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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) Αριθ. ...../2001

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3528/86 του Συµβουλίου για την προστασία των

δασών στην Κοινότητα από την ατµοσφαιρική ρύπανση

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

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

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

µετά από διαβούλευση µε την Επιτροπή των Περιφερειών,

αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης 3,

                                                
1 ΕΕ C 307 Ε της 26.10.1999, σ. 32.
2 ΕΕ C 51 της 23.2.2000, σ. 24.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2000 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί

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

(1) Η περίοδος εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3528/861, έληγε στις 31 ∆εκεµβρίου

1996. O εν λόγω κανονισµός τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 307/97 του

Συµβουλίου2. Το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, µε την απόφασή του της 25ης

Φεβρουαρίου 1999, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-164/97 και C-165/973, ακύρωσε τον

κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 307/97 αλλά διατήρησε σε ισχύ τα αποτελέσµατά του µέχρι τη θέσπιση

ενός νέου κανονισµού ο οποίος αντικαθιστά τον εν λόγω ακυρωθέντα κανονισµό.

Προκειµένου να εξασφαλισθεί η ασφάλεια του δικαίου, θα πρέπει να εξασφαλισθεί το κύρος

των µέτρων τα οποία ελήφθησαν κατ� εφαρµογήν του ακυρωθέντος κανονισµού.

(2) Τα δάση διαδραµατίζουν ουσιαστικό ρόλο στη διατήρηση των θεµελιωδών οικολογικών

ισορροπιών, ιδίως όσον αφορά το έδαφος, το ύδωρ, το κλίµα, την πανίδα και τη χλωρίδα.

Αυτές οι οικολογικές ισορροπίες είναι απαραίτητες για µια βιώσιµη γεωργία και τη

διαχείριση του αγροτικού χώρου.

(3) Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η σηµασία του δάσους για τα οικοσυστήµατα των κρατών µελών

της Κοινότητας.

(4) Η διατήρηση της δασικής κληρονοµιάς ανταποκρίνεται σε οικονοµικές, οικολογικές και

κοινωνικές ανησυχίες και συµβάλλει, ιδίως, στο να διατηρηθεί η κοινωνική κατάσταση των

εργαζοµένων στη γεωργία και στις αγροτικές περιοχές.

(5) Η Κοινότητα και τα κράτη µέλη ανέλαβαν, σε διεθνές επίπεδο, κατά τις τρεις πανευρωπαϊκές

υπουργικές διασκέψεις για την προστασία των δασών στην Ευρώπη, οι οποίες έγιναν στο

Στρασβούργο το 1990, στο Ελσίνκι το 1993 και στη Λισσαβώνα το 1998, δέσµευση για

συνεχή παρακολούθηση των ζηµιών που προξενούνται στα δάση.  Η κοινοτική δράση που

προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3528/86 συµβάλλει στο να δοθεί συνέχεια σ�

αυτές τις δεσµεύσεις.

                                                
1 ΕΕ L 326 της 21.11.1986, σ. 2. Κανονισµός ο οποίος τροποποιήθηκε τελευταία από τον

κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2157/92 (ΕΕ L 217 της 31.7.1992, σ. 1).
2 ΕΕ L 51 της 21.2.1997, σ. 9.
3 Συλλογή 1999, σ. Ι-1139.
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(6) Τα αποτελέσµατα από το δίκτυο συστηµατικής παρακολούθησης δείχνουν σαφείς τάσεις,

τόσο από απόψεως κατανοµής στο χώρο όσο και κατανοµής στο χρόνο, των ζηµιών που

υφίστανται τα δάση σε ολόκληρο το έδαφος της Κοινότητας.

(7) Τα κράτη µέλη έχουν εγκαταστήσει µόνιµες επιφάνειες παρατήρησης για την εντατική και

συνεχή παρακολούθηση των δασικών οικοσυστηµάτων. Η συνέχιση αυτής της δράσης

παρακολούθησης για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα θα βελτιώσει την κατανόηση της

αιτιολογικής σχέσης που υπάρχει µεταξύ των µεταβολών στα δασικά οικοσυστήµατα και των

καθοριστικών παραγόντων τους.

(8) Οι δασικές ζηµίες που οφείλονται σε διάφορους παράγοντες, ιδίως στην ατµοσφαιρική

ρύπανση και σε ορισµένους δυσµενείς µετεωρολογικούς παράγοντες, θέτουν σε κίνδυνο την

ανάπτυξη βιώσιµων γεωργικών δραστηριοτήτων και τη διαχείριση των αγροτικών περιοχών.

(9) Κατά συνέπεια, η προστασία των δασών από την ατµοσφαιρική ρύπανση και ορισµένους

δυσµενείς µετεωρολογικούς παράγοντες συµβάλλει άµεσα στην επίτευξη των στόχων που

καθορίζονται στο άρθρο 33, παράγραφος 1, σηµείο β) της συνθήκης.

(10) Θα πρέπει, συνεπώς, να συνεχιστεί η δράση που προβλέπει ο κανονισµός (ΕΟΚ)

αριθ. 3528/86 και να παραταθεί η διάρκεια κατά πέντε έτη, ανερχοµένης της περιόδου

εφαρµογής της δράσης, κατά τον τρόπο αυτό, σε 15 έτη από την 1η Ιανουαρίου 1987.
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(11) Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3528/86 θα πρέπει να

θεσπιστούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/EΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999,

για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην

Επιτροπή 1.

(12) Ο παρών κανονισµός καθορίζει, για όλη τη διάρκεια της δράσης, χρηµατοδοτικό πλαίσιο που

αποτελεί την προνοµιακή αναφορά, κατά την έννοια του σηµείου 33 της διοργανικής

συµφωνίας µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής, της

6ης Μαΐου 1999, για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του

προϋπολογισµού2, για την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή στο πλαίσιο της ετήσιας

διαδικασίας του προϋπολογισµού.

(13) Ενδείκνυται να τροποποιηθεί, αναλόγως, ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3528/86,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

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

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3528/86 τροποποιείται ως εξής :

1) Τα άρθρα 7, 8 και 9 αντικαθίστανται από τα ακόλουθα άρθρα 7 και 8 :

«Άρθρο 7

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη Μόνιµη ∆ασική Επιτροπή (εφεξής καλούµενη

«επιτροπή»).

2. Όποτε γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 της

απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της απόφασης αυτής.

3. Όποτε γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της

απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της απόφασης αυτής.

Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ,

ορίζεται σε τρεις µήνες.

4. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.
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Άρθρο 8

1. Τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού σχετικά µε τα

θέµατα που απαριθµούνται στη συνέχεια, θεσπίζονται σύµφωνα µε τη συµβουλευτική

διαδικασία, που προβλέπεται στο άρθρο 7, παράγραφος 2 :

α) Οι περιοδικές εκθέσεις του άρθρου 3,

β) τα πειράµατα και τα σχέδια του άρθρου 4, πριν από οιαδήποτε απόφαση της Επιτροπής

σχετικά µε τη χρηµατοδότησή τους,

γ) η εξέλιξη των δραστηριοτήτων συντονισµού και παρακολούθησης της δράσης του

άρθρου 5,

δ) η θέσπιση προγράµµατος για συνθετική αξιοποίηση των πληροφοριών στις κτηθείσες

γνώσεις σχετικά µε την ατµοσφαιρική ρύπανση στα δάση και τις επιπτώσεις της.

Με την ίδια διαδικασία, η επιτροπή µπορεί να εξετάζει οιοδήποτε άλλο ζήτηµα το οποίο

εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού.

2. Τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού σχετικά µε τα

θέµατα που απαριθµούνται στη συνέχεια, θεσπίζονται σύµφωνα µε την κανονιστική

διαδικασία, που προβλέπεται στο άρθρο 7, παράγραφος 3 :

α) Λεπτοµέρειες εφαρµογής του άρθρου 2, ιδίως εκείνες που αφορούν τη συλλογή, το

είδος, τη συγκρισιµότητα και τη διαβίβαση των συλλεχθέντων στοιχείων,
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β) λεπτοµέρειες εφαρµογής του άρθρου 3,

γ) λεπτοµέρειες και κριτήρια εφαρµογής του άρθρου 4.»

2) Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«Άρθρο 11

1. Η δράση προβλέπεται να διαρκέσει 15 έτη, από 1ης Ιανουαρίου 1987.

2. Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την υλοποίηση της δράσης ανέρχεται σε 35,1

εκατοµµύρια ευρώ, για την περίοδο 1997-2001.

Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή, εντός του

ορίου των δηµοσιονοµικών προοπτικών.

3. Προ της λήξεως της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή

υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έκθεση περί της εφαρµογής του

παρόντος κανονισµού και πρόταση αναθεώρησης που περιλαµβάνει ιδίως τις οικολογικές,

οικονοµικές και κοινωνικές πτυχές (ποιοτική αξιολόγηση) και τα αποτελέσµατα ανάλυσης

κόστους-ωφεληµάτων (ποσοτική αξιολόγηση).».

3) Στο άρθρο 2, παράγραφος 3, στο άρθρο 3, παράγραφος 2 και στο άρθρο 4, παράγραφος 4, η

φράση «µε τη διαδικασία του άρθρου 7» αντικαθίσταται από τη φράση «µε  τη διαδικασία

του άρθρου 7, παράγραφος 3».
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4) Στο άρθρο 4α, παράγραφος 3, η φράση «µε τη διαδικασία του άρθρου 8» αντικαθίσταται από

τη φράση «µε  τη διαδικασία του άρθρου 7, παράγραφος 2».

Άρθρο 2

Οιαδήποτε µνεία µέτρου που λαµβάνεται κατ� εφαρµογήν του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 307/97,

πρέπει να νοείται ως µνεία µέτρου που λαµβάνεται κατ� εφαρµογήν του παρόντος κανονισµού, από

την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του τελευταίου.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη

Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

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

µέλος.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________
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σχετικά µε την πυροπροστασία των κοινοτικών δασών

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

________________________
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 307/97 του Συµβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 1997, που

τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3528/86 σχετικά µε την προστασία των δασών

στην Κοινότητα από την ατµοσφαιρική ρύπανση 1 και ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 308/97

του Συµβουλίου που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2158/92 σχετικά µε την

πυροπροστασία των κοινοτικών δασών 2, προβλέπουν ως νοµική βάση το άρθρο 43 της

Συνθήκης.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσέφυγε για το θέµα της νοµικής βάσης στο

∆ικαστήριο, στις 30 Απριλίου 1997. Στις 25 Φεβρουαρίου 1999, το ∆ικαστήριο

εξέδωσε απόφαση για τις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-164/97 και C-165/97. Η

απόφαση αυτή ορίζει ότι ακυρώνονται οι δύο κανονισµοί και ότι το Συµβούλιο έπρεπε

να είχε προβλέψει ως µόνη νοµική βάση το άρθρο 130 Σ της Συνθήκης (σηµερινό

άρθρο 175).

Ωστόσο, το ∆ικαστήριο ανέστειλε το ακυρωτικό αποτέλεσµα µέχρις ότου το Συµβούλιο

εκδώσει, εντός εύλογης προθεσµίας, νέους κανονισµούς µε το ίδιο αντικείµενο.

Η Επιτροπή υπέβαλε τον Ιούλιο του 1999 δύο νέες προτάσεις, στόχος των οποίων είναι

η αντικατάσταση των δύο ακυρωθέντων κανονισµών µε κανονισµούς που έχουν το ίδιο

αντικείµενο όπως οι προηγούµενοι, αλλά προβλέπουν το άρθρο 175 της Συνθήκης ως

νοµική βάση, πράγµα που συνεπάγεται τη διαδικασία συναπόφασης. Το δε συνολικό

ποσό έχει αναπροσαρµοστεί, βάσει των ποσών που πράγµατι διατέθηκαν στον

προϋπολογισµό κατά τα τέσσερα πρώτα έτη εφαρµογής των προγραµµάτων και των

προβλεπόµενων ποσών στο προσχέδιο προϋπολογισµού 2001.

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσαν τη

γνώµη τους για τις προαναφερόµενες προτάσεις στις 8 ∆εκεµβρίου 1999 και στις 6

Ιουλίου 2000, αντιστοίχως. Η Επιτροπή υπέβαλε δύο τροποποιηµένες προτάσεις στις 20

∆εκεµβρίου 2000, για να λάβει υπόψη τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

                                                
1 ΕΕ L της 21.2.1997, σ. 9.
2 ΕΕ L της 21.7.1997, σ. 11.



5943/1/01 REV 1 ΚΡ/κγ 3
DG B II   EL

3. Κατά τη σύνοδό του στις 26 Φεβρουαρίου 2001, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του

θέση σχετικά µε τις τροποποιηµένες προτάσεις της Επιτροπής, λαµβάνοντας ως νοµική

βάση το άρθρο 175, παράγραφος 1, της Συνθήκης και σύµφωνα µε τη διαδικασία του

άρθρου 251 της Συνθήκης.

II. ΣΤΟΧΟΣ

4. Ο κανονισµός σχετικά µε την προστασία από την ατµοσφαιρική ρύπανση αποσκοπεί

στη συνέχιση των δράσεων εντατικής παρακολούθησης για τη διατήρηση των

θεµελιωδών οικολογικών ισορροπιών καθώς και της δασικής κληρονοµιάς, ο δε

κανονισµός σχετικά µε την πυροπροστασία, στην ενίσχυση της συνοχής των µέτρων

δασικής προστασίας, στην εµβάθυνση της καταπολέµησης των αιτίων των πυρκαγιών

και στη βελτίωση των συστηµάτων πρόληψης και παρακολούθησης. Η περίοδος

εφαρµογής της δράσης καθορίζεται σε 15 χρόνια, από 1ης Ιανουαρίου 1987, δηλαδή

παρατείνεται κατά πέντε έτη.

III. ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

5. Με βάση τους ανωτέρω περιγραφόµενους στόχους, το Συµβούλιο ενέκρινε ως προς την

ουσία της την πρόταση της Επιτροπής και επέφερε ορισµένες τροποποιήσεις, οι οποίες

αιτιολογούνται παρακάτω. Οι περισσότερες από τις τροποποιήσεις αυτές βασίζονται

στις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως οι παράγραφοι του αιτιολογικού

που αναφέρονται στη γενικότερη σηµασία του δάσους στα οικοσυστήµατα και στο

ρόλο των µεσογειακών δασών στην ανάσχεση της απερήµωσης, στις συνέπειες των

δασικών ζηµιών, στην επίτευξη των στόχων του άρθρου 33 παράγραφος 1 β) της

Συνθήκης και στην πανευρωπαϊκή υπουργική διάσκεψη της Λισσαβώνας. Σχετικά µε τα

διαθέσιµα κονδύλια του προϋπολογισµού, το Συµβούλιο θεωρεί ως διαθέσιµες

πιστώσεις το ποσό που ενέκρινε από κοινού µε το Κοινοβούλιο στον προϋπολογισµό

του 2001. Τα άρθρα σχετικά µε την επιτροπολογία προστέθηκαν από το Συµβούλιο

προκειµένου να ληφθεί υπόψη η νέα απόφαση επιτροπολογίας 1999/468/ΕΚ, χωρίς

αυτό ωστόσο να επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές. Για λόγους νοµικής ασφάλειας,

προστέθηκαν επίσης ένα άρθρο και η αντίστοιχη παράγραφος του αιτιολογικού σχετικά

µε τους ακυρωθέντες κανονισµούς.
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A. Κανονισµός για την προστασία των δασών της Κοινότητας από την ατµοσφαιρική

ρύπανση

Πρώτο «υπόψη»1

6. Η νοµική βάση προσδιορίζεται µε µνεία της παραγράφου 1 του άρθρου 175.

Αιτιολογική παράγραφος 1

7. Προκειµένου να δηλώσει ότι ο παρών κανονισµός αντικαθιστά τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.

307/97, που αποσκοπούσε στην παράταση της δράσης που προβλέπεται µε τον κανονισµό

3528/86, το Συµβούλιο πρόσθεσε ότι το ∆ικαστήριο, µε απόφαση του Φεβρουαρίου 1999,

ακύρωσε τους κανονισµούς (ΕΚ) αριθ. 307/97 και αριθ. 308/97 του Συµβουλίου. Το

Συµβούλιο πρόσθεσε µια φράση για να διασφαλίσει ότι τα αποτελέσµατα των µέτρων που

λαµβάνονται βάσει ακυρωθέντων κανονισµών παραµένουν σε ισχύ µετά τον έναρξη ισχύος

νέων κανονισµών.

Αιτιολογική παράγραφος 3α

8. Το Συµβούλιο προσάρµοσε αλαφρά την αιτιολογική παράγραφο που πρότεινε το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο, προκειµένου να ληφθεί υπόψη το σύνολο των διαφορετικών τύπων δασών της

Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.

Αιτιολογική παράγραφος 5

9. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσάρµοσε την αιτιολογική παράγραφο 6 του κανονισµού που

τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2158/92, για να προσθέσει την πανευρωπαϊκή

υπουργική διάσκεψη της Λισσαβώνας. Το Συµβούλιο προσάρµοσε κατά τον ίδιο τρόπο τον

κανονισµό που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΟΚ αριθ. 3528/86, ώστε να ευθυγραµµιστούν οι

κανονισµοί 2158/92 και 3528/86.

                                                
1 Η αρίθµηση των αιτιολογικών παραγράφων και των άρθρων παραπέµπει στα έγγρ. 14644/00

και 14645/00.
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Αιτιολογικές παράγραφοι 8 και 9

10. Οι εν λόγω δύο παράγραφοι του αιτιολογικού προστέθηκαν, βάσει της γνώµης του

Κοινοβουλίου, προκειµένου να υπογραµµιστεί ότι η προστασία των δασών έχει ιδιαίτερη

σηµασία για την ανάπτυξη βιώσιµων γεωργικών δραστηριοτήτων, τη διαχείριση των

αγροτικών περιοχών και την εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης για τους

αγροτικούς πληθυσµούς.

Αιτιολογική παράγραφος 11

11. Η παράγραφος αυτή προστέθηκε προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι ισχύοντες κανόνες

σχετικά µε την επιτροπολογία.

Άρθρο 1, παράγραφος 1 (άρθρα 7-8 του κανονισµού 3528/86)

12. Τα εν λόγω δύο άρθρα περιλαµβάνουν τις πλέον πρόσφατες διατάξεις στον τοµέα της

επιτροπολογίας, χωρίς αυτό να επηρεάζει την ουσία του βασικού κανονισµού, πράγµα που

σηµαίνει ότι η προβλεπόµενη επιτροπή θα συνεδριάζει τόσο ως συµβουλευτική επιτροπή όσο

και ως ρυθµιστική επιτροπή. Εξ άλλου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ενηµερώνεται τακτικά

από την Επιτροπή για τις εργασίες των επιτροπών, είτε πρόκειται για τη συµβουλευτική

επιτροπή είτε για τη ρυθµιστική επιτροπή.

Άρθρο 1, παράγραφος 2 (άρθρο 11, παράγραφος 2 του κανονισµού 3528/86)

13. Το Συµβούλιο περιέλαβε στην κοινή του θέση ως κονδύλι για το 2001 ένα ποσό που

ανταποκρίνεται στις εγγεγραµµένες στον προϋπολογισµό πιστώσεις για τις οποίες είχαν

συµφωνήσει το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο.
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Άρθρο 1, παράγραφος 2 (άρθρο 11, παράγραφος 3 του κανονισµού 3528/86)

14. Το Συµβούλιο αποδέχθηκε τις προτάσεις του Κοινοβουλίου σχετικά µε την υποχρέωση της

Επιτροπής να υποβάλει έκθεση για την εφαρµογή του κανονισµού, όχι µόνο στο Συµβούλιο

αλλά και στο Κοινοβούλιο, καθώς και πρόταση αναθεώρησης και προς τα δύο θεσµικά

όργανα.

Άρθρο 1, παράγραφοι 3-4

15. Ύστερα από τις αλλαγές στην αρίθµηση των άρθρων που αφορούν την επιτροπολογία,

τροποποιούνται αναλόγως και οι παραποµπές στα άρθρα αυτά.

Άρθρο 4

16. Το ∆ικαστήριο, στην απόφασή του του Φεβρουαρίου 1999, είχε αποφανθεί ότι θα

εξακολουθήσουν να ισχύουν τα αποτελέσµατα των δύο ακυρωθέντων κανονισµών έως ότου

το Συµβούλιο θεσπίσει νέους κανονισµούς µε το ίδιο αντικείµενο. Για λόγους νοµικής

ασφάλειας, το Συµβούλιο πρόσθεσε ένα άρθρο σχετικά µε τα αποτελέσµατα των µέτρων που

έχουν ληφθεί κατ� εφαρµογή των ακυρωθέντων κανονισµών.

Άρθρο 3

17. Το άρθρο 3 αντιστοιχεί στο άρθρο 2 της πρότασης της Επιτροπής.

B. Κανονισµός για την πυροπροστασία των κοινοτικών δασών

Πρώτο «υπόψη»

18. Βλ. αιτιολόγηση του πρώτου «υπόψη» του κανονισµού για την ατµοσφαιρική ρύπανση.
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Αιτιολογικές παράγραφοι 2 και 12

19. Οι τροπολογίες αυτές είναι ίδιες µε εκείνες των αιτιολογικών παραγράφων 1 και 11 του

κανονισµού για την ατµοσφαιρική ρύπανση.

Αιτιολογική παράγραφος 4

20. Το Συµβούλιο αποδέχθηκε αυτή την αιτιολογική παράγραφο, που προτάθηκε από το

Κοινοβούλιο προκειµένου να τονιστεί η σηµασία του µεσογειακού δάσους στο όλο πλαίσιο

της προστασίας από τις πυρκαγιές.

Αιτιολογική παράγραφος 6

21. Η αιτιολογική παράγραφος 6 τροποποιήθηκε ελαφρά προκειµένου να προστεθεί η

πανευρωπαϊκή υπουργική διάσκεψη της Λισσαβώνας και να διευκρινιστεί ότι πρόκειται για

τρεις διασκέψεις.

Αιτιολογική παράγραφος 9

22. Το Συµβούλιο ακολούθησε την πρόταση του Κοινοβουλίου και πρόσθεσε ότι η προστασία

των δασών συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων του άρθρου 33, παράγραφος 1 β), της

Συνθήκης.

Άρθρο 1 παράγραφος 1 (άρθρο 9 του κανονισµού 2158/92)

23. Το άρθρο αυτό αναπροσαρµόζει τα δεδοµένα σύµφωνα µε τη νέα απόφαση επιτροπολογίας.

Ο προτεινόµενος κανονισµός δεν επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές στον βασικό κανονισµό. ∆εν

υπάρχει εποµένως λόγος να µεταβληθεί ο χαρακτήρας της υπάρχουσας επιτροπής. Το

Κοινοβούλιο θα ενηµερώνεται τακτικά, είτε πρόκειται για ρυθµιστική επιτροπή είτε για

συµβουλευτική επιτροπή.
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Άρθρο 1, παράγραφος 1 (άρθρο 10, παράγραφος 2, του κανονισµού 2158/92)

24. Βλ. αιτιολόγηση του άρθρου 1, παράγραφος 2 (προϋπολογισµός) του κανονισµού για

την ατµοσφαιρική ρύπανση.

Άρθρο 1, παράγραφος 1 (άρθρο 10, παράγραφος 3, του κανονισµού 2158/92)

25. Το Συµβούλιο αποδέχθηκε τη συγκεκριµένη τροπολογία του Κοινοβουλίου, µε την

οποία υποχρεώνεται η Επιτροπή να υποβάλει έκθεση για την εφαρµογή του

κανονισµού, καθώς και πρόταση αναθεώρησης, και στα δύο θεσµικά όργανα. Η

παράγραφος αυτή είναι ίδια, µετά τις τροποποιήσεις που πρόσθεσε το Κοινοβούλιο, µε

την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του κανονισµού 3528/86.

Άρθρο 1, παράγραφος 2

26. Βλ. αιτιολόγηση του άρθρου 1, παράγραφοι 3-4, του κανονισµού για την ατµοσφαιρική

ρύπανση.

Άρθρο 2

27. Βλ. αιτιολόγηση του άρθρου 2 του κανονισµού για την ατµοσφαιρική ρύπανση.

Άρθρο 3

28. Το άρθρο 3 αντιστοιχεί στο άρθρο 2 της πρότασης της Επιτροπής.

IV. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

29. Το Συµβούλιο θεωρεί ότι η κοινή του θέση, η οποία υιοθετεί σε µεγάλο βαθµό τη

γνώµη του Κοινοβουλίου και περιλαµβάνει τις προαναφερόµενες τροποποιήσεις,

ανταποκρίνεται καλύτερα στους στόχους της Επιτροπής.

________________________



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 9.3.2001
SEC(2001)411τελικό
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

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

περί

της κοινής θέσης του Συµβουλίου για την έγκριση

κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε
την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3528/86για την προστασία

των δασών στην Κοινότητα από την ατµοσφαιρική ρύπανση
και

κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά
µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2158/92

για την πυροπροστασία των κοινοτικών δασών

1. ΠΛΑΙΣΙΟ

1.1. Στόχοι των αρχικών προτάσεων

Οι κανονισµοί του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 307/97 σχετικά µε την τροποποίηση του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3528/86για την προστασία των δασών στην Κοινότητα από την

ατµοσφαιρική ρύπανση
1
και (ΕΚ) αριθ. 308/97σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού

(ΕΟΚ) αριθ. 2158/92για την πυροπροστασία των κοινοτικών δασών2, προβλέπουν ως νοµική

βάση το άρθρο 43 της συνθήκης.

Στις 22 Ιουλίου 1999,η Επιτροπή πρότεινε δύο κανονισµούς
3
που είχαν ως στόχο:

– την προσαρµογή της νοµικής βάσης των δύο σχετικών κανονισµών, ως επακόλουθο
της απόφασης του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου της 30ης Απριλίου 1997που ορίζει ότι

η νοµική βάση των δύο κανονισµών πρέπει να είναι το άρθρο 130Σ της συνθήκης
(επί του παρόντος άρθρο 175της συνθήκης) και

– την προσαρµογή των πιστώσεων των δύο κανονισµών ανάλογα µε τα ποσά που
πράγµατι έχουν διατεθεί στον προϋπολογισµό για την περίοδο 1997-2000και µε

εκείνα που προβλέπονται στο ΠΠ για το 2001.

Κατά την ολοµέλεια της 6ης Ιουλίου 2000, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε κατά την

πρώτη ανάγνωση τις προτάσεις της Επιτροπής µε 12 τροποποιήσεις.

1
ΕΕ L 51 της 21.2.1997,σ. 9.

2
ΕΕ L 51 της 21.2.1997,σ. 11.

3 COM(1999) 379τελικό.
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1.2. Στόχος των τροποποιηµένων προτάσεων της Επιτροπής

Στις 19 ∆εκεµβρίου 2000,η Επιτροπή υπέβαλε δύο τροποποιηµένες προτάσεις, επιφέροντας
δύο ειδών τροποποιήσεις.

Πρώτον, µετά από την εξέταση κατά την πρώτη ανάγνωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
εγκρίθηκαν ορισµένες νέες διατάξεις.

∆εύτερον, τα προβλεπόµενα κονδύλια για τις δύο αυτές ενέργειες προσαρµόστηκαν µε τα

ποσά που πράγµατι έχουν διατεθεί στον προϋπολογισµό για την περίοδο 1997- 2000και µε
εκείνα που προβλέπονται για το ΠΠ 2001.

Η Επιτροπή ενέκρινε 8 τροποποιήσεις που προτάθηκαν από το Ε.Κ. Οι περισσότερες από τις
τροποποιήσεις αυτές αφορούν θέµατα πολιτικής ή τεχνικά θέµατα.

Οι τροποποιήσεις ή βασικά τµήµατα των τροποποιήσεων που δεν ενέκρινε η Επιτροπή
αφορούν :

– αύξηση των χρηµατοδοτικών ποσών αναφοράς σε σχέση µε εκείνα που επελέγησαν
κατά το 1997 + 10%δηλαδή 44 εκατ. ευρώ για τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3528/86
και 77 εκατ. ευρώ για τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2158/92,και

– την αντικατάσταση της διαδικασίας της κανονιστικής επιτροπής από την διαδικασία

της συµβουλευτικής επιτροπής.

Λαµβάνοντας υπόψη τα πράγµατι εγγραφέντα στους προϋπολογισµούς 1997-2000ποσά, η
προτεινόµενη από το Κοινοβούλιο αύξηση θα οδηγήσει σε αύξηση κατά 37 εκατ. ευρώ του
προϋπολογισµού για το 2001.∆ηλαδή, αντί 16 εκατ. που προτάθηκαν στο ΠΠ 2001 (θέση
προϋπολογισµού B2-515 "∆άση") και επιβεβαιώθηκαν µεταγενέστερα στο πλαίσιο της
διαδικασίας του προϋπολογισµού από τους δύο κλάδους της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό

αρχής, θα πρέπει να προβλεφθούν 53 εκατ. ευρώ.

Η τροποποίηση "επιτροπολογία" δεν ανταποκρίνεται στο άρθρο 2 στοιχείο β) της απόφασης

1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή.

2. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην κοινή του θέση της 26ης Φεβρουάριου 2001, το Συµβούλιο ενέκρινε έναν ορισµένο

αριθµό τροποποιήσεων που έχουν ενσωµατωθεί στην τροποποιηµένη πρόταση της
Επιτροπής. Το Συµβούλιο απέρριψε τις ίδιες τροποποιήσεις µε την Επιτροπή, δηλαδή εκείνες

που αφορούν την επιτροπολογία και τα κονδύλια του προϋπολογισµού. Για τα δύο αυτά
σηµεία το Συµβούλιο υπέβαλε, σε συµφωνία µε την Επιτροπή, τις τροποποιήσεις που

αναφέρονται κατωτέρω.

Στους δύο κανονισµούς οι διατάξεις για την επιτροπολογία προσαρµόστηκαν για να ληφθούν

υπόψη οι τελευταίες διατάξεις που αφορούν το θέµα αυτό, σύµφωνα µε την απόφαση
1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999για τον καθορισµό των όρων άσκησης

των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή4.
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Τα κονδύλια του προϋπολογισµού ανέρχονται σε 35,1και 49,4εκατ. ευρώ αντίστοιχα για την
ατµοσφαιρική ρύπανση και τις πυρκαγιές, αντί για 34,5και 50 εκατ. ευρώ που είχαν προταθεί

από την Επιτροπή. Η νέα αυτή κατανοµή µεταξύ των δύο µέτρων αντιστοιχεί πάντα στο
συνολικό ποσό που έχει πράγµατι διατεθεί για την περίοδο 1997-2001,δηλαδή 84,5 εκατ.
ευρώ.

Τέλος, σε συµφωνία µε την Επιτροπή, το Συµβούλιο εισήγαγε διάταξη για να επιτευχθεί η

ασφάλεια δικαίου και να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα των µέτρων που έχουν ληφθεί
κατ΄εφαρµογή των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 307/97και 308/97που το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο

είχε ακυρώσει.

3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Λαµβανοµένων υπόψη των ανωτέρω παρατηρήσεων, η Επιτροπή υποστηρίζει την κοινή θέση
του Συµβουλίου.


