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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr.    /2003

af

om overvågning af skovene og af miljøvekselvirkninger

i Fællesskabet

(Forest Focus)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175,

under henvisning til forslag fra Kommissionen1,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg2,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget3,

efter proceduren i traktatens artikel 2514, og

ud fra følgende betragtninger:

                                                
1 EFT C 20 E af 28.1.2003, s. 67.
2 EUT C 85 af 8.4.2003, s. 83.
3 Udtalelse afgivet den 22.1.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
4 Europa-Parlamentets udtalelse af 13.2.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT), Rådets fælles

holdning af    (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Europa-Parlamentets afgørelse af    (endnu
ikke offentliggjort i EUT).
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(1) Skovene spiller en vigtig multifunktionel rolle for samfundet. Ud over deres store betydning

for udviklingen af landdistrikterne har skovene stor værdi for naturbevaring og yder et vigtigt

bidrag til miljøbeskyttelse; de er nøglefaktorer i kulstofkredsløbet og vigtige kulstofdræn og

udgør en afgørende regulerende faktor i det hydrologiske kredsløb.

(2) Skovenes tilstand kan påvirkes alvorligt af naturlige faktorer som f.eks. ekstreme vejrforhold,

parasitangreb og sygdomme eller af menneskeskabte faktorer som f.eks. klimaændringer,

brande og luftforurening. Sådanne trusler kan alvorligt forstyrre og endog ødelægge skovene.

De fleste naturlige og menneskeskabte faktorer, der påvirker skovene, kan have grænseover-

skridende følger.

(3) I Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om en skovbrugsstrategi for

Den Europæiske Union understregedes behovet for at beskytte det naturlige miljø og skov-

arven, forvalte skovene på en bæredygtig måde og støtte internationalt og paneuropæisk sam-

arbejde om beskyttelse af skovene, og der blev samtidig talt om skovovervågning og fremme

af skovene som kulstofdræn. Rådet opfordrede i sin resolution af 15. december 1998 om en

skovbrugsstrategi for Den Europæiske Union1 Kommissionen til at evaluere og til stadighed

forbedre effektiviteten af det europæiske overvågningssystem for skovenes sundhedstilstand

under hensyn til alle potentielle indvirkninger på skovenes økosystemer. Det opfordrede også

Kommissionen til i særlig grad at rette sin opmærksomhed mod udviklingen af Fællesskabets

skovbrandsinformationssystem, da man derved bedre kan vurdere effektiviteten af foranstalt-

ningerne til beskyttelse mod brande.

                                                
1 EFT C 56 af 26.2.1999, s. 1.
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(4) I Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1600/2002/EF af 22. juli 2002 om fastlæggelse

af Fællesskabets sjette miljøhandlingsprogram1 påpeges behovet for, at miljøpolitikken ud-

formes, gennemføres og evalueres på et videnbaseret grundlag, og navnlig understreges beho-

vet for overvågning af skovenes forskellige roller på linje med de anbefalinger, der er vedta-

get af ministerkonferencen om beskyttelse af Europas skove, De Forenede Nationers Skov-

forum og andre fora samt konventionen om den biologiske mangfoldighed.

(5) Fællesskabet og medlemsstaterne har forpligtet sig til at iværksætte internationalt aftalte akti-

viteter i relation til bevaring og beskyttelse af skovene, bl.a. de forslag til foranstaltninger, der

er fremsat af Det Mellemstatslige Skovpanel og Skovforum, og det udvidede arbejdsprogram

vedrørende skovenes biodiversitet i tilknytning til konventionen om den biologiske mangfol-

dighed samt De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer og Kyoto-

protokollen.

(6) Fællesskabet har allerede ved Rådets forordning (EØF) nr. 3528/86 af 17. november 1986 om

beskyttelse af skovene i Fællesskabet mod luftforurening2 og Rådets forordning (EØF)

nr. 2158/92 af 23. juli 1992 om beskyttelse af skovene i Fællesskabet mod brande3 rettet op-

mærksomheden mod to af de faktorer, der har negative følger for skovøkosystemernes til-

stand.

                                                
1 EFT L 242 af 10.9.2002, s. 1.
2 EFT L 326 af 21.11.1986, s. 2. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 804/2002 (EFT L 132

af 17.5.2002, s. 1).
3 EFT L 217 af 31.7.1992, s. 3. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 805/2002 (EFT L 132 af

17.5.2002, s. 3).
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(7) Begge disse forordninger udløb den 31. december 2002, og det er i Fællesskabets generelle

interesse at videreføre og videreudvikle de overvågningsaktiviteter, der blev indført ved disse

forordninger, ved at integrere dem i en ny ordning benævnt "Forest Focus".

(8) Ordningen bør være forenelig med eksisterende nationale, europæiske og internationale ord-

ninger under behørig hensyntagen til Fællesskabets beføjelser i spørgsmål vedrørende skove i

henhold til skovbrugsstrategien og under iagttagelse af subsidiaritetsprincippet.

(9) Foranstaltninger i henhold til ordningen, der vedrører overvågning af skovbrande, bør supple-

re de foranstaltninger, der allerede er iværksat, navnlig i medfør af Rådets beslutning

1999/847/EF af 9. december 1999 om indførelse af et EF-handlingsprogram for civilbeskyt-

telse1, Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 af 17. maj 1999 om støtte til udvikling af landdi-

strikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL)2 og

Rådets forordning (EØF) nr. 1615/89 af 29. maj 1989 om indførelse af et EF-system for in-

formation og kommunikation vedrørende skovbruget (EFICS)3.

(10) Ordningen bør fremme udveksling af oplysninger om skovenes tilstand og om skadelige ind-

virkninger på skovene i Fællesskabet og gøre det muligt at evaluere igangværende foranstalt-

ninger til fremme af bevaring og beskyttelse af skovene til gavn for bæredygtig udvikling, idet

der bør lægges særlig vægt på foranstaltninger, der skal mindske negative indvirkninger på

skovene.

(11) For at fremme et bredt kendskab til forholdet mellem skovene og miljøet bør ordningen også

omfatte overvågning af andre vigtige faktorer som f.eks. biodiversitet, kulstofbinding, klima-

ændringer, jordbund og skovenes beskyttende funktion. Ordningen bør derfor omfatte tiltag

rettet mod et bredere spektrum af mål og en fleksibel gennemførelse, baseret på de resultater,

der er opnået under forordning (EØF) nr. 3528/86 og (EØF) nr. 2158/92. Ordningen bør give

mulighed for hensigtsmæssig, omkostningseffektiv overvågning af skovene og af miljøvek-

selvirkninger.

                                                
1 EFT L 327 af 21.12.1999, s. 53.
2 EFT L 160 af 26.6.1999, s. 80.
3 EFT L 165 af 15.6.1989, s. 12. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1100/98 (EFT L 157 af

30.5.1998, s. 10).
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(12) Medlemsstaterne bør gennemføre ordningen gennem nationale programmer, der skal godken-

des af Kommissionen efter en nærmere fastsat procedure.

(13) Kommissionen bør i samarbejde med medlemsstaterne sikre koordinering, overvågning og

udvikling af ordningen og aflægge rapport herom, navnlig til Den Stående Skovbrugskomité

nedsat ved Rådets beslutning 89/367/EØF1.

(14) Overvågning af skovene og af miljøvekselvirkninger kan kun give pålidelige og sammenlig-

nelige oplysninger, der kan beskytte Fællesskabets skove, hvis dataene indsamles på grundlag

af harmoniserede metoder. Sådanne sammenlignelige oplysninger på fællesskabsplan vil bi-

drage til at skabe en platform med rumlige data fra forskellige kilder af fælles miljøinformati-

onssystemer. Der bør derfor udarbejdes manualer, der beskriver dels de metoder, der skal

bruges ved overvågning af skovenes tilstand, dels dataenes format og reglerne for datahåndte-

ring.

(15) Kommissionen bør anvende de data om kulstofbinding, klimaændringer og indvirkningen på

biodiversiteten, der indsamles i henhold til ordningen, til at bidrage til rapporteringsforpligtel-

serne i henhold til de relevante konventioner og protokoller i overensstemmelse med disses

bestemmelser. Opstår der problemer med manglende overensstemmelse, bør Kommissionen

træffe enhver mulig foranstaltning for at finde en positiv løsning.

(16) Kommissionen og medlemsstaterne bør samarbejde med andre internationale organer inden

for skovovervågning på internationalt eller paneuropæisk plan, herunder navnlig det interna-

tionale samarbejdsprogram for vurdering og overvågning af luftforureningens virkninger på

skove (i det følgende benævnt "ICP Forests"), for at fremme bevaring og beskyttelse af sko-

vene til gavn for bæredygtig udvikling.

                                                
1 EFT L 165 af 15.6.1989, s. 14.
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(17) I denne forordning fastlægges der for hele programmets varighed en finansieringsramme, der

som omhandlet i punkt 33 i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 mellem Europa-

Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren1

udgør det primære referencegrundlag for budgetmyndigheden, inden for rammerne af den år-

lige budgetprocedure.

(18) Størrelsen af Fællesskabets bidrag til aktiviteter, der finansieres som led i ordningen, bør fast-

sættes.

(19) Medlemsstaterne bør udpege de myndigheder og organer, der skal stå for håndtering og frem-

sendelse af data og for forvaltning af Fællesskabets bidrag.

(20) Medlemsstaterne bør også udarbejde rapporter om forskellige overvågningsaktiviteter og

forelægge dem for Kommissionen.

(21) Dataene bør videreformidles i tråd med FN/ECE-konventionen af 1998 om adgang til oplys-

ninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse

på miljøområdet (Århuskonventionen) og relevante fællesskabsbestemmelser om adgang til

miljøoplysninger.

(22) De nødvendige generelle foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages

i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de

nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen2.

                                                
1 EFT C 172 af 18.6.1999, s. 1.
2 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.



8243/1/03 REV 1 BS/aa 7
DG I    DA

(23) Kommissionen bør bistås af Den Stående Skovbrugskomité efter forskriftsproceduren i over-

ensstemmelse med kriterierne i artikel 2, litra b), i nævnte afgørelse.

(24) Det er vigtigt løbende at revurdere ordningen og bedømme dens effektivitet, så eventuelle

mangler kan afhjælpes. Kommissionen bør aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet

om gennemførelsen af ordningen, navnlig med henblik på at videreføre den ud over den gen-

nemførelsesperiode, der er fastsat i denne forordning.

(25) Målene for den påtænkte handling, nemlig overvågning af skovene, af skovenes tilstand og af

miljøvekselvirkninger, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan der-

for bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i

overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse

med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad

der er nødvendigt for at nå disse mål.

(26) Europaaftalerne mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side

og de central- og østeuropæiske kandidatlande på den anden side indeholder bestemmelser om

disse landes deltagelse i fællesskabsprogrammer, bl.a. på miljøområdet. Ordningen bør også

være åben for deltagelse af andre europæiske lande.

(27) Forordning (EØF) nr. 3528/86 og (EØF) nr. 2158/92 udløber, og nærværende forordning bør

derfor anvendes fra den 1. januar 2003, da det er hensigtsmæssigt at undgå overlapninger og

tomrum -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:
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Afdeling 1

Formål, indhold og definitioner

Artikel 1

1. Der indføres en fællesskabsordning for en bredt anlagt, harmoniseret og samlet langtidsover-

vågning af skovenes tilstand, i det følgende benævnt "ordningen", med henblik på:

a) at videreføre og videreudvikle overvågningen af:

− luftforureningen og luftforureningens virkninger samt andre agenser og faktorer, der har

indvirkning på skovene, såsom biotiske og abiotiske faktorer samt menneskeskabte

faktorer

− skovbrande samt deres årsager og virkninger

b) at vurdere kravene til og udvikle overvågningen af jordbund, kulstofbinding, virkningerne af

klimaændringer, biodiversitet samt skovenes beskyttende funktioner

c) løbende at evaluere overvågningsaktiviteternes effektivitet med hensyn til vurdering af sko-

venes tilstand og videreudvikling af overvågningsaktiviteterne.
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Ordningen skal tilvejebringe pålidelige og sammenlignelige data og oplysninger om skovenes til-

stand og om skadelige indvirkninger på skovene på fællesskabsplan. Ordningen skal også bidrage til

evalueringen af igangværende foranstaltninger til fremme af bevaring og beskyttelse af skovene til

gavn for bæredygtig udvikling, idet der lægges særlig vægt på foranstaltninger, der skal mindske

negative indvirkninger på skovene. Ordningen skal tage hensyn til og, hvor det er hensigtsmæssigt,

kædes sammen med eksisterende og planlagte nationale, europæiske og globale overvågningsmeka-

nismer og skal være i overensstemmelse med relevante internationale aftaler.

2. Når der i denne forordning tales om skove, kan medlemsstaterne lade udtrykket omfatte andre

træbevoksede landområder. Når der i denne forordning tales om skove i forbindelse med skovbran-

de, kan medlemsstaterne endvidere lade udtrykket omfatte andre landområder.

3. Ordningen finder ikke anvendelse på de franske oversøiske departementer.

Artikel 2

1. Som led i ordningen træffes der foranstaltninger til:

a) at fremme harmoniseret indsamling, håndtering og validering af data

b) at forbedre datavurdering og fremme integreret datavurdering på fællesskabsplan

c) at forbedre kvaliteten af data og oplysninger, der indsamles som led i ordningen

d) at videreudvikle ordningens overvågningsaktiviteter

e) at øge kendskabet til skovene og navnlig til indvirkningen af naturlige og menneskeskabte

stressfaktorer



8243/1/03 REV 1 BS/pg 10
DG I    DA

f) at undersøge skovbrandenes dynamik og deres årsager samt deres indvirkning på skovene

g) at udvikle indikatorer for og metoder til risikovurdering vedrørende virkningen af mange for-

skellige stressfaktorer på skovene i tid og rum.

2. Foranstaltningerne i stk. 1 skal være komplementære i forhold til Fællesskabets forsknings-

programmer.

Artikel 3

I denne forordning forstås ved:

a) "skov": træbevoksede landområder på over 0,5 ha med en kronedækningsgrad på mindst 10%

af arealet (eller tilsvarende bestandstæthed). Træerne skal kunne nå en højde på mindst 5 m på

lokaliteten. Landområderne kan bestå af enten lukkede skovbevoksninger, hvor træer af for-

skellig højde og undervegetationen dækker en stor andel af arealet, eller åbne skovbevoksnin-

ger med et kontinuerligt vegetationsdække, hvor kronedækningsgraden overstiger 10%.

"Skov" dækker også unge naturlige bevoksninger og alle beplantninger i skovbrugsøjemed,

som endnu ikke har nået en kroneslutning på 10% eller en træhøjde på 5 m, samt arealer, der

normalt indgår i skovområdet, men hvor skovbevoksningen midlertidigt er forsvundet som

følge af menneskers indgreb eller af naturlige årsager, og som ventes at blive til skov igen.

"Skov" omfatter endvidere skovplanteskoler og frøhaver, der udgør en integreret del af sko-

ven, skovveje, ryddede strækninger, brandbælter og andre mindre, åbne arealer i skoven, sko-

ve i nationalparker, naturreservater og andre beskyttede områder som f.eks. områder, der har

særlig miljømæssig, videnskabelig, historisk, kulturel eller åndelig interesse, samt læbælter og

læhegn af træer, der dækker et område på over 0,5 ha og har en bredde på over 20 m. Gum-

mitræplantager og bevoksninger med korkeg er ligeledes omfattet. "Skov" omfatter derimod

ikke landområder, der hovedsagelig anvendes til landbrugsdrift
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b) "andre træbevoksede landområder": landområder med en kronedækningsgrad på 5-10% af

arealet (eller tilsvarende bestandstæthed), hvor træerne kan nå en højde på 5 m på lokaliteten,

eller landområder med en kronedækningsgrad på over 10% af arealet (eller tilsvarende be-

standstæthed), hvor træerne ikke kan nå en højde på 5 m på lokaliteten (f.eks. dværgtræer

eller forkrøblede træer), samt busk- og kratbevoksninger. "Andre træbevoksede landområder"

omfatter ikke landområder med træ-, busk- eller kratbevoksninger af ovennævnte art på under

0,5 ha og 20 m i bredden, der klassificeres som "andre landområder", og heller ikke landom-

råder, der hovedsagelig anvendes til landbrugsdrift

c) "andre landområder": landområder, der ikke er klassificeret som skov eller andre træbevokse-

de landområder som defineret i denne forordning, men som alligevel er omfattet af skov-

brandsstatistikkerne i henhold til national lovgivning. Sådanne landområder kan omfatte hede,

uopdyrkede landområder eller landbrugsjord, der støder op til eller omsluttes af skov

d) "skovbrand": brand, der opstår og spredes i skov og andre træbevoksede landområder, eller

som opstår på andre landområder og spredes til skov og andre træbevoksede landområder.

"Skovbrand" omfatter ikke foreskreven eller kontrolleret afbrænding, sædvanligvis med det

formål at reducere eller fjerne mængden af opsamlet brændsel på jorden

e) "georefererede": en reference til et bestemt geografisk område, inden for hvilket der indsam-

les data eller andre oplysninger. Referenceområdet kan være større end det område eller

punkt, hvorfra dataene/oplysningerne indsamles, f.eks. for at sikre anonymitet med hensyn til

kilden til de indsamlede data/oplysninger.
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Afdeling 2

Overvågning og værktøjer til forbedring og udvikling af ordningen

Artikel 4

1. I forlængelse af forordning (EØF) nr. 3528/86 skal ordningen:

a) videreføre og videreudvikle det systematiske net af observationspunkter med det formål at

udarbejde regelmæssige oversigter, der kan give repræsentative oplysninger om skovenes til-

stand

b) videreføre og videreudvikle nettet af observationsområder, hvor der gennemføres intensiv og

løbende overvågning af skovene.

2. Gennemførelsesbestemmelserne til stk. 1 fastsættes efter proceduren i artikel 17, stk. 2.

Artikel 5

1. I forlængelse af forordning (EØF) nr. 2158/92 skal ordningen videreføre og videreudvikle in-

formationssystemet med det formål at indsamle sammenlignelige oplysninger om skovbrande på

fællesskabsplan.

2. Som led i ordningen skal medlemsstaterne kunne gennemføre undersøgelser til kortlægning af

skovbrandenes årsager og dynamik og undersøgelser om skovbrandes indvirkning på skovene. Så-

danne undersøgelser skal supplere de aktiviteter og foranstaltninger vedrørende skovbrande, der er

iværksat i medfør af beslutning 1999/847/EF, forordning (EF) nr. 1257/1999 og forordning (EØF)

nr. 1615/89. Derudover skal oplysningskampagner og specialuddannelse for deltagere i brandfore-

byggelsesaktioner finansieres separat i henhold til artikel 13, stk. 1, indtil den 31. december 2005,

medmindre sådanne foranstaltninger indgår i udviklingsprogrammerne for landdistrikterne.
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3. Medlemsstaterne kan efter anmodning deltage i de foranstaltninger og aktiviteter, der er om-

handlet i stk. 1 og 2.

4. Gennemførelsesbestemmelserne til stk. 1 og 2 fastsættes efter proceduren i artikel 17, stk. 2.

Artikel 6

1. Med henblik på at nå målene i artikel 1, stk. 1, litra b), udvikles ordningen ved hjælp af un-

dersøgelser, forsøg, demonstrationsprojekter, prøvning på pilotbasis og indførelse af nye overvåg-

ningsaktiviteter. Kommissionen udvikler ordningen i samarbejde med medlemsstaterne med henblik

på navnlig:

a) at øge kendskabet til skovenes og andre træbevoksede landområders tilstand og til sammen-

hængen mellem denne tilstand og naturlige og menneskeskabte stressfaktorer

b) at vurdere klimaændringers indvirkning på skovene og andre træbevoksede landområder, her-

under indvirkningen på disses biodiversitet, og sammenhængen med kulstofbinding og jord-

bund

c) at indkredse, under hensyn til de relevante eksisterende indikatorer, vigtige strukturelle og

funktionelle økosystemelementer, der skal anvendes som indikatorer til vurdering af biodiver-

sitetens tilstand og udviklingstendenser i skovene og af skovenens beskyttende funktioner.

2. Sideløbende med de i stk. 1 omhandlede foranstaltninger kan medlemsstaterne gennemføre

undersøgelser, forsøg og demonstrationsprojekter eller en overvågningstestfase på Kommissionens

anmodning eller på eget initiativ.
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3. De i stk. 1 og 2 omhandlede foranstaltninger skal bidrage til indkredsning af forskellige mu-

ligheder for som led i ordningen at indføre nye overvågningsaktiviteter, der i væsentlig grad kan

medvirke til at opfylde informations- og overvågningsbehovene på de områder, der er anført i arti-

kel 1, stk. 1, litra b). Iværksættelsen af disse aktiviteter anses for at være en del af den i artikel 18

nævnte midtvejsrevurdering. Ved udviklingen af ordningen tager Kommissionen hensyn til såvel

videnskabelige som finansielle behov og begrænsninger.

4. Gennemførelsesbestemmelserne til stk. 1, 2 og 3, herunder beslutninger om iværksættelse af

nye overvågningsaktiviteter, fastsættes efter proceduren i artikel 17, stk. 2.

Artikel 7

1. Med henblik på at nå målene i artikel 1, stk. 1, litra c), gennemfører Kommissionen i nært

samarbejde med medlemsstaterne, ud over de i artikel 6 omhandlede foranstaltninger, undersøgel-

ser, forsøg og demonstrationsprojekter med henblik på:

a) at fremme harmoniseret indsamling, håndtering og validering af data på fællesskabsplan

b) at forbedre datavurdering på fællesskabsplan

c) at forbedre kvaliteten af data og oplysninger, der indsamles som led i ordningen.
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2. Med henblik på at nå målene i artikel 1, stk. 1, litra c), kan medlemsstaterne, ud over de i arti-

kel 6 omhandlede foranstaltninger, i deres nationale programmer integrere undersøgelser, forsøg og

demonstrationsprojekter på de områder, der er beskrevet i stk. 1.

3. Gennemførelsesbestemmelserne til stk. 1 fastsættes efter proceduren i artikel 17, stk. 2.

Afdeling 3

Nationale programmer, koordinering og samarbejde

Artikel 8

1. De aktiviteter, der er omhandlet i artikel 4 og 5, artikel 6, stk. 2 og 3, og artikel 7, stk. 2,

iværksættes som led i nationale programmer, som medlemsstaterne udarbejder for perioder på tre

år.

2. De nationale programmer forelægges Kommissionen inden 60 dage efter denne forordnings

ikrafttræden og derefter inden den 1. november året forud for begyndelsesdatoen for hver treårig

periode.

3. Medlemsstaterne tilpasser deres nationale programmer med Kommissionens godkendelse for

navnlig at tage hensyn til udvidelsen af overvågningsaktiviteten, der udvikles i overensstemmelse

med artikel 6, når denne er fastlagt.

4. De nationale programmer ledsages ved forelæggelsen for Kommissionen af en forhåndsevalu-

ering. Medlemsstaterne gennemfører også midtvejsevalueringer ved udgangen af det tredje år af den

i artikel 12 fastsatte periode og efterfølgende evalueringer ved udgangen af den pågældende perio-

de.
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5. Kommissionen træffer afgørelse om de finansielle bidrag til dækning af de støtteberettigede

omkostninger på grundlag af de forelagte nationale programmer eller på grundlag af eventuelle

godkendte tilpasninger heraf.

6. Gennemførelsesbestemmelserne til stk. 1-5 fastsættes efter proceduren i artikel 17, stk. 2, un-

der hensyntagen til nationale, europæiske og internationale overvågningsmekanismer for at undgå

en forøgelse af den administrative byrde.

Artikel 9

1. Kommissionen koordinerer, overvåger og udvikler ordningen i samarbejde med medlemssta-

terne og aflægger rapport herom, især til Den Stående Skovbrugskomité.

2. Kommissionen validerer i samarbejde med medlemsstaterne data på fællesskabsplan og sikrer

vurderingen af de indsamlede data og oplysninger på fællesskabsplan i overensstemmelse med arti-

kel 15.

3. Kommissionen nedsætter en videnskabelig rådgivende gruppe, der skal bistå Den Stående

Skovbrugskomité med at forberede dens arbejde, især med at udvikle ordningen som omhandlet i

artikel 6.

4. Til at udføre opgaverne i stk. 1 og 2 nedsætter Kommissionen et videnskabeligt koordine-

ringsorgan under Det Fælles Forskningscenter og kan høre og indgå kontrakter med forskningsin-

stitutter og eksperter under fuld hensyntagen til de mange forskellige skovøkosystemer i Fællesska-

bet.



8243/1/03 REV 1 BS/pg 17
DG I    DA

5. Ved udførelsen af sine rapporteringsopgaver som omhandlet i stk. 1 bistås Kommissionen af

Det Europæiske Miljøagentur.

6. Gennemførelsesbestemmelserne til stk. 3 fastsættes efter proceduren i artikel 17, stk. 2.

Artikel 10

1. Med henblik på at harmonisere de i artikel 4, 5 og artikel 6, stk. 3, omhandlede aktiviteter og

sikre, at dataene er sammenlignelige, udarbejdes der manualer, som angiver obligatoriske og fakul-

tative parametre og fastsætter overvågningsmetoder og de dataformater, der skal anvendes ved da-

tafremsendelse. Manualerne baseres, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, på eksisterende syste-

mer.

2. Gennemførelsesbestemmelserne til stk. 1 fastsættes efter proceduren i artikel 17, stk. 2.

Artikel 11

1. Med henblik på at nå målene i artikel 1 samarbejder Kommissionen og medlemsstaterne og

fremmer synergier med andre organer på internationalt eller paneuropæisk plan for at fremme beva-

ring og beskyttelse af skovene til gavn for bæredygtig udvikling.

2. Ved anvendelsen af artikel 4 samarbejder Kommissionen med ICP Forests for at opfylde de

forpligtelser, der er opstillet inden for rammerne af konventionen om grænseoverskridende luftfor-

urening over store afstande.
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3. Med henblik på det i stk. 1 og 2 omhandlede samarbejde kan Fællesskabet yde støtte til føl-

gende aktiviteter:

a) oprettelse af passende forbindelser til det videnskabelige koordineringsorgan

b) undersøgelser og datavurderinger.

Afdeling 4

Gennemførelsesperiode og finansielle aspekter

Artikel 12

1. Ordningen har en løbetid på seks år fra den 1. januar 2003 til den 31. december 2008.

2. Fællesskabets maksimale finansielle støtte til dækning af de støtteberettigede omkostninger

ved de nationale programmer som led i ordningen er som følger:

a) aktiviteter i medfør af artikel 4: 50%

b) aktiviteter i medfør af artikel 5: 50%

c) aktiviteter i medfør af artikel 6, stk. 2: 75%

d) aktiviteter i medfør af artikel 6, stk. 3: 50%

e) aktiviteter i medfør af artikel 7, stk. 2: 50%.
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3. Kommissionen udbetaler Fællesskabets bidrag til dækning af de støtteberettigede omkostnin-

ger til medlemsstaterne.

4. Kommissionen finansierer aktiviteter i medfør af artikel 6, stk. 1, artikel 7, stk. 1, og artikel 9,

stk. 1, 2 og 4, i overensstemmelse med de relevante regler for offentlige indkøb.

5. Fællesskabet kan yde et bidrag til Det Europæiske Miljøagentur til udførelse af de i artikel 9,

stk. 5, og artikel 18 omhandlede opgaver.

6. Fællesskabet kan yde et bidrag til ICP Forests til opfyldelse af Fællesskabets forpligtelser som

omhandlet i artikel 11, stk. 2.

Artikel 13

1. Finansieringsrammen for gennemførelsen af ordningen er for perioden 2003-2006 fastlagt til

52 mio. EUR. Ud over dette beløb er de finansielle midler til de foranstaltninger, der er omhandlet i

artikel 5, stk. 2, tredje punktum, fastlagt til 0,5 mio. EUR pr. år. For perioden 2007-2008 vil de fi-

nansielle midler blive tildelt i henhold til de nye finansielle overslag.

2. De i stk. 1 fastsatte finansielle midler forhøjes ved nye medlemsstaters tiltrædelse af Den

Europæiske Union.

3. De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for rammerne af de finansielle

overslag.
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Afdeling 5

Gennemførelse, medlemsstaternes rapportering, Den Stående Skovbrugskomité

Artikel 14

1. Medlemsstaterne udpeger de organer, der skal forvalte aktiviteterne i de godkendte nationale

programmer, på grundlag af de pågældende organers finansielle og operationelle kapacitet. Orga-

nerne kan være enten nationale administrationer eller andre enheder, idet private enheder skal god-

kendes af Kommissionen.

2. Uden at det berører de eksisterende kompetente myndigheder, udpeger medlemsstaterne de

myndigheder og agenturer, der har beføjelse til at gennemføre de foranstaltninger, der vedtages i

henhold til denne forordning.

3. Medlemsstaterne har ansvaret for, at Fællesskabets bidrag forvaltes forsvarligt og effektivt. I

dette øjemed fastsætter de de fornødne bestemmelser for at:

a) sikre, at de af Fællesskabet finansierede aktiviteter faktisk iværksættes, og at de gennemføres

korrekt på en måde, der synliggør Fællesskabets bidrag

b) forhindre uregelmæssigheder

c) geninddrive beløb, der er gået tabt som følge af uregelmæssigheder eller uagtsomhed

d) sikre, at de i stk. 1 omhandlede organer har forsvarlige interne ledelses- og kontrolsystemer

e) sikre, at medlemsstaterne stiller sig som garant for de i stk. 1 omhandlede organer, såfremt

disse ikke er offentlige enheder.
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4. Medlemsstaterne stiller alle nødvendige oplysninger til rådighed for Kommissionen og træffer

de nødvendige foranstaltninger for at lette den kontrol, som Kommissionen anser for hensigtsmæs-

sig i forbindelse med forvaltningen af Fællesskabets finansiering, herunder kontrolbesøg på stedet

fra Kommissionen eller Den Europæiske Revisionsret. Medlemsstaterne underretter Kommissionen

om de foranstaltninger, de træffer i dette øjemed.

5. Gennemførelsesbestemmelserne til stk. 1- 4 fastsættes efter proceduren i artikel 17, stk. 2.

Artikel 15

1. Medlemsstaterne sender hvert år, via de udpegede myndigheder og agenturer, Kommissionen

de data, der indsamles som led i ordningen, ledsaget af en rapport.

Dataene skal være georefererede og skal sendes til Kommissionen via computertelekommunikation

og/eller elektronisk teknologi. Kommissionen fastsætter i tæt samarbejde med medlemsstaterne

formatet for og de nærmere detaljer vedrørende fremsendelsen.

2. Medlemsstaterne videreformidler aktivt de indsamlede data med anvendelse af fælles forma-

ter og standarder og via elektroniske georefererede databaser, som forvaltes i overensstemmelse

med principperne i Århuskonventionen og relevante fællesskabsbestemmelser om adgang til miljø-

oplysninger.

3. For at fremme vurderingen af de indsamlede data og opnå den størst mulige nytteværdi af an-

vendelsen af dataene sættes der ingen begrænsninger for Kommissionens ret til at anvende og for-

midle de indsamlede data i overensstemmelse med principperne i Århuskonventionen og relevante

fællesskabsbestemmelser om adgang til miljøoplysninger. I forbindelse med enhver formidling af

data, der er indsamlet fra medlemsstaterne, skal medlemsstaterne anføres som kilde.
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4. Gennemførelsesbestemmelserne til stk. 1 fastsættes efter proceduren i artikel 17, stk. 2.

Artikel 16

1. Hver medlemsstat udarbejder, navnlig på grundlag af de i artikel 4, stk. 1, omhandlede akti-

viteter, en rapport om den nationale situation for så vidt angår skovenes tilstand.

Rapporten sendes til Kommissionen senest den 31. december hvert tredje år fra og med 2005.

2. Hver medlemsstat, der deltager i de i artikel 5, stk. 1 og 2, omhandlede aktiviteter, udarbejder

en rapport om den nationale situation for så vidt angår brandes indvirkning på skovene.

Rapporten sendes til Kommissionen senest den 31. december hvert år fra og med 2003.

3. Hver medlemsstat udarbejder en rapport om den nationale situation for så vidt angår spørgs-

mål, der indgår i de i artikel 6, stk. 3, omhandlede overvågningsaktiviteter, når disse er fastlagt.

Retningslinjer for rapporteringen og rapporteringsperioden fastlægges efter proceduren i artikel 17,

stk. 2.
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Artikel 17

1. Kommissionen bistås af Den Stående Skovbrugskomité.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes

artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til to måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.

Afdeling 6

Kommissionens rapportering, revurdering, kandidatlandene

Artikel 18

Seks måneder efter fristen for fremsendelse af de i artikel 16, stk. 1, omhandlede rapporter og under

hensyn til alle i medfør af artikel 16 fremsendte rapporter, forelægger Kommissionen, med bistand

fra Det Europæiske Miljøagentur, en rapport om ordningens gennemførelse for Europa-Parlamentet

og Rådet, ledsaget af en revurdering af ordningen (midtvejsrevurdering).
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Artikel 19

Inden udløbet af den i artikel 12, stk. 1, fastsatte periode forelægger Kommissionen Europa-

Parlamentet og Rådet en rapport om ordningens gennemførelse, under hensyn til den i artikel 18

omhandlede revurdering.

Artikel 20

Ordningen er åben for deltagelse af:

a) kandidatlandene i Central- og Østeuropa i henhold til de betingelser, der er fastsat i Europa-

aftalerne, i tillægsprotokollerne til disse aftaler og i de afgørelser, som er truffet af de respek-

tive associeringsråd

b) Cypern, Malta og Tyrkiet, på grundlag af bilaterale aftaler, som skal indgås med disse lande

c) andre europæiske lande på frivilligt grundlag og for egen regning.



8243/1/03 REV 1 BS/pg 25
DG I    DA

Artikel 21

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

________________________
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I. INDLEDNING

1. Kommissionen forelagde den 16. juli 2002 Rådet et forslag til Europa-Parlamentets og

Rådets forordning om overvågning af skovene og af miljøvekselvirkninger i Fællesska-

bet (Forest Focus).

2. Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 12. december 2002.

3. Regionsudvalget afgav udtalelse den 12. februar 2003.

4. Europa-Parlamentet vedtog sin udtalelse ved førstebehandlingen den 13. februar 2003.

5. Rådet vedtog den 13. juni 2003 sin fælles holdning i overensstemmelse med traktatens

artikel 251, stk. 2, den [...] 2003.

II. FORMÅL

Formålet med dette forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning er at indføre en ny

fællesskabsordning for overvågning af skove og miljøvekselvirkninger og derigennem

beskytte Fællesskabets skove. Ordningen skal bygge på resultaterne af to rådsforordninger om

overvågning af virkningerne af luftforurening1 og brande2 på skovøkosystemerne. Det fore-

liggende forslag skaber en flerårig ramme, der i begyndelsen dækker seks år fra 2003 til 2008.

Det tager sigte på at tilpasse de to forordningers anvendelsesområde, så der kan skabes en

fleksibel overvågningsordning, hvor skovøkosystemernes tilstand kan vurderes i en bredere

sammenhæng. Det forenkler også de igangværende aktiviteter ved at samle elementer af de to

forordninger i en rammeforordning, der omfatter både beskyttelse og overvågning af skovene.

                                                
1 Rådets forordning (EØF) nr. 3528/86 af 17. november 1986 om beskyttelse af skovene i Fæl-

lesskabet mod luftforurening.
2 Rådets forordning (EØF) nr. 2158/92 af 23. juli 1992 om beskyttelse af skovene i Fællesska-

bet mod brande.
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III. ANALYSE AF DEN FÆLLES HOLDNING

1. Generelt

Den fælles holdning stemmer stort set overens med Kommissionens og Europa-

Parlamentets holdninger, idet den

– bekræfter alle de mål og væsentlige elementer i Kommissionens forslag, som også

fik støtte fra Europa-Parlamentet. Kommissionen kan dog ikke gå ind for de

ændringer, Rådet og Parlamentet har foretaget, om komitologi og om medtagelse

af foranstaltninger til forebyggelse af skovbrande med de dertil svarende øgede

bevillinger;

– så vidt det overhovedet er muligt, tager hensyn til Europa-Parlamentets udtalelse

ved at medtage den fulde ordlyd eller hovedtankerne i en lang række af Parla-

mentets ændringer.

2. Europa-Parlamentets ændringer

Ved afstemningen på plenarmødet den 13. februar 2003 vedtog EP ved førstebehandlin-

gen 46 ændringer til forslaget. Den fælles holdning medtager (helt, delvis eller i prin-

cippet, med samme eller tilsvarende ordlyd) 29 ændringer.

a) De medtagne ændringer kan grupperes således:

(ændringerne er anført nedenfor i den rækkefølge, hvori de er indarbejdet i den

fælles holdning)

13 ændringer, der er accepteret med deres fulde ordlyd: 18, 19, 20, 24, 25, 26, 32,

33, 48, 36, 40, 49, 43.

16 ændringer, der er accepteret delvis eller i princippet.
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Betragtningerne

Ændring 5: tilføjelse af en henvisning til konventionen om en biologiske mang-

foldighed og rammekonventionen om klimaændringer; er indarbejdet i betragt-

ning 5.

Ændring 6: er indsat med en tilsvarende ordlyd i betragtning 6.

Ændring 14: hovedtanken i denne ændring er medtaget, idet betragtning 13 er

blevet tilpasset den nye affattelse af artikel 9, stk. 1.

Ændring 12: den kommende ordning skal være i overensstemmelse med interna-

tionale forpligtelser; er indarbejdet i betragtning 15.

Ændring 46: hovedtanken i denne ændring er indarbejdet i betragtning 22.

Artikler

Ændring 17: forskellige aspekter af denne omfattende ændring er medtaget i arti-

kel 1.

Subsidiaritetsspørgsmålet behandles imidlertid ikke i artikel 1, men i betragtning

6 og 24 og i de forskellige specifikke artikler. De brandforebyggende foranstalt-

ninger er ikke medtaget i artiklen, da de er midlertidigt medtaget i artikel 5, stk. 2,

for at give de medlemsstater, der endnu ikke har indarbejdet dem i deres udvik-

lingsprogrammer for landdistrikterne, mulighed for at gøre det.

Ændring 23: det meste af ændringen er medtaget: der er taget hensyn til subsidia-

ritetsspørgsmålet, og "skovøkosystemer" er ændret til "skove" for at sikre over-

ensstemmelse med de nye definitioner.
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Ændring 15: indarbejdet i artikel 6, stk. 3, (midtvejsrevision) og artikel 13, stk. 1,

(budgetmyndighedens godkendelse).

Ændring 27: hovedtanken i denne ændring er blevet indarbejdet i forslaget, dvs.

at medlemsstaterne skal tilpasse deres nationale programmer, når overvågnings-

aktiviteterne i artikel 6 er etableret.

Ændring 29: er accepteret af Rådet med en mere generel henvisning til nationale,

europæiske og internationale overvågningsmekanismer.

Ændring 30: der er taget hensyn til subsidiaritetsaspekterne.

Ændring 47: er medtaget i en erklæring fra Kommissionen til Rådets protokol.

Ændring 37 og 38: hovedtanken i disse ændringer er medtaget i form af en hen-

visning til bestemmelserne i Århus-konventionen og de relevante fællesskabs-

bestemmelser om fortrolighed.

Ændring 39: svarer til hovedtanken i den fælles holdning ("når disse er fastlagt" -

"når disse er tilendebragt").

Ændring 42: er indarbejdet i artikel 6, stk. 3, andet punktum.

b) Følgende ændringer er ikke medtaget:

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 21, 22, 28, 31, 35.
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Ændring 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10 og 21 vedrører foranstaltningerne til forebyggelse af

skovbrand. De specifikke brandforebyggende foranstaltninger (oplysningskam-

pagner og specialuddannelse) er indarbejdet i den fælles holdnings artikel 5,

stk. 2, for at give de medlemsstater, der endnu ikke har indarbejdet dem i deres

udviklingsprogrammer for landdistrikterne, mulighed for at gøre det inden den

31. december 2005.

Ændring 35 vedrører budgettet. Rådet har besluttet, at de brandforebyggende for-

anstaltninger kun skal medtages midlertidigt med en yderligere bevilling på

0,5 mio. EUR pr. år.

Andre ændringer er ikke medtaget, fordi de går ud over forslagets anvendelses-

område (f.eks. ændr. 2 og 15), eller fordi de vil gøre administrationen unødigt

omstændelig (f.eks. ændr. 16 og 28).

IV. KONKLUSION

Selv om Rådet ikke er i stand til at acceptere alle de ændringer, Europa-Parlamentet har ved-

taget, finder det, at den fælles holdning i vid udstrækning svarer til Parlamentets ønsker og

stemmer overens med Kommissionens ændrede forslag, undtagen med hensyn til komitologi,

medtagelse af foranstaltninger til forebyggelse af skovbrand og den dertil svarende budgetfor-

højelse.

________________________
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I/A-PUNKTS-NOTE
fra: generalsekretariatet
til: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet
Vedr.: Vedtagelse af en fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og

Rådets forordning om overvågning af skovene og af miljøvekselvirkninger i Fællesska-
bet (Forest Focus)

1. Kommissionen forelagde den 16. juli 2002 Rådet et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

forordning om overvågning af skovene og af miljøvekselvirkninger i Fællesskabet (Forest

Focus).

2. Europa-Parlamentet vedtog sin udtalelse ved førstebehandlingen den 13. februar 2003.

3. Rådet nåede den 4. marts 2003 til politisk enighed om en fælles holdning til ovennævnte for-

slag til forordning. Ved samme lejlighed meddelte tre delegationer (E,I,P), at de vil afholde

sig fra at stemme.
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4. Udkastet til den fælles holdning er blevet gennemgået af Jurist-lingvist-Gruppen, og det hen-

stilles derfor til Rådet, at det under forudsætning af bekræftelse i De Faste Repræsentanters

Komité:

– vedtager den fælles holdning, jf. 8243/03 ENV 211 FORETS 17 FIN 145 CODEC 431

OC 176 + COR 1 (da) + COR 2 (fin)

– optager erklæringerne i addendum 1 til dette dokument i sin mødeprotokol

– sender Rådets fælles holdning til Europa-Parlamentet i overensstemmelse med trakta-

tens artikel 251, stk. 2, tredje led, sammen med Rådets begrundelse, jf. 8243/03 ADD 2.

________________________
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ADDENDUM TIL I/A-PUNKTS-NOTE
fra: generalsekretariatet
til: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet
Vedr.: Vedtagelse af en fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og

Rådets forordning om overvågning af skovene og af miljøvekselvirkninger i Fællesska-
bet (Forest Focus)

Erklæringer til optagelse i Rådets mødeprotokol

1. Erklæring fra den græske delegation

"Grækenland finder, at de finansielle midler, der er bevilget til de planlagte foranstaltninger til
forebyggelse af skovbrande i forbindelse med bevidstgørelseskampagner og uddannelse af
personale, er helt utilstrækkelige og mindre end, hvad der er blevet bevilget indtil decem-
ber 2002 i henhold til forordning (EØF) nr. 2158/92. Grækenland mener, at man bør fortsætte
med at finansiere denne type foranstaltninger indtil udgangen af 2006 (hvor gyldighedsperi-
oden for de juridiske forpligtelser udløber), hvilket vil stemme overens med de gældende
finansielle overslag. Desuden bør det nævnes, at til trods for, at disse foranstaltninger kan
indgå i de nationale programmer for landdistrikt-udvikling, er de bevilgede midler ikke blevet
overført til disse programmer. Denne type foranstaltninger, der ikke er blevet indarbejdet i de
nationale programmer for landdistriktudvikling, mister derved en stor del af den fællesskabs-
finansiering, som de har nydt godt af indtil for kun to måneder siden. Såvel Fællesskabets
håndtering af problemet med skovbrande som balancen mellem forebyggelse af luftforurening
og forebyggelse af skovbrande bringes i fare, hvilket indebærer en forringelse af den effektive
beskyttelse af skovene."
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2. Erklæring fra den italienske delegation

"Italien anser det for at være af grundlæggende betydning, at data, der er indsamlet i henhold
til "Forest Focus"-forordningen i forbindelse med internationale protokoller og aftaler, i givet
fald anvendes i overensstemmelse med forordningens bestemmelser, og det noterer sig, at det
fremgår klart af den opnåede politiske aftale, at det er nødvendigt, at Kommissionen løser
eventuelle problemer, der måtte opstå i denne sammenhæng, på en positiv måde."

3. Erklæring fra den svenske delegation

"Sverige mener, at der bør tages betydeligt hensyn til nærhedsprincippet, inden der indføres
nye miljøovervågningsaktiviteter i forordningen. Sverige understreger også, at det er vigtigt,
at der foretages en behovsvurdering, inden forordningen udvides. Aktiviteter og budget bør
begrænses til at dække det, som ikke kan udformes eller finansieres mere effektivt af med-
lemsstaterne selv."

Erklæringer fra Kommissionen

4. Foranstaltninger til forebyggelse af skovbrande

"Kommissionen noterer sig, at Rådet i artikel 5, stk. 2, fastsætter, at der vil blive finansieret
oplysningskampagner og specialuddannelse for deltagere i brandforebyggelse indtil den
31. december 2005, medmindre sådanne foranstaltninger indgår i medlemsstaternes udvik-
lingsprogrammer for landdistrikterne. Kommissionen noterer sig også, at Rådet fastsætter, at
der vil blive stillet et yderligere beløb på 0,5 mio. EUR til rådighed til finansiering af disse
aktiviteter.

Kommissionen erindrer om, at investeringsforanstaltninger, der var omfattet af Rådets for-
ordning (EØF) nr. 2158/92 af 23. juli 1992 om beskyttelse af skovene i Fællesskabet mod
brande, navnlig forebyggelse og overvågning, information, oplysningskampagner og special-
uddannelse for deltagere i skovbrugsaktiviteter og brandforebyggelser er støtteberettigede i
henhold til forordning (EF) nr. 1257/99 og kan indføres ved ændringer i programmet fra den
1. januar 2003.

Den understreger endvidere, at budgetmyndigheden har fastsat budgetbevillingen for 2003 til
13 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger (og 7,5 mio. EUR i betalingsbevillinger). Enhver
anden foranstaltning, der ikke er omfattet af denne bevilling, kræver yderligere økonomiske
ressourcer; disse skulle overføres fra andre budgetposter, hvilket ville mindske midlerne til
andre fællesskabsinterventioner.

Af ovenstående grunde kan Rådet ikke støtte de supplerende aktiviteter eller det ekstra bud-
get, som Rådet har påtænkt."
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5. Komitéprocedure

"Kommissionen noterer sig, at Rådet opererer med en forskriftsprocedure vedrørende de gen-
nemførelsesforanstaltninger, der er beskrevet i forslaget, i modsætning til den forvaltnings-
procedure, Kommissionen har foreslået.

På baggrund af Domstolens dom af 21. januar 2003 vedrørende forordning (EF)
nr. 1655/2000 om det finansielle instrument for miljøet (Life) fremhæver Kommissionen be-
tydningen af at anvende kriterierne i artikel 2 i Rådets afgørelse 468/99/EF af 28. juni 1999
om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der til-
lægges Kommissionen.

Kommissionen mener, at de foranstaltninger, der er beskrevet i forslaget, bør vedtages ved
forvaltningsproceduren, da de vedrører gennemførelsen af programmer med betydelige bud-
getmæssige følger. Foranstaltningerne er særegne for programmet og således ikke af generel
rækkevidde, og de er heller ikke beregnet på anvendelse, tilpasning eller ajourføring af instru-
mentets bestemmelser. Kommissionen anser derfor ikke en forskriftsprocedure for relevant.

Ifølge ovennævnte dom fra Domstolen skal ethvert valg af procedure, der ikke er i overens-
stemmelse med de vejledende kriterier i artikel 2 i Rådets afgørelse om udøvelsen af de gen-
nemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, forklares nøje.

Kommissionen finder på denne baggrund, at betragtningen om anvendelse af komitéprocedu-
ren ikke indeholder en tilstrækkelig begrundelse for at fravige kriterierne i Rådets afgørelse.

Kommissionen forbeholder sig derfor sin ret til at gøre brug af de juridiske midler, der står til
dens rådighed."

6. Ad artikel 12

"Kommissionen erklærer, at den ved tildelingen af økonomiske ressourcer vil lægge særlig
vægt på en afbalanceret fordeling mellem de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 12,
stk. 2, litra a), b) og c), så ordningens kontinuitet og effektivitet sikres."



9867/1/03 REV 1 ADD 1 cs/mh/ES/ms/KK/bbb 4
DG I    DA

7. Stemmeerklæring fra den spanske, italienske og portugisiske delegation

"Spanien, Italien og Portugal afholder sig fra at stemme om denne forordning om overvågning
af skovene, da de finder, at de finansielle midler, der bevilges til foranstaltninger til forebyg-
gelse af skovbrande i forbindelse med bevidstgørelseskampagner og uddannelse af personale,
er helt utilstrækkelige og mindre end, hvad der er blevet bevilget indtil december 2002 i hen-
hold til forordning (EØF) nr. 2158/92. Spanien, Italien og Portugal mener, at man bør fort-
sætte med at finansiere denne type foranstaltninger indtil udgangen af 2006, hvilket vil stem-
me overens med de gældende finansielle overslag. Desuden bør det nævnes, at til trods for, at
disse foranstaltninger kan inddrages i de nationale programmer for landdistriktudvikling, er de
midler, der blev bevilget hertil, ikke blevet overført til disse programmer. Denne type foran-
staltninger, der ikke er blevet indarbejdet i de nationale programmer for landdistriktudvikling,
mister derved en stor del af den fællesskabsfinansiering, som de har nydt godt af indtil for kun
to måneder siden. Såvel Fællesskabets håndtering af problemet med skovbrande som balancen
mellem forebyggelse af luftforurening og forebyggelse af skovbrande bringes i fare, hvilket
indebærer en forringelse af den effektive beskyttelse af skovene."

________________________
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MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

i henhold til EF-traktatens  artikel 251, stk. 2, andet afsnit

vedrørende

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og
Rådets forordning om overvågning af Fællesskabets skove og disses samspil med miljøet

(Forest Focus)

1. PROCEDURE

Forslaget forelægges for Rådet og Europa-Parlamentet (KOM(2002) 404 endelig -
2002/0164 (COD)) i overensstemmelse med traktatens artikel 175, stk. 1 -
16. juli 2002

Udtalelse fra Regionsudvalget - 12. februar 2003

Udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg - 12. december 2002

Udtalelse fra Europa-Parlamentet ved førstebehandlingen - 13. februar 2003

Efter Europa-Parlamentets udtalelse og i overensstemmelse med EF-traktatens artikel
250, stk. 2, vedtog Rådet med enstemmighed en fælles holdning den 13 juni 2003.

2. FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG

Formålet med dette forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning er at
indføre en ny fællesskabsordning for overvågning af skovene og disses samspil med
miljøet med henblik på beskyttelse af Fællesskabets skove. Ordningen vil bygge
videre på resultaterne af to rådsforordninger om hhv. luftforurening1 og af brande2,
for så vidt angår overvågning af virkningerne heraf på skovøkosystemerne. Med
forslaget skabes der en flerårig ramme, der i første omgang skal dække en seksårig
periode fra 2003 til 2008. Sigtet er at tilpasse anvendelsesområdet for de ovennævnte
forordninger, så der kan skabes en fleksibel overvågningsordning, hvor
skovøkosystemernes tilstand kan vurderes i en bredere sammenhæng. Forslaget
forenkler endvidere de nuværende foranstaltninger ved at samle dele af begge
forordningerne i én enkelt rammeforordning, der dækker beskyttelse og overvågning
af skovene.

                                                
1 Rådets forordning (EØF) Nr. 3528/86 af 17 november 1986 om beskyttelse af skovene i Fællesskabet

mod luftforurening, EFT L 326 af 21.11.1986, s.2.
2 Rådets forordning (EØF) nr. 2158/92 af 23 juli 1992 om beskyttelse af skovene i Fællesskabet mod

brande, EFT L 217 af 31.07.1992, s.3.
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3. KOMMISSIONENS BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING

3.1. Generelle bemærkninger

Den fælles holdning følger i det store og hele opbygningen i det oprindelige forslag
fra Kommissionen. Hovedelementerne i Kommissionen forslag bibeholdes. Der
foretages dog flere ændringer, hvoraf følgende er de vigtigste for Kommissionen:

– Den Stående Skovbrugskomité skal spille en central rolle under gennemførelsen
og udviklingen efter forskriftsudvalgsproceduren.

– Der indføjes bestemmelser om oplysningskampagner og særlige kurser for
medarbejdere, der medvirker ved brandforebyggende foranstaltninger, og bevilges
yderligere 0,5 mio. EUR om året til at finansiere disse aktiviteter.

Kommissionen kunne ikke tilslutte sig den fælles holdning, som blev vedtaget med
enstemmighed. Den har derfor formuleret en erklæring til Miljøministerrådets
protokol (se bilag I).

Europa-Parlamentets ændringsforslag ved førstebehandlingen

På plenarmødet den 13. februar 2003 vedtog Europa-Parlamentet 45 ændringsforslag.
30 af dem er helt, delvis eller i princippet indarbejdet i den fælles holdning
(ændringsforslag 5, 6, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32,
33, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 46, 47, 48, 49).

De tilbageværende 15 ændringsforslag (ændringsforslag 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13,
14, 16, 21, 28, 35) blev ikke indarbejdet, med begrundelse i hensyn til enten den
juridiske sammenhæng og lovgivningsteknikken, klarhed i den tekniske terminologi
eller praktisk gennemførlighed.

3.1.1. De af Europa-Parlamentets ændringsforslag, som Kommissionen har accepteret i sit
ændrede forslag, og som er indarbejdet i den fælles holdning

Ændringsforslag 5 henviser til konventionen om den biologiske mangfoldighed og
rammekonventionen om klimaændringer. Indarbejdet i betragtning 5.

Ændringsforslag 6 fremhæver behovet for at forene ordningens foranstaltninger med
eksisterende nationale, europæiske og internationale systemer under iagttagelse af
subsidiaritetsprincippet. Indarbejdet i betragtning 6.

Ændringsforslag 12 understreger, at den fremtidige ordning skal være i
overensstemmelse med de forpligtelser, der er indgået i talrige internationale aftaler.
Princippet er indarbejdet i betragtning 15.

Ifølge forslag 15 skal bevillinger ud over 2006 godkendes af budgetmyndigheden og
tage hensyn til midtvejsrevisionen af programmet. Princippet er indarbejdet i artikel
6, stk. 3, og artikel 13, stk. 1.

Ændringsforslag 17 bygger helt om på forslagets artikel 1. Det fremhæver
nødvendigheden af at overholde subsidiaritetsprincippet. Derudover søger
ændringsforslaget at øge omfanget af foranstaltninger i forbindelse med skovbrande
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(forebyggende foranstaltninger), og det tilføjer skovenes beskyttende funktioner.
Ændringsforslaget er fulgt delvis i artikel 1.

Ændringsforslag 18 og 19 forbedrer den sproglige formulering af forslaget.
Indarbejdet i artikel 2, litra f og g.

Ændringsforslag 20 udskifter de oprindelig anvendte definitioner med, i hovedsagen,
FAO-definitioner, hvad der kan accepteres. Ændringsforslaget er taget i betragtning i
artikel 3.

Ændringsforslag 22 lader udtrykket "på anmodning" udgå, hvad der tydeliggør
meningen med den pågældende artikel. Indarbejdet i artikel 5, stk. 3.

Hensigten med ændringsforslag 23, 24 og 25, men også med artikel 33 og 36, er at
styrke medlemsstaternes rolle og at indføre et samarbejde mellem Kommissionen og
medlemsstaterne, særlig om undersøgelser. Indarbejdet i artikel 6 og 7 samt i
artikel 11, stk. 1, og 15, stk. 1.

Ændringsforslag 26 forlænger perioden for fremsendelse af nationale programmer til
60 dage. Indarbejdet i artikel 8, stk. 2.

Ændringsforslag 27 sigter mod at gøre det klart, at gennemførelse af nye
overvågningsaktiviteter skal planlægges og evalueres omhyggeligt. Princippet er
indarbejdet i artikel 6, stk. 3.

Ændringsforslag 29 blev accepteret i princippet: Indarbejdet i artikel 1, stk. 1, med
en mere generel henvisning til nationale, europæiske og internationale
overvågningsordninger.

Ændringsforslag 30 søger at styrke medlemsstaternes rolle. Princippet er indarbejdet
i artikel 9. Ændringer af det videnskabelige koordineringsorgans og Det Europæiske
Miljøagenturs rolle blev ikke accepteret.

Ændringsforslag 32 blev accepteret delvis. Det Europæiske Miljøagenturs rolle blev
beskrevet i et enkelt stykke (artikel 9, stk. 5).

Ændringsforslag 37 og 38 indføjer en henvisning til Århus-konventionens og
Fællesskabets regler om adgang til miljøoplysninger. Indarbejdet i artikel 15, stk. 2
og 3.

Ændringsforslag 39 tydeliggør rapporteringspligten. Indarbejdet i artikel 16, stk. 3.

Ændringsforslag 43 indføjer et nyt litra c: "andre europæiske lande frivilligt for egen
regning". Indarbejdet i artikel 20.

Ændringsforslag 47 fik tilslutning i en erklæring fra Kommissionen (se bilag I).

3.1.2. De af Europa-Parlamentets ændringsforslag, som Kommissionen har accepteret i sit
ændrede forslag, men som ikke er indarbejdet i den fælles holdning

Ændringsforslag 2, 4 og en del af 7: Indføjelse af generelle erklæringer i
betragtningerne om skovenes økonomiske og sociale betydning i Fællesskabet og om
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vigtigheden af at beskytte skovene mod brande, hvilket Kommissionen kan
acceptere, omend det forekommer undværligt her.

Ændringsforslag 13: Denne nye betragtning kan accepteres, men overlapper
forslagets betragtning 4 og 5.

Ændringsforslag 16: Kommissionen kunne have accepteret denne ændring delvis,
nemlig brugen af logoet "Forest Focus" i forbindelse med alle aktiviteter, der er
knyttet til ordningen.

Ændringsforslag 28 kræver, at forhåndsevalueringen skal være ekstern, hvad
Kommissionen godt kunne acceptere, men det er ikke nødvendigt, eftersom en intern
forhåndsevaluering er godt nok.

3.1.3. Vigtigste forskelle mellem det ændrede forslag og Rådets fælles holdning

Kommissionen kan ikke acceptere, at foranstaltninger vedrørende skovbrande, der er
omfattet af anden lovgivning (ændringsforslag 1, 3, 8, 9, 10, 17 delvis, 21),
indarbejdes i forslaget. Når Rådets forordning (EØF) 2158/92 udløber, er alle
skovbrandsforebyggende foranstaltninger omfattet af Rådets forordning nr. 1257/99
om udvikling af landdistrikterne. Forslaget til Forest Focus-forordning, der handler
om overvågning af skovbrande, og forordningen om udvikling af landdistrikterne
supplerer hinanden, hvad angår aktiviteter i forbindelse med skovbrande. Den kan
ikke acceptere, at der i to forskellige retsakter gives grundlag for støtte til de samme
aktiviteter, og det vil være tilfældet, hvis forebyggende foranstaltninger mod
skovbrande indarbejdes i Forest Focus-ordningen. Rådet har ikke fulgt
Kommissionens synpunkt hele vejen, men i den fælles holdnings artikel 5 givet
mulighed for oplysningskampagner og specialuddannelse for deltagere i
brandforebyggelsesaktioner. Desuden afsætter artikel 13, stk. 1, 0,5 mio. EUR om
året yderligere til finansiering af disse aktiviteter.

Ordningens egenskaber svarer nøje til de kriterier, der i Rådets afgørelse om
udvalgsprocedurer er fastsat for forvaltningsudvalg. En ændring af udvalgsprocedure
er ubegrundet (ændringsforslag 31, 40, 46). Kommissionens holdning på dette
punkt finder støtte i en nylig domstolsafgørelse om Life-forordningerne. Rådet har
ikke fulgt Kommissionens synspunkt.

Ny bestemmelser, som Rådet har indført, og Kommissionens holdning til dem

Ud over de ovenfor nævnte ændringer har Rådet indført adskillige andre ændringer.
Mange af dem er ret små. Kommissionen kan tilslutte sig princippet i nedenstående
ændringer, med mindre andet er anført.

Udtrykket "skovøkosystemer" er i hele teksten udskiftet med "skove".

Betragtninger i den fælles holdning

Betragtning 4 indeholder en ny henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets
afgørelse nr. 1600/2002/EF om fastlæggelse af Fællesskabets sjette miljøhandlings-
program.
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I betragtning 5 erstattes udtrykket "bæredygtig forvaltning" af "beskyttelse" og der
tilføjes en henvisning til det udvidede arbejdsprogram i tilknytning til konventionen
om biologisk mangfoldighed.

Betragtning 10 er omformuleret for at understrege forbindelsen mellem skovenes
tilstand og de skadelige indvirkninger på dem og for at knytte dette sammen med de
igangværende foranstaltninger til fremme af bevaring og beskyttelse af skovene til
gavn for bæredygtig udvikling, idet der bør lægges særlig vægt på foranstaltninger,
der skal mindske negative indvirkninger på skovene.

Betragtning 11: Indføjelse af udtrykket "beskyttende funktion".

Betragtning 13 handler om samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen
om koordinering af ordningen og om rapportering til Den Stående Skovbrugskomité.

En ny betragtning 15 understreger, at der er behov for, at foranstaltninger i medfør af
ordningen bør være i overensstemmelse med relevante protokoller og konventioner,
på linje med Europa-Parlamentets ændringsforslag 12.

En ny betragtning 16 træder i stedet for forslagets betragtning 14 og tildeler foruden
Kommissionen også medlemsstaterne et ansvar for samarbejdet med andre organer,
på linje med Europa-Parlamentets ændringsforslag 33.

Betragtning 21 henviser til Århus-konventionen og Fællesskabets regler om adgang
til miljøoplysninger på linje med Europa-Parlamentets ændringsforslag 37 og 38.

I betragtning 26 anføres det, at ordningen skal stå åben for deltagelse af andre
europæiske lande, på linje med Europa-Parlamentets ændringsforslag 43.

Artikler i den fælles holdning

Artikel 9

– I stk. 3 introduceres den videnskabelige rådgivende gruppe, der skal bistå Den
Stående Skovbrugskomité med at forberede dens arbejde.

Artikel 11

– Stk. 1 er omformuleret, men det grundlæggende i udsagnet er uændret
(samarbejde med andre organer for at udnytte synergier).

Artikel 12

– Stk. 2 blev ændret på følgende måde: Aktiviteter, der skal gennemføres i henhold
til artikel 6, stk. 2, vil få finansieringstilskud på op til 75% i stedet for 50%, og
aktiviteter, der skal gennemføres i henhold til artikel 7, stk. 2, kan også
medfinansieres med op til 50%. Disse ændringer hænger sammen med dem, der er
foretaget i artikel 6 og 7 for at styrke medlemsstaternes rolle og muliggøre
undersøgelser inden for rammerne af de nationale programmer.

– Stk. 3 er tilpasset efter ændringerne i stk. 2.

Artikel 13
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– Stk. 1 er helt omformuleret. Ud over de 52 mio. EUR, der nævnes i forslaget,
bevilges 0,5 mio. EUR om året for at finansiere aktiviteter vedrørende
skovbrande. Der tales ikke længere om nogen stigning i beløbet for perioden
2007-2008.

Artikel 14

– For at tage hensyn til problemer i medlemsstater med en føderal struktur er stk. 2
ændret. Uden at det berører de eksisterende kompetente myndigheder, udpeger
medlemsstaterne de myndigheder og agenturer, der har beføjelse til at gennemføre
ordningens foranstaltninger.

– Udvalgsproceduren blev indføjet i stk. 5.

4. KONKLUSION

Kommissionen kan acceptere de fleste af Rådets ændringer, og man bemærker, at
disse ændringer især tydeliggør det fremtidige samarbejde mellem medlemsstaterne
og Kommissionen, foruden samarbejdet med andre organer. Men på grund af
indføjelsen af foranstaltninger til forebyggelse af skovbrande og på grund af
ændringen af udvalgsproceduren, der som ovenfor anført er ubegrundet, kan
Kommissionen ikke støtte den fælles holdning, der blev vedtaget den 13 jun. 2003.

5. ERKLÆRINGER FRA KOMMISSIONEN

Se bilag I.
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Bilag I

Erklæringer fra Kommissionen

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overvågning af Fællesskabets skove
og disses samspil med miljøet (Forest Focus)

Foranstaltninger til forebyggelse af skovbrande

"Kommissionen noterer, at Rådet i artikel 5, stk. 2, indføjer en regel om finansiering frem til
den 31. december 2005 af oplysningskampagner og specialuddannelse for deltagere i
brandforebyggelsesaktiviteter, medmindre medlemsstaterne medtager disse foranstaltninger i
deres udviklingsprogrammer for landdistrikterne. Kommissionen noterer videre, at Rådet
fastsætter, at der skal stilles yderligere finansieringsmidler på 0,5 mio. EUR til rådighed for
disse aktiviteter.

Kommissionen påpeger, at de investeringsforanstaltninger, der var omfattet af Rådets
forordning (EØF) nr. 2158/92 af 23. juli 1992 om beskyttelse af skovene i Fællesskabet mod
brande, særlig forebyggelse og overvågning, information, oplysningskampagner og
specialuddannelse for deltagere i i skovbrugsaktiviteter og i brandforebyggelse, kan få støtte i
henhold til forordning (EF) nr. 1257/99 og kan indføres ved programændringer fra den 1.
januar 2003 og fremefter.

Den understreger videre, at budgetmyndigheden har fastsat budgetbevillingen for 2003 til
13 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger (og 7,5 mio. EUR i betalingsbevillinger). Yderligere
foranstaltninger, der ikke er omfattet af denne bevilling, ville kræve yderligere økonomiske
ressourcer, som det ville være nødvendigt at overføre fra andre budgetposter, hvad der ville
reducere bevillingerne til andre fællesskabsaktiviteter.

Derfor kan Kommissionen ikke tilslutte sig de yderligere aktiviteter eller det yderligere
budget, som Rådet påtænker."

Udvalgsprocedure

"Kommissionen noterer, at Rådet vælger forskriftsproceduren til de gennemførelsesforan-
staltninger, der er anført i forslaget, og ikke den forvaltningsprocedure, som Kommissionen
havde foreslået.

På baggrund af domstolens dom af 21. januar 2003 om forordning (EF) nr. 1655/2000 om det
finansielle instrument for miljøet (Life) står Kommissionen fast på betydningen af at anvende
kriterierne i artikel 2 i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de
nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen.

Kommissionen mener, at de foranstaltninger, der er anført i forslaget, bør vedtages efter
forvaltningsproceduren, da de vedrører gennemførelse af programmer med store
budgetmæssige konsekvenser. Foranstaltningerne er nøje knyttet til programmet og er derfor
hverken generelle foranstaltninger eller foranstaltninger, der har til formål at gennemføre,
tilpasse eller ajourføre retsaktens bestemmelser. Derfor mener Kommissionen ikke, at
forskriftsproceduren er den rette.
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I overensstemmelse med Domstolens ovennævnte dom skal der gives en klar begrundelse for
et procedurevalg, der ikke følger de vejledende kriterier i artikel 2 i Rådets afgørelse om
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen.

Kommissionen mener, at ordlyden af den betragtning, der anfører valget af udvalgsprocedure,
i dette tilfælde ikke indeholder tilstrækkelig begrundelse for at afvige fra rådsafgørelsens
kriterier.

Kommissionen forbeholder sig derfor ret til at udnytte de retsmidler, den råder over."

Ad artikel 12

"Kommissionen erklærer, at den ved tildelingen af finansielle ressourcer vil være særlig
opmærksom på, at der opstår en passende balance i fordelingen mellem de forskellige
aktiviteter, der er nævnt i artikel 12, stk. 2, litra a, b og c, for at sikre ordningens kontinuitet
og effektivitet."


