτος, η Επιτροπή εγκρίνει, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 10 παράγραφος 2,

στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές και προτεραιότητες για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων

που πρέπει να πραγµατοποιηθούν το επόµενο έτος.

3. Οι αποφάσεις που αφορούν µη επιστρεπτέες ενισχύσεις 2 εκατοµµυρίων ευρώ ή περισσότερο

για µεµονωµένες δραστηριότητες χρηµατοδοτούµενες στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού

εκδίδονται από την Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 10,

παράγραφος 2.

4. Η Επιτροπή ενηµερώνει συνοπτικά την επιτροπή, που αναφέρεται στο άρθρο 10,

παράγραφος 1, για αποφάσεις χρηµατοδότησης που προτίθεται να λάβει όσον αφορά επιστρεπτέες

ενισχύσεις µικρότερες των 2 εκατοµµυρίων ευρώ για δραστηριότητες που καλύπτονται από τον

παρόντα κανονισµό. Η ενηµέρωση αυτή πραγµατοποιείται το αργότερο µία εβδοµάδα πριν από τη

λήψη της απόφασης.

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει τις έκτακτες αναλήψεις υποχρεώσεων που

απαιτούνται για την κάλυψη αναµενόµενων ή πραγµατικών υπερβάσεων του κόστους ή πρόσθετων

αναγκών, εφόσον η υπέρβαση ή η πρόσθετη ανάγκη είναι κατώτερη ή ίση µε το 20% της αρχικής

ανάληψης υποχρεώσεων που καθορίστηκε µε την απόφαση χρηµατοδότησης.

6. Όλες οι χρηµατοδοτικές συµφωνίες ή συµβάσεις που συνάπτονται βάσει του παρόντος

κανονισµού προβλέπουν τη διενέργεια από την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο επιτόπιων

ελέγχων σύµφωνα µε τις συνήθεις διαδικασίες που έχει θεσπίσει η Επιτροπή στο πλαίσιο των

ισχυόντων κανόνων, ιδίως δε τις διαδικασίες του δηµοσιονοµικού κανονισµού που εφαρµόζεται

στον γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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7. Σε περίπτωση που οι ενέργειες αποτελούν αντικείµενο χρηµατοδοτικών συµφωνιών µεταξύ

της Κοινότητας και της δικαιούχου χώρας, οι συµφωνίες αυτές ορίζουν ότι η Κοινότητα δεν

αναλαµβάνει να καλύψει την πληρωµή φόρων, δασµών ή άλλων επιβαρύνσεων.

8. Η συµµετοχή σε διαγωνισµούς και η ανάθεση συµβάσεων είναι ανοικτές, επί ίσοις όροις, σε

όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα των κρατών µελών και της δικαιούχου χώρας. Μπορούν να

επεκταθούν και σε άλλες αναπτυσσόµενες χώρες και, σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογηµένες

περιπτώσεις, σε άλλες τρίτες χώρες.

9. Οι προµήθειες προέρχονται από τα κράτη µέλη, τη δικαιούχο χώρα ή άλλες αναπτυσσόµενες

χώρες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον απαιτείται από τις περιστάσεις, οι προµήθειες µπορούν

να προέρχονται και από άλλες χώρες.

10. Ιδιαίτερη προσοχή αποδίδεται :

− στην επιδίωξη καλής σχέσης κόστους/αποτελεσµατικότητας και βιώσιµων αποτελεσµάτων

των δραστηριοτήτων,

− στον σαφή καθορισµό και στην παρακολούθηση των στόχων και των δεικτών υλοποίησης για

όλες τις δραστηριότητες.
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Άρθρο 10

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την κατάλληλη γεωγραφικώς καθοριζόµενη επιτροπή που είναι

αρµόδια για την ανάπτυξη, εφεξής καλούµενη "επιτροπή".

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζεται η διαδικασία διαχειριστικής

επιτροπής που προβλέπεται στα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των

διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι ένας

µήνας.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 11

1. Μέχρι της 1ης Σεπτεµβρίου µετά από κάθε δηµοσιονοµικό έτος, η Επιτροπή υποβάλλει

ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, µε συνοπτική παρουσίαση των

δραστηριοτήτων που χρηµατοδοτήθηκαν κατά τη διάρκεια του εν λόγω έτους καθώς και

αξιολόγηση της εφαρµογής του παρόντος κανονισµού κατά το ίδιο διάστηµα.

Η συνοπτική παρουσίαση περιλαµβάνει κυρίως πληροφορίες σχετικά µε τον αριθµό και τη φύση

των δραστηριοτήτων που χρηµατοδοτήθηκαν, τους εταίρους της συνεργασίας και τις οικείες χώρες.

Στην έκθεση αναφέρεται επίσης ο αριθµός των εξωτερικών αξιολογήσεων που πραγµατοποιήθηκαν

για συγκεκριµένες δραστηριότητες.
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2. Η Επιτροπή προβαίνει τακτικά σε αξιολόγηση των χρηµατοδοτούµενων από την Κοινότητα

δραστηριοτήτων προκειµένου να εξακριβώνεται αν οι στόχοι των εν λόγω δραστηριοτήτων έχουν

επιτευχθεί και να χαράσσονται κατευθυντήριες γραµµές για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας

µελλοντικών δραστηριοτήτων. Οι αξιολογήσεις λαµβάνουν υπόψη τις απόψεις των δικαιούχων,

στους οποίους συµπεριλαµβάνονται οι εξαρτώµενοι από τα δάση πληθυσµοί και οι τοπικές

κοινότητες. Η Επιτροπή υποβάλλει στην επιτροπή του άρθρου 10 παράγραφος 1 περίληψη των

αξιολογήσεων που διενεργήθηκαν. Τα κράτη µέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι άλλοι

ενδιαφερόµενοι έχουν πρόσβαση στις εκθέσεις αξιολόγησης.

3. Η Επιτροπή ενηµερώνει τα κράτη µέλη, το αργότερο ένα µήνα µετά τη λήψη της απόφασής

της, σχετικά µε τις δραστηριότητες που έχουν εγκριθεί, αναφέροντας το κόστος και τη φύση τους,

τη δικαιούχο χώρα και τους εταίρους της συνεργασίας.

4. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής, συµπεριλαµβανοµένων των αντιπροσωπιών της Επιτροπής στις

οικείες χώρες, δηµοσιεύουν και ανακοινώνουν στους ενδιαφεροµένους οδηγό χρηµατοδότησης που

διευκρινίζει τις κατευθυντήριες γραµµές και τα κριτήρια που εφαρµόζονται για την επιλογή των

δραστηριοτήτων.

Άρθρο 12

1. Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα µετά τη δηµοσίευσή του στην

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρµόζεται µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2006.
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2. Τέσσερα έτη µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού, η Επιτροπή υποβάλλει στο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο γενική αξιολόγηση των δραστηριοτήτων που

χρηµατοδοτήθηκαν από την Κοινότητα βάσει του παρόντος κανονισµού, στο πλαίσιο της

συνολικής αναπτυξιακής συνεργασίας της Κοινότητας, καθώς και προτάσεις σχετικά µε το µέλλον

του παρόντος κανονισµού, συµπεριλαµβανοµένης της πιθανής τροποποίησής του ή της λήξης του.

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

µέλος.

Έγινε στις Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 3 Φεβρουαρίου 1999, η ΕΠιτροπή υπέβαλε στο ΣΥµβούλιο πρόταση κανονισµού µε

βάση τα άρθρα 175 και 179 της Συνθήκης ΕΚ (πρώην άρθρα 130 Σ και 130 Χ) για τον

καθορισµό των στόχων και των διαδικασιών για τις δραστηριότητες στα πλαίσια της θέσης

Β7-6201 "∆ράσεις για την προώθηση των τροπικών δασών", του προϋπολογισµού για το

τρέχον έτος.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (µετά την πρώτη ανάγνωσή του) έδωσε τη γνώµη του στις

5 Μαΐου 1999.

3. Ζητήθηκε η γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των

ΠΕριφερειών . Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώµη της στις 7 Ιουλίου

1999. Η Επιτροπή Περιφερειών πληροφόρησε το Συµβούλιο µε επιστολή της 25ης

Οκτωβρίου 1999 ότι δεν προτίθεται να γνωµοδοτήσει σχετικά µε τον προτεινόµενο

κανονισµό.

4. Κατόπιν της γνώµης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της σχετικής θέσης της Επιτροπής, η

Οµάδα του Συµβουλίου συµφώνησε για σχέδιο κοινής θέσης όπου λαµβάνονται υπόψη

ορισµένες αλλαγές λόγω της έναρξης ισχύος της Συνθήκης του Άµστερνταµ.

5. Στις 16 ∆εκεµβρίου 1999, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση σύµφωνα µε το

άρθρο 251 της Συνθήκης ΕΚ.

II. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Στόχος της πρότασης είναι να εξασφαλιστεί η συνέχιση των δραστηριοτήτων που

υλοποιούνται βάσει του κανονισµού του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 3062/95 της 20ής

∆εκεµβρίου 1995 µετά τη λήξη ισχύος του στις 31 ∆εκεµβρίου 1999. Η πρόταση λαµβάνει τη

µορφή πολυετούς προγράµµατος µε στόχο την προώθηση µέτρων σε διεθνές επίπεδο θα

συµβάλουν στη διατήρηση και την αειφόρο διαχείριση των τροπικών δασών και άλλων

δασών στις αναπτυσσόµενες χώρες.
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III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

1. Γενικές παρατηρήσεις

1.1. Το Συµβούλιο µπόρεσε να δεχθεί σηµαντικό αριθµό τροπολογιών του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου (βλέπε σηµείο 2.3 παρακάτω). Η Επιτροπή και το Συµβούλιο δεν µπόρεσαν να

δεχθούν ορισµένες τροπολογίες του Κοινοβουλίου ή τµήµατα τροπολογιών συνήθως για έναν

ή περισσότερους από τους εξής λόγους :

− διαδικαστικές ή διοικητικές προτάσεις που δεν συµφωνούσαν µε τυποποιηµένες

διατυπώσεις και πρακτικές παρόµοιων κανονισµών, συµπεριλαµβανοµένου και του

δηµοσιονοµικού κανονισµού,

− αποσπάσµατα από νοµικές πράξεις ή έγγραφα πολιτικής που θεωρήθηκε ότι

πλεονάζουν και επιµηκύνουν το κείµενο χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο,

− τροπολογίες που θεωρήθηκαν ασαφείς ή υποκειµενικές, ή οι οποίες επαναλάµβαναν

ιδέες που εκφράζονται σε άλλα σηµεία του κανονισµού ή σε άλλες αποδεκτές

τροπολογίες,

− τροπολογίες οι οποίες, εάν εγίνοντο αποδεκτές, θα µείωναν τη σύγκλιση και συνεπώς

την αποτελεσµατικότητα των δραστηριοτήτων που προβλέπει ο κανονισµός,

− τροπολογίες που αφορούν θέµατα διαχείρισης τα οποία ανήκουν στην αρµοδιότητα της

Επιτροπής.

1.2. Στην κοινή του θέση το Συµβούλιο ενέκρινε ως προς την ουσία και τη διατύπωση την

πρόταση της Επιτροπής µε τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στο σηµείο 2.2. (ειδικά σχόλια).

Στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του σχεδίου κοινής θέσης, το Συµβούλιο θεώρησε σκόπιµο να

περιλάβει ένα νέο καθήκον για τη συνεδρίαση των κοινών επιτροπών (µε τη διαδικασία

επιτροπολογίας που εκτίθεται στο άρθρο 10) µε στόχο την έγκριση ετησίων στρατηγικών

κατευθυντήριων γραµµών και προτεραιοτήτων προκειµένου να υπογραµµισθεί η εστίαση σε

µια στρατηγική προσέγγιση.
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2. Ειδικά σχόλια

2.1. Νοµική βάση

Στην κοινή του θέση, το Συµβούλιο έκρινε τη νοµική βάση που επέλεξε η Επιτροπή στην

πρότασή της, συγκεκριµένα τα άρθρα 175 και 179 της Συνθήκης ΕΚ (πρώην άρθρα 130Σ και

130Χ), ως την καταλληλότερη συναρτήσει του στόχου και του περιεχοµένου της πρότασης.

2.2. Τροποποιήσεις της πρότασης της Επιτροπής από το Συµβούλιο

2.2.1 ∆ιάρκεια του προγράµµατος

Όσον αφορά τη διάρκεια ισχύος του κανονισµού, το Συµβούλιο επέλεξε επταετή περίοδο

(2000-2006) που αντιστοιχεί στην περίοδο για την οποία έχουν καθορισθεί δηµοσιονοµικές

προοπτικές. Η έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής θα πρέπει να παρουσιασθεί τέσσερα έτη

µετά την έναρξη ισχύος του κανονισµού και θα περιλαµβάνει προτάσεις σχετικά µε το µέλλον

του κανονισµού.

2.2.2 Χρηµατοδότηση

Ως συνέπεια του επταετούς προγράµµατος, το ποσό δηµοσιονοµικής αναφοράς έχει

καθορισθεί σε 63 εκατοµµ. ευρώ, που προκύπτει από τις πιστώσεις του σχεδίου

προϋπολογισµού 2000 ύψους 10 εκατοµµυρίων ευρώ ετησίως. Το ποσό αυτό µειώθηκε

περαιτέρω κατά 10% ώστε να ληφθεί υπόψη η απόφαση του Συµβουλίου Προϋπολογισµού

του Ιουλίου για τις δαπάνες του τοµέα 4. Με τον καθορισµό αυτού του ενδεικτικού ποσού το

Συµβούλιο έλαβε εν µέρει υπόψη του την τροπολογία αριθ. 34 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου.



12487/1/99 REV 1 ADD 1 ΧΜ/χχ/ΧΑ GR
DG E II 5

2.2.3 Επιτροπολογία (άρθρο 10)

Το Συµβούλιο άλλαξε τη διαδικασία επιτροπολογίας σύµφωνα µε την οποία οι εξουσίες της

επιτροπής ασκούνται σύµφωνα µε τη διαδικασία της επιτροπής διαχείρισης, όπως εκτίθεται

στην απόφαση του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισµό των όρων άσκησης

των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή. Το Συµβούλιο κρίνει ότι

αυτή η διαδικασία επιτροπολογίας θα εξασφαλίσει τον µέγιστο δυνατό συντονισµό µε τις

δραστηριότητες των κρατών µελών και συνεπώς θα συµβάλει στην αναγκαία

συµπληρωµατικότητα.

Επιπλέον, θα υποβάλλεται στην αρµόδια γεωγραφική επιτροπή ένα ετήσιο έγγραφο της

Επιτροπής για τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές και προτεραιότητες, η οποία θα

εγκρίνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία της επιτροπής διαχείρισης.

2.3. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

2.3.1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που ενέκρινε το Συµβούλιο

Το Συµβούλιο ενέκρινε εξ ολοκλήρου τις 18 τροπολογίες που ενέκρινε η Επιτροπή και

κατ'ουσίαν το πρώτο µέρος της τροπολογίας αριθ. 34 που πρότεινε το Κοινοβούλιο.

2.3.2 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που δεν ενέκρινε το Συµβούλιο

Εκτός από τις τροπολογίες που δεν ενέκρινε η Επιτροπή, το Συµβούλιο δεν µπόρεσε να

δεχθεί άλλες τροπολογίες επειδή δεν ήταν δυνατό να επιτευχθεί η απαιτούµενη οµοφωνία.

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το Συµβούλιο κρίνει ότι η κοινή του θέση αποτελεί σταθµισµένο κείµενο ώστε να

εξασφαλισθεί η συνέχιση των δραστηριοτήτων που υλοποιούνται στα πλαίσια του

κανονισµού αριθ. 3062/95 (ΕΚ) του Συµβουλίου της 20ής ∆εκεµβρίου 1995 µετά τη λήξη

ισχύος του στις 31 ∆εκεµβρίου 1999. Η κοινή θέση ανταποκρίνεται στην ανάγκη

εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Κοινότητας όσον αφορά τη διατήρηση και τη διαχείριση

των τροπικών δασών και άλλων δασών στα πλαίσια της βιώσιµης ανάπτυξης.

________________





ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 17.01.2000
SEC(2000) 65τελικό

1999/0015 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

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

σχετικά µε την

κοινή θέση του Συµβουλίου όσον αφορά την πρόταση του κανονισµού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τα µέτρα προώθησης της διατήρησης και της
αειφόρου διαχείρισης των τροπικών δασών και άλλων δασών στις αναπτυσσόµενες

χώρες
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1999/0015 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

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

σχετικά µε την

κοινή θέση του Συµβουλίου όσον αφορά την πρόταση του κανονισµού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τα µέτρα προώθησης της διατήρησης και της
αειφόρου διαχείρισης των τροπικών δασών και άλλων δασών στις αναπτυσσόµενες

χώρες

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η πρόταση του κανονισµού της Επιτροπής (COM (1999) 41τελικό -1999/0015 (COD))
υιοθετήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 1999.∆ιαβιβάσθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο
Συµβούλιο στις 3Φεβρουαρίου 1999.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε σε πρώτη ανάγνωση στις 5Μαΐου 1999.

Η πολιτική συµφωνία του Συµβουλίου επί ενός σχεδίου κοινής θέσης οριστικοποιήθηκε σε

επίπεδο οµάδας εργασίας στις 25 Οκτωβρίου 1999. Tο Συµβούλιο υιοθέτησε τη κοινή του
θέση στις 17 ∆εκεµβρίου 1999.

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή διατύπωσε τη γνώµη της στις 7 Ιουλίου 1999.Η
Επιτροπή Περιφερειών ενηµέρωσε το Συµβούλιο ότι δεν θα εκφέρει γνώµη για την εν λόγω
πρόταση.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η παρούσα πρόταση συνιστά µέσο καθοριστικής σηµασίας το οποίο θα καταστήσει δυνατό

για την Κοινότητα να ανταποκριθεί στις νοµικές και πολιτικές δεσµεύσεις της αναφορικά µε
τη διατήρηση και τη διαχείριση των δασών στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης. Η εν λόγω
πρόταση αποσκοπεί στην εξασφάλιση της συνέχισης των δράσεων που υλοποιούνται δυνάµει
του κανονισµού (EΚ) του Συµβουλίου αριθ. 3062/95της 20ης ∆εκεµβρίου 19951, µετά τη
λήξη ισχύος του στις 31∆εκεµβρίου 1999.Το προτεινόµενο νοµικό µέσο λαµβάνει υπόψη τις
σχετικές εξελίξεις στην Κοινότητα, τα αποτελέσµατα των διεθνών συζητήσεων για τα δάση
που διεξάγονται κυρίως, στο πλαίσιο της διακυβερνητικής οµάδας εµπειρογνωµόνων για τη
µελέτη των δασών/του διακυβερνητικού φόρουµ για τα δάση, τις εξελίξεις στο δασικό τοµέα
καθώς και την εµπειρία που αποκτήθηκε κατά την εφαρµογή του ισχύοντος κανονισµού. Ο
προτεινόµενος κανονισµός καθορίζει το πλαίσιο της διαχείρισης του κονδυλίου του

προϋπολογισµού B7-6201, που συνιστά το πλέον συγκεκριµένο χρηµατοδοτικό µέσο που
διαθέτει η ΕΚ για την εφαρµογή των προαναφερόµενων δεσµεύσεων.

1
ΕΕ L 327, 30.12.1995.
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3. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

3.1. Γενική παρατήρηση

Η Επιτροπή κατήρτισε τροποποιηµένη πρόταση η οποία ενσωµατώνει ορισµένες νέες
διατάξεις σε συνέχεια της εξέτασης σε πρώτη ανάγνωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
λαµβάνει υπόψη τις συζητήσεις που διεξήχθησαν στο πλαίσιο του Συµβουλίου και
περιλαµβάνει ορισµένες τροποποιήσεις που κρίθηκαν αναγκαίες λόγω της θέσης σε ισχύ της

συνθήκης του Άµστερνταµ.

3.2. ΄Εκβαση των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση

Βάσει έκθεσης η οποία υπεβλήθη στις 26Απριλίου 1999από τον κ. José Javier Pomés Ruiz,
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε στις 5Μαΐου 1999,σε πρώτη ανάγνωση, την πρόταση
της Επιτροπής µε 34 τροπολογίες.

Η Επιτροπή αποδέχθηκε, στο σύνολο ή εν µέρει, 19 τροπολογίες οι οποίες προτάθηκαν από
το ΕΚ τις οποίες , σε ορισµένες περιπτώσεις, αναδιατύπωσε ή ενσωµάτωσε σε άλλο τµήµα
του κανονισµού σε σχέση µε την αρχική πρόταση. Συνεπεία της αποσαφήνισης των

διατάξεων του κειµένου ορισµένες από τις τροπολογίες απεδείχθησαν περιττές.

Οι τροπολογίες ή τα σηµαντικά τµήµατα των τροπολογιών που η Επιτροπή δεν ήταν σε θέση

να αποδεχθεί είναι δυνατόν να ενταχθούν σε µία ή σε περισσότερες από τις κατωτέρω
κατηγορίες:

– παροχή αναλυτικών στοιχείων σχετικών µε τα θέµατα και τις δραστηριότητες που
αναφέρονται ήδη σε άλλα µέρη του κανονισµού ή/και τα οποία θεωρήθηκε ότι
επιβάρυναν τη δοµή και την ισορροπία του κανονισµού χωρίς να τον καθιστούν
πληρέστερο.

– άλλες τροπολογίες όσον αφορά τις οποίες θεωρήθηκε ότι καλύπτονταν ήδη στην
αρχική έκδοση του προτεινόµενου κανονισµού·

– αποσπάσµατα ή λεπτοµερή στοιχεία από διάφορα ισχύοντα στρατηγικά έγγραφα και
νοµικές πράξεις που κρίθηκαν απαραίτητες για τους σκοπούς του κανονισµού·

– Τα διαχείριστικά ζητήµατα που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της Επιτροπής·

– τροπολογίες που δεν ήταν σύµφωνες µε τις τυποποιηµένες διατυπώσεις και

πρακτικές παρόµοιων κανονισµών·

– τροπολογίες που ήταν ασαφείς, περιττές, ανεφάρµοστες ή εξαιρετικά περιοριστικές.

Εν γένει, παρατηρείται σε µεγάλο βαθµό σύµπτωση απόψεων µεταξύ της Επιτροπής και του
Συµβουλίου επί του συνόλου των σηµείων που έθιξε το Κοινοβούλιο και αφορούν την ουσία

του κανονισµού.

3.3. Νέες διατάξεις που εισήγαγε το Συµβούλιο

Το Συµβούλιο δεν εισήγαγε νέες διατάξεις επί της ουσίας του κανονισµού.
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3.4. Σηµεία απόκλισης µεταξύ της τροποποιηθείσας πρότασης της Επιτροπής και
της κοινής θέσης του Συµβουλίου

Στο στάδιο αυτό, η Επιτροπή διατηρεί σοβαρές επιφυλάξεις για τα ακόλουθα σηµεία της
κοινής θέσης του Συµβουλίου:

– ποσό αναφοράς της χρηµατοδότησης: η Επιτροπή δεν αντιτίθεται στην συµπερίληψη
ποσού αναφοράς χρηµατοδότησης αλλά εκτιµά ότι το ποσό µπορεί να καθορισθεί

µόνο µετά την επίτευξη συµφωνίας µεταξύ των δύο κλάδων της νοµοθετικής και
δηµοσιονοµικής αρχής, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως την έγκριση του προϋπολογισµού
για το έτος 2000.

– διάρκεια ισχύος του κανονισµού : η Επιτροπή εκτιµά, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως το
χρονοδιάγραµµα των δράσεων στο δασικό τοµέα που πρόκειται να
χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του προτεινόµενου κανονισµού και τον ανθρώπινο

δυναµικό που διαθέτει για την υλοποίηση και την αξιολόγηση των εν λόγω δράσεων,
ότι είναι προτιµότερο να µην καθοριστεί προθεσµία για την ισχύ της νοµικής

πράξης. Η τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής (όπως επίσης και η διάταξηπου
προβλέπεται στη παράγραφο 2 του άρθρου 12 της κοινής θέσης) περιλαµβάνει την
δυνατότητα τροποποίησης ή αναστολής της εν λόγω πράξης κατόπιν σφαιρικής
αξιολόγησης η οποία θα διεξαχθεί ύστερα από τέσσερα έτη εφαρµογής.

– επιτροπολογία: όσον αφορά τη διαδικασία, η κοινή θέση προβλέπει τη λήψη
αποφάσεων, σχετικά µε σχέδια µέτρων ύψους άνω των 2 εκατ. ευρώ, µέσω
επιτροπής διαχείρισης. ∆εδοµένου του χαρακτήρα των αποφάσεων που πρόκειται να
ληφθούν και του ύψους χρηµατοδότησης που προβλέπεται κατά τη διάρκεια του

προγράµµατος, η Επιτροπή εκτιµά, ωστόσο, ότι θα ήταν σκοπιµότερο για την
αρµόδια γεωγραφική επιτροπή που επικουρεί την Επιτροπή κατά την άσκηση των

εκτελεστικών της αρµοδιοτήτων, να έχει συµβουλευτικό χαρακτήρα. Επίσης η
Επιτροπή είναι αντίθετη στη διάταξη που εισήγαγε η κοινή θέση σχετικά µε την

υποχρέωση υποβολής των στρατηγικών κατευθύνσεων, που καταρτίζονται σε ετήσια
βάση, προς έγκριση σε επιτροπή που λειτουργεί βάσει της διαδικασίας διαχείρισης.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Επιτροπή και το Συµβούλιο ήταν σε θέση να εγκρίνουν πάνω από το ήµισυ των

τροπολογιών που προτάθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση,
αποδεικνύοντας κατ΄αυτόν τον τρόπο το µεγάλο βαθµό σύµπτωσης απόψεων µεταξύ των

τριών οργάνων όσον αφορά τη σκοπιµότητα και το πεδίο εφαρµογής του προτεινόµενου
κανονισµού.

Αντίθετα, όσον αφορά τα οριζόντια θέµατα που αναφέρθηκαν στο σηµείο 3.4, η θέση της
Επιτροπής διαφέρει ουσιαστικά από τη θέση του Συµβουλίου, προσεγγίζοντας περισσότερο
τους προβληµατισµούς του Κοινοβουλίου. Ειδικότερα, η Επιτροπή διατήρησε τη θέση της σε
αυτά τα σηµεία απορρίπτοντας την κοινή θέση την οποία το Συµβούλιο, εξαιτίας αυτού του
γεγονότος, υποχρεώθηκε να εγκρίνει οµόφωνα.
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5. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Οι δηλώσεις που υπέβαλε η Επιτροπή για να εγγραφούν στα πρακτικά του Συµβουλίου

παρατίθενται στο παράρτηµα. Οι τέσσερις πρώτες αναλύουν τους λόγους για τους οποίους η
Επιτροπή είναι αντίθετη µε ορισµένες λύσεις τις οποίες υπέδειξε το Συµβούλιο όσον αφορά

ορισµένα οριζόντια θέµατα, ήτοι: τις ρυθµίσεις άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων
που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή και της έγκρισης των στρατηγικών προσανατολισµού, το
ύψος της χρηµατοδότησης και τη διάρκεια ισχύος του κανονισµού. Η πέµπτη ανταποκρίνεται
σε αίτηµα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών που διατυπώθηκε από ορισµένες

αντιπροσωπείες όσον αφορά την ανάθεση των συµβάσεων σε επιχειρήσεις τρίτων χωρών.
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Παραρτήµατα:

1. ∆ήλωση της Επιτροπής επί του άρθρου. 10 και της αιτιολογικής σκέψης 14 της
κοινής θέσης

2. ∆ήλωση της Επιτροπής επί του άρθρου 9 παράγραφος 2 της κοινής θέσης

3. ∆ήλωση της Επιτροπής επί του άρθρου 8 πρώτο εδάφιο της κοινής θέσης

4. ∆ήλωση της Επιτροπής επί του άρθρου. 12παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της κοινής
θέσης

5. ∆ήλωση της Επιτροπής επί του άρθρου 9 παράγραφος 8 της κοινής θέσης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

∆ήλωση της Επιτροπής

επί του άρθρου 10και της αιτιολογικής σκέψης 14 της κοινής θέσης

Η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της που στη συγκεκριµένη περίπτωση το Συµβούλιο
τροποποίησε την πρόταση της Επιτροπής αντικαθιστώντας τη διαδικασία συµβουλευτικής

επιτροπής µε διαδικασία διαχειριστικής επιτροπής· ειδικότερα εκτιµά ότι εκτός του γεγονότος
ότι βάσει των κριτηρίων που καθορίσθηκαν στο άρθρο 2 της απόφασης του Συµβουλίου

αριθ.1999/468/ΕΚ της 28ης Ιουνίου1999 (για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή) τα µέτρα διαχείρισης που

προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό δεν θεωρούνται ότι είναι κατάλληλα για την
εφαρµογή προγράµµατος µε σηµαντικές δηµοσιονοµικές επιπτώσεις, η προτεινόµενη

διαδικασία συµβουλευτικής επιτροπής (όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 της προαναφεροµένης
απόφασης του Συµβουλίου) θα ήταν η πλέον ενδεδειγµένη και η καλύτερα προσαρµοσµένη
στις συγκεκριµένες απαιτήσεις. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να αποδεχθεί την
κοινή θέση που εξέδωσε το Συµβούλιο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

∆ήλωση της Επιτροπής

επί του άρθρου 9 παράγραφος 2 της κοινής θέσης

Η Επιτροπή, αν και εξεδήλωσε την πρόθεσή της να αποδεχθεί ότι η ανταλλαγή των απόψεων
που θα έπρεπε να πραγµατοποιείται µία φορά το χρόνο, στο πλαίσιο κοινής συνεδρίασης των
γεωγραφικά αρµόδιων επιτροπών για την ανάπτυξη που επικουρούν την Επιτροπή, θα
διεξάγεται βάσει της παρουσίασης όχι των "γενικών κατευθύνσεων των δράσεων που θα
υλοποιηθούν κατά το επόµενο έτος » (όπως προβλέπεται στην αρχική πρόταση της
Επιτροπής) αλλά των « στρατηγικών κατευθύνσεων και των προτεραιοτήτων για την

υλοποίηση των δράσεων που θα υλοποιηθούν κατά το επόµενο έτος", δεν είναι ωστόσο σε
θέση να συµφωνήσει µε την απόφαση του Συµβουλίου να υποβάλλει τις εν λόγω

κατευθύνσεις και προτεραιότητες (πριν από την έγκρισή τους) σε διαδικασία έγκρισης
σύµφωνα µε τους όρους που έχουν θεσπισθεί (στη νέα απόφαση "Επιτροπολογίας") για τη
διαδικασία της επιτροπής διαχείρισης.

Η Επιτροπή δεν είναι ως εκ τούτου σε θέση να αποδεχθεί την κοινή θέση του Συµβουλίου.



9

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

∆ήλωση της Επιτροπής

επί του άρθρου 8 πρώτο εδάφιο της κοινής θέσης

Η Επιτροπή, αν και αναγνωρίζει βάσει του σηµείου 1 της δήλωσης του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής της 6ης Μαρτίου 1995 για την

ενσωµάτωση των δηµοσιονοµικών διατάξεων στις νοµοθετικές πράξεις όπως αναφέρεται και
συµπληρώνεται µε το στοιχείο Ε33 του δεύτερου µέρους της διοργανικής συµφωνίας της 6ης
Μαΐου 1999µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής για
τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισµού, την
αναγκαιότητα εισαγωγής στην παρούσα νοµοθετική πράξη διάταξης µε την οποία ο
νοµοθέτης θα καθορίζει τη χρηµατοδότηση του συγκεκριµένου προγράµµατος για όλη τη

διάρκειά του, εκτιµά ότι το ποσό της χρηµατοδότησης πρέπει να καθορίζεται κατόπιν
διαβουλεύσεων µεταξύ των τριών οργάνων (Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συµβουλίου και
Επιτροπής) και ύστερα από συµφωνία µεταξύ των δύο κλάδων της νοµοθετικής και
δηµοσιονοµικής αρχής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

∆ήλωση της Επιτροπής

επί του άρθρου 12παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της κοινής θέσης

Η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι το Συµβούλιο τροποποίησε την πρόταση
της Επιτροπής καθιερώνοντας περιορισµένη διάρκεια για τον παρόντα κανονισµό.
Ειδικότερα, εκτιµά ότι ο χαρακτήρας των διαφόρων τύπων παρεµβάσεων που προβλέπονται
στο συγκεκριµένο κανονισµό δεν περιορίζεται σε δράσεις "πειραµατικού" χαρακτήρα που θα
δικαιολογούσαν την περιορισµένη διάρκεια του κανονισµού.

Η Επιτροπή εκτιµά εξάλλου ότι δεδοµένου του ενδιαφέροντος για την εξασφάλιση της

µέγιστης δυνατής αποτελεσµατικότητας των δράσεων (και µέτρων) προώθησης, δεν είναι
σκόπιµο να επηρεασθούν τα αποτελέσµατα της συνολικής αξιολόγησης των δράσεων που

χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού που θα διενεργηθεί από την
Επιτροπή και θα υποβληθεί (στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) τέσσερα έτη
µετά τη θέση σε ισχύ του εν λόγω κανονισµού και η οποία θα συνοδεύεται από συστάσεις
σχετικές µε τη µελλοντική µορφή αυτού του κανονισµού, και, αν παραστεί ανάγκη, από
προτάσεις για την τροποποίηση ή κατάργησή του.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να αποδεχθεί την κοινή θέση του Συµβουλίου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

∆ήλωση της Επιτροπής επί του άρθρου 9 παράγραφος 8
της κοινής θέσης

Η Επιτροπή επιθυµεί κατ’ αρχήν να καταστήσει σαφή τα εξής :

Η συµµετοχή επιχειρήσεων τρίτων χωρών σε διαγωνισµούς που προκηρύσσονται στο πλαίσιο

του παρόντος κανονισµού και η ενδεχόµενη ανάθεση συµβάσεων σε αυτές τις επιχειρήσεις
είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες η

Επιτροπή διαπιστώνει ότι :

α) κατά τη στιγµή της προκήρυξης των διαγωνισµών λόγω των τοπικών συνθηκών δεν

υπάρχουν ευρωπαϊκές ή εθνικές επιχειρήσεις ικανές να υποβάλουν προσφορές για
τις απαιτούµενες υπηρεσίες, προµήθειες και εργασίες·

β) κατά την ανάθεση των συµβάσεων καµία εθνική επιχείρηση δεν έχει υποβάλει
προσφορά η οποία να πληροί τις προϋποθέσεις της τεχνικής συµβατότητας και της

οικονοµικής βιωσιµότητας.

Η απόφαση ανάθεσης συµβάσεως σε επιχείρηση καταγωγής τρίτης χώρας είναι δυνατόν,
συνεπώς, να ληφθεί µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις από τις κεντρικές υπηρεσίες της
Επιτροπής.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες, στο πλαίσιο της εφαρµογής του παρόντος
κανονισµού, κατέστη δυνατή η συµµετοχή επιχειρήσεων τρίτων χωρών (εκτός των

αναπτυσσοµένων χωρών) σε προκηρύξεις διαγωνισµού και η ανάθεση συµβάσεων σε αυτές
τις επιχειρήσεις έγινε αποδεκτή και αποτέλεσε αντικείµενο απόφασης, η Επιτροπή

αναλαµβάνει την υποχρέωση να παράσχει σχετικές πληροφορίες στο πλαίσιο της υποχρέωσής
της να ενηµερώνει την επιτροπή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 4, τα
κράτη µέλη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 παράγραφος 3 και το Συµβούλιο (ή το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 παράγραφος 1 του

κανονισµού.


