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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.    /2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για την παρακολούθηση των δασών και των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων στην Κοινότητα

(Έµφαση στα δάση)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών 3,

Ενεργώντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 251 της Συνθήκης 4,

                                                
1 EE C, 20 Ε, 28.1.2003, σ. 67.
2 EE C, 85, 8.4.2003, σ. 83.
3 Γνώµη που εδόθη στις 22 Ιανουαρίου 2003 (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµη στην Επίσηµη

Εφηµερίδα).
4 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 2003 (δεν δηµοσιεύθηκε

ακόµη στην Επίσηµη Εφηµερίδα), Κοινή θέση του Συµβουλίου της             (δεν
δηµοσιεύθηκε ακόµη στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και Απόφαση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου της         (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµη στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Ο ρόλος των δασών για την κοινωνία είναι σηµαντικός και πολυλειτουργικός. Εκτός του

θεµελιώδους ρόλου τους στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, τα δάση αποτελούν

ιδιαίτερα σηµαντικό παράγοντα για τη διατήρηση της φύσης, διαδραµατίζουν σηµαντικό

ρόλο στη διατήρηση του περιβάλλοντος, αποτελούν καθοριστικά στοιχεία για τον κύκλο του

άνθρακα, σηµαντικούς συλλέκτες άνθρακα και ζωτικό παράγοντα ελέγχου του υδρολογικού

κύκλου.

(2) Η κατάσταση των δασών µπορεί να επηρεαστεί σοβαρά από φυσικούς παράγοντες όπως οι

ακραίες καιρικές συνθήκες, οι προσβολές από παράσιτα και οι ασθένειες, καθώς και από

ανθρώπινες επιρροές όπως οι κλιµατικές µεταβολές, οι πυρκαγιές και η ατµοσφαιρική

ρύπανση. Οι εν λόγω απειλές είναι δυνατόν να επηρεάσουν δυσµενώς και ακόµη και να

καταστρέψουν τα δάση . Οι περισσότεροι φυσικοί και ανθρωπογενείς παράγοντες που

επηρεάζουν τα δάση µπορούν να έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις.

(3) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο για τη

δασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης  τονίζεται η ανάγκη προστασίας του φυσικού

περιβάλλοντος και της δασικής κληρονοµιάς, αειφόρου διαχείρισης των δασών και

υποστήριξης της διεθνούς και πανευρωπαϊκής συνεργασίας όσον αφορά την προστασία των

δασών µε αναφορά στην παρακολούθηση των δασών και την προαγωγή τους ως συλλεκτών

άνθρακα. Το Συµβούλιο, µε το ψήφισµά του της 15ης ∆εκεµβρίου 1998 για µία δασική

στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 κάλεσε την Επιτροπή να προβεί σε συνεχή

αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του ευρωπαϊκού συστήµατος

παρακολούθησης της υγείας των δασών και να λαµβάνει υπόψη όλες τις ενδεχόµενες

επιπτώσεις στα δασικά οικοσυστήµατα. Κάλεσε επίσης την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη

προσοχή στην ανάπτυξη του κοινοτικού συστήµατος πληροφόρησης σχετικά µε τις πυρκαγιές

στα δάση, το οποίο επιτρέπει την καλύτερη αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των

µέτρων πυροπροστασίας.

                                                
1 ΕΕ C 56, 26.2.1999, σ. 1.
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(4) Στην απόφαση 1600/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας

Ιουλίου 2002 για τη θέσπιση του έκτου κοινοτικού προγράµµατος δράσης για το περιβάλλον 1

επισηµαίνεται ότι είναι ανάγκη ο σχεδιασµός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση των

περιβαλλοντικών πολιτικών να εδράζονται σε µια προσέγγιση βασισµένη στη γνώση, και

υπογραµµίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη για παρακολούθηση των πολλαπλών ρόλων των δασών

σύµφωνα µε τις συστάσεις που έχουν εγκρίνει η Υπουργική ∆ιάσκεψη για την προστασία των

δασών στην Ευρώπη, το Φόρουµ των Ηνωµένων Εθνών για τα δάση, η Σύµβαση για τη

Βιολογική Ποικιλότητα και άλλοι φορείς.

(5) Η Κοινότητα και τα κράτη µέλη έχουν δεσµευθεί να υλοποιήσουν διεθνώς συµφωνηµένες
δραστηριότητες που αφορούν την διατήρηση και την προστασία των δασών και, ειδικότερα,
τις προτάσεις δράσης της ∆ιακυβερνητικής Οµάδας και του Φόρουµ για τα δάση, το
Εκτεταµένο Πρόγραµµα εργασιών για την βιολογική ποικιλότητα των δασών της Σύµβασης
για τη Βιολογική Ποικιλότητα, καθώς και τη Σύµβαση Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για τις
κλιµατικές µεταβολές και το Πρωτόκολλο του Κυότο.

(6) Η Κοινότητα έχει ήδη αντιµετωπίσει δύο από τις αιτίες που επηρεάζουν δυσµενώς την
κατάσταση των δασικών οικοσυστηµάτων, µε τον κανονισµό (EOK) του Συµβουλίου αριθ.
3528/86 της 17ης Νοεµβρίου 1986 για την προστασία των δασών στην Κοινότητα από την
ατµοσφαιρική ρύπανση 2 και µε τον κανονισµό (EOK) του Συµβουλίου αριθ. 2158/92 της
23ης Ιουλίου του 1992 για την πυροπροστασία των κοινοτικών δασών 3.

(7) Η ισχύς και των δύο κανονισµών έληξε την 31η ∆εκεµβρίου του 2002 και είναι προς το
γενικό συµφέρον της Κοινότητας να συνεχισθούν και να αναπτυχθούν περαιτέρω οι
δραστηριότητες παρακολούθησης που θεσπίσθηκαν µε τους κανονισµούς αυτούς, µε την
ενσωµάτωσή τους σε ένα νέο πρόγραµµα µε την ονοµασία «Έµφαση στα δάση».

                                                
1 ΕΕ L 242, 19.9.2002, σ. 1.
2 EE L 326, 21.11.1986, σ. 2. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό

(EE) αριθ. 804/2002 (EE L 132, 17.5.2002, σ. 1).
3 EE L 217, 31.7.1992, σ. 3. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό

(EE) αριθ. 805/2002 (EE L 132, 17.5.2002, σ. 3).
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(8) Το πρόγραµµα θα πρέπει να εναρµονιστεί µε τα υφιστάµενα εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή
συστήµατα, λαµβάνοντας δεόντως υπόψη την αρµοδιότητα της Κοινότητας όσον αφορά τα
δάση, σύµφωνα µε την δασική της στρατηγική και µε την επιφύλαξη της αρχής της
επικουρικότητας.

(9) Στο πλαίσιο του προγράµµατος, τα µέτρα για την παρακολούθηση των πυρκαγιών στα δάση
θα πρέπει να συµπληρώνουν τα µέτρα που λαµβάνονται, ειδικότερα, µε βάση τις διατάξεις
της απόφασης αριθ. 1999/847/EΚ του Συµβουλίου της 9ης ∆εκεµβρίου 1999 σχετικά µε τη
θέσπιση κοινοτικού προγράµµατος δράσης στον τοµέα της πολιτικής άµυνας 1, του
κανονισµού (EΚ) του Συµβουλίου αριθ. 1257/1999 της 17ης Μαΐου του 1999 για τη στήριξη
της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και
Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) 2, και του κανονισµού (ΕΟΚ) του Συµβουλίου αριθ. 1615/89 της 29ης
Μαΐου 1989 για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήµατος ∆ασικών Πληροφοριών και
Επικοινωνίας (EFICS) 3.

(10) Το πρόγραµµα θα πρέπει να ενθαρρύνει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε την

κατάσταση των δασών της Κοινότητας και τις δυσµενείς επ� αυτών επιπτώσεις και να

καθιστά εφικτή την αξιολόγηση των εφαρµοζοµένων κοινοτικών µέτρων για την προώθηση

της διατήρησης και της  προστασίας των δασών προς όφελος της βιώσιµης ανάπτυξης, µε

ιδιαίτερη έµφαση στις δράσεις που αναλαµβάνονται για την µείωση των επιπτώσεων που

επηρεάζουν δυσµενώς τα δάση.

(11) Για την προώθηση της πλήρους κατανόησης της σχέσης µεταξύ των δασών και του
περιβάλλοντος, το πρόγραµµα θα πρέπει επίσης να περιλαµβάνει την παρακολούθηση και
άλλων σηµαντικών παραγόντων, όπως είναι η βιοποικιλότητα, η δέσµευση του άνθρακα, οι
κλιµατικές αλλαγές, τα εδάφη και οι προστατευτικές λειτουργίες των δασών. Ως εκ τούτου,
το πρόγραµµα θα πρέπει να περιλαµβάνει δράσεις που να διασφαλίζουν ένα ευρύτερο φάσµα
στόχων και µια ευέλικτη υλοποίηση, µε βάση τα επιτεύγµατα των κανονισµών (EOK) αριθ.
3528/86 και (EOK) αριθ. 2158/92. Θα πρέπει να προβλέπει την ενδεδειγµένη, οικονοµικώς
αποδοτική, παρακολούθηση των δασών και των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων.

                                                
1 EE L 327, 21.12.1999, σ. 53.
2 EE L 160, 26.6.1999, σ. 80.
3 EE L 165, 15.6.1989, σ. 12. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό

(EK) αριθ. 1100/98 (EE L 157, 30.5.1998, 10).
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(12) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να υλοποιήσουν το πρόγραµµα µε εθνικά προγράµµατα που θα
εγκριθούν από την Κοινότητα βάσει διαδικασίας που θα καθορισθεί.

(13) Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, θα πρέπει να διασφαλίσει τον συντονισµό, την
παρακολούθηση και την ανάπτυξη του προγράµµατος και να υποβάλλει εκθέσεις σχετικά µε
αυτό, ιδίως προς την Μόνιµη ∆ασική Επιτροπή που έχει συσταθεί µε την απόφαση
89/367/ΕΟΚ του Συµβουλίου. 1

(14) Η παρακολούθηση των δασών και των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων µπορεί να
παράσχει αξιόπιστες και συγκρίσιµες πληροφορίες για την προστασία των δασών της
Κοινότητας µόνον εάν τα στοιχεία συγκεντρώνονται µε βάση εναρµονισµένες µεθόδους. Η
διαθεσιµότητα των συγκρίσιµων αυτών πληροφοριών σε κοινοτική βάση θα συµβάλλει στη
δηµιουργία µιας βάσης µε γεωγραφικά στοιχεία χώρου από διάφορες πηγές των κοινών
συστηµάτων περιβαλλοντικών πληροφοριών. Ενδείκνυται συνεπώς η σύνταξη εγχειριδίων
που να περιγράφουν τις µεθόδους που πρέπει να χρησιµοποιηθούν για την παρακολούθηση
της κατάστασης των δασών, την µορφή των στοιχείων και τους κανόνες για τη διαχείριση
τους.

(15) Η Επιτροπή θα πρέπει να χρησιµοποιήσει τα στοιχεία που συγκεντρώνονται βάσει του
συστήµατος και αφορούν την δέσµευση του άνθρακα, τις κλιµατικές αλλαγές και τις
επιπτώσεις επί της βιολογικής ποικιλότητας, προκειµένου να ανταποκριθεί στις δεσµεύσεις
περί υποβολής εκθέσεων δυνάµει των οικείων συµβάσεων και πρωτοκόλλων, συµφώνως
προς τις διατάξεις αυτών. Εάν προκύψει πρόβληµα ανακολουθίας, η Επιτροπή θα πρέπει να
λάβει κάθε δυνατό µέτρο προκειµένου να επιτευχθεί θετική λύση.

(16) Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη θα πρέπει να συνεργαστούν µε άλλους διεθνείς οργανισµούς
στον τοµέα της παρακολούθησης των δασών σε διεθνές και πανευρωπαϊκό επίπεδο, και,
ιδιαίτερα, µε το ∆ιεθνές Πρόγραµµα Συνεργασίας (∆ΠΣ «∆άση») για την αξιολόγηση και την
παρακολούθηση των επιπτώσεων της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στα δάση, προκειµένου να
προωθηθεί η διατήρηση και η προστασία των δασών προς όφελος της αειφόρου ανάπτυξης.

                                                
1 ΕΕ L 165, 15.6.1989, σ. 14.
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(17) Ο παρών κανονισµός θεσπίζει, για όλη τη διάρκεια του προγράµµατος, ένα χρηµατοδοτικό
πλαίσιο το οποίο αποτελεί προνοµιακή αναφορά , κατά την έννοια του σηµείου 33 της
διοργανικής συµφωνίας της 6ης Μαΐου 1999 µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του
Συµβουλίου και της Επιτροπής για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη βελτίωση της
διαδικασίας του προϋπολογισµού 1, για την αρµόδια  επί του προϋπολογισµού αρχή κατά την
ετήσια διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισµού.

(18) Είναι σκόπιµο να καθορισθεί το ύψος της κοινοτικής συνεισφοράς στις δραστηριότητες που
χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράµµατος.

(19) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να ορίσουν τις αρχές και τους οργανισµούς που θα φέρουν την
ευθύνη για την επεξεργασία και τη διαβίβαση των στοιχείων καθώς και για τη διαχείριση της
κοινοτικής συνεισφοράς.

(20) Τα κράτη µέλη θα πρέπει επίσης να υποβάλλουν εκθέσεις για διάφορες δραστηριότητες
παρακολούθησης, οι οποίες θα πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή.

(21) Τα στοιχεία θα πρέπει να διαδίδονται λαµβάνοντας υπόψη τη Σύµβαση UN/ECE/1998 για την
πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συµµετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση
στη δικαιοσύνη σε θέµατα σχετικά µε το περιβάλλον (Σύµβαση του Aarhus) και τις σχετικές
κοινοτικές διατάξεις περί προσβάσεως σε περιβαλλοντικές πληροφορίες.

(22) Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού θεσπίζονται σύµφωνα µε
την απόφαση του Συµβουλίου αριθ. 1999/468/EΚ της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισµό
των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή. 2

(23) Η Μόνιµη δασική επιτροπή θα πρέπει να επικουρεί την Επιτροπή µε τη χρήση της

διαδικασίας κανονιστικής επιτροπής, βάσει των κριτηρίων του άρθρου 2(β) της ανωτέρω

απόφασης.

                                                
1 EE C 172, 18.6.1999, σ. 1.
2 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.
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(24) Είναι σηµαντικό να διατηρηθεί το πρόγραµµα υπό παρακολούθηση και να γίνεται εκτίµηση

της αποτελεσµατικότητάς του για να διαπιστωθεί η ύπαρξη αναγκών που πρέπει να

αντιµετωπισθούν. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

και το Συµβούλιο σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος, ιδιαίτερα όσον αφορά τη

συνέχισή του πέραν της περιόδου υλοποίησης που ορίζεται στον παρόντα κανονισµό.

(25) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι της προτεινόµενης δράσης, δηλαδή η παρακολούθηση των δασών,

της κατάστασής τους και των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων, δεν µπορούν να

επιτευχθούν ικανοποιητικώς από τα κράτη µέλη, και µπορούν συνεπώς να επιτευχθούν

καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή

της επικουρικότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή

της αναλογικότητας, όπως προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, ο κανονισµός δεν υπερβαίνει τα

αναγκαία προς επίτευξη των συγκεκριµένων στόχων.

(26) Οι ευρωπαϊκές συµφωνίες µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους,

αφενός, και των υποψηφίων προς ένταξη χωρών της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης,

αφετέρου, προβλέπουν την συµµετοχή των χωρών αυτών σε κοινοτικά προγράµµατα,

ιδιαίτερα στον τοµέα του περιβάλλοντος. Το πρόγραµµα θα πρέπει επίσης να είναι ανοικτό

στη συµµετοχή άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

(27) Εν όψει της λήξης της ισχύος των κανονισµών (EOK) αριθ. 3528/86 και (EOK) αριθ. 2158/92

και προκειµένου να αποφευχθεί τυχόν επικάλυψη ή νοµικό κενό, ο κανονισµός είναι σκόπιµο

να εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2003,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :
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Τµήµα 1

Στόχοι, περιεχόµενο και ορισµοί

Άρθρο 1

1. Με τον παρόντα κανονισµό θεσπίζεται κοινοτικό πρόγραµµα για την ευρεία, εναρµονισµένη

και ολοκληρωµένη, µακροπρόθεσµη παρακολούθηση της κατάστασης των δασών (στο εξής «το

πρόγραµµα»), προκειµένου :

(α) να συνεχιστεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω η παρακολούθηση :

- της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και των συνεπειών της και άλλων παραγόντων που

επιδρούν στα δάση, όπως είναι οι βιοτικοί και οι αβιοτικοί παράγοντες και οι

παράγοντες ανθρωπογενούς προέλευσης,

- των πυρκαγιών στα δάση και των αιτίων και επιπτώσεών τους,

(β) να εκτιµηθούν οι απαιτήσεις και να αναπτυχθεί η παρακολούθηση των εδαφών, της

δέσµευσης του άνθρακα, των συνεπειών των κλιµατικών αλλαγών, της βιολογικής

ποικιλότητας καθώς και της προστατευτικής λειτουργίας των δασών,

(γ) να αξιολογείται σε συνεχή βάση η αποτελεσµατικότητα των δραστηριοτήτων

παρακολούθησης για την εκτίµηση της κατάστασης των δασών και η περαιτέρω ανάπτυξη

της δραστηριότητας παρακολούθησης.
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Το πρόγραµµα παρέχει αξιόπιστα και συγκρίσιµα στοιχεία και πληροφορίες για την κατάσταση των

δασών και τις επιβλαβείς επ� αυτών επιδράσεις σε επίπεδο Κοινότητας. Συντελεί επίσης στην

αξιολόγηση των εν εξελίξει µέτρων για την προώθηση της διατήρησης και της προστασίας των

δασών προς όφελος της αειφόρου ανάπτυξης, µε ιδιαίτερη έµφαση στις δράσεις που

αναλαµβάνονται για τη µείωση των επιπτώσεων που επηρεάζουν δυσµενώς τα δάση. Το

πρόγραµµα θα λαµβάνει υπόψη και, κατά περίπτωση, θα συνδέεται µε τους υφιστάµενους και

προγραµµατιζόµενους εθνικούς, ευρωπαϊκούς και παγκόσµιους µηχανισµούς παρακολούθησης και

θα συµµορφώνεται προς τις σχετικές διεθνείς συµφωνίες.

2. Όπου ο παρών κανονισµός αναφέρεται σε δάση, τα κράτη µέλη µπορούν να

συµπεριλαµβάνουν και άλλες δασικές εκτάσεις. Όπου ο παρών κανονισµός αναφέρεται σε δάση

στο πλαίσιο δασικών πυρκαγιών, τα κράτη µέλη µπορούν επιπλέον να συµπεριλαµβάνουν άλλες

εκτάσεις.

3. Στη Γαλλία, το πρόγραµµα δεν εφαρµόζεται στα υπερπόντια διαµερίσµατα.

Άρθρο 2

1. Το πρόγραµµα προβλέπει την ανάληψη δράσεων µε σκοπό :

(α) την προαγωγή της εναρµονισµένης συγκέντρωσης, διαχείρισης και εκτίµησης στοιχείων,

(β) την βελτίωση της αξιολόγησης στοιχείων και την προώθηση της ολοκληρωµένης

αξιολόγησης στοιχείων σε κοινοτικό επίπεδο,

(γ) την βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων και των πληροφοριών που συγκεντρώνονται στο

πλαίσιο του προγράµµατος,

(δ) την περαιτέρω ανάπτυξη της παρακολούθησης του προγράµµατος,

(ε) την βελτίωση της κατανόησης των δασών και, ιδιαίτερα, του αντίκτυπου των φυσικών και

των ανθρωπογενών παραγόντων καταπόνησης,
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(στ) την µελέτη της δυναµικής των πυρκαγιών στα δάση και των αιτίων και επιπτώσεων τους σε
αυτά,

(ζ) την ανάπτυξη δεικτών και µεθοδολογιών εκτίµησης των κινδύνων από πολλαπλούς
παράγοντες καταπόνησης στο χρόνο και στο χώρο.

2. Οι δράσεις της παραγράφου 1 είναι συµπληρωµατικές των κοινοτικών ερευνητικών
προγραµµάτων.

Άρθρο 3

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, εφαρµόζονται οι ακόλουθοι ορισµοί :

(α) «∆άσος» σηµαίνει έκταση µε κάλυψη κόµης δένδρων (ή ισοδύναµο επίπεδο φυτοκάλυψης)
άνω του 10% και επιφάνεια µεγαλύτερη από 0,5 εκτάριο. Τα δένδρα θα πρέπει να έχουν
δυνατότητα να φθάσουν τουλάχιστον σε ύψος 5 µέτρων σε ώριµη ηλικία επί τόπου. Το δάσος
είναι δυνατόν να αποτελείται είτε από κλειστούς δασικούς σχηµατισµούς, όπου δένδρα
διαφορετικών ορόφων και υπόροφης βλάστησης καλύπτουν υψηλό ποσοστό του εδάφους,
είτε από ανοικτούς δασικούς σχηµατισµούς µε συνεχή κάλυψη από βλάστηση, όπου η
κάλυψη κόµης δένδρων υπερβαίνει το 10%. Νεαρές φυσικές συστάδες και όλες οι φυτείες
που έχουν δηµιουργηθεί για δασικούς σκοπούς και πρόκειται να φθάσουν σε πυκνότητα
κόµης 10% ή σε ύψος δένδρων 5 µ. περιλαµβάνονται στα δάση, όπως και οι περιοχές που
κανονικά αποτελούν τµήµα δασικής περιοχής, αλλά προσωρινά δεν καλύπτονται από φυτά
λόγω ανθρώπινης παρέµβασης ή φυσικών αιτίων, αναµένεται όµως να µετατραπούν και πάλι
σε δάσος. Στον ορισµό του «δάσους» συµπεριλαµβάνονται : δασικά φυτώρια και φυτείες
σποροπαραγωγής τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του δάσους· δασικοί δρόµοι,
αποψιλωµένες επιφάνειες, αντιπυρικές ζώνες και άλλες µικρές ανοικτές περιοχές εντός
δάσους· δάση σε εθνικά πάρκα, προστατευόµενες φυσικές περιοχές και άλλες
προστατευόµενες περιοχές όπως είναι οι περιοχές ιδιαίτερου περιβαλλοντικού,
επιστηµονικού, ιστορικού, πολιτιστικού ή πνευµατικού ενδιαφέροντος· ανεµοφράκτες και
προστατευτικές ζώνες δένδρων µε επιφάνεια τουλάχιστον 0,5 εκτάριο και πλάτος άνω των 20
µέτρων. Συµπεριλαµβάνονται οι φυτείες δένδρων καουτσούκ και φελλοφόρων δρυών. Από
τον ορισµό εξαιρούνται ωστόσο εκτάσεις χρησιµοποιούµενες κατά κύριο λόγο για γεωργικές
δραστηριότητες.
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(β) «Άλλη δασική έκταση» σηµαίνει έκταση µε κάλυψη κόµης δένδρων (ή ισοδύναµο επίπεδο
φυτοκάλυψης) 5-10% από δένδρα που έχουν τη δυνατότητα να φθάσουν σε ύψος 5 µέτρων
κατά την ωριµότητα επιτόπου· ή µε κάλυψη κόµης δένδρων (ή ισοδύναµο επίπεδο
φυτοκάλυψης) άνω του 10% από δένδρα που δεν έχουν τη δυνατότητα να φθάσουν σε ύψος
5 µέτρων κατά την ωριµότητα επιτόπου (πχ. δένδρα-νάνοι ή υπανάπτυκτα) και κάλυψη µε,
ξυλώδεις ή µη, θάµνους. Από τον ορισµό αυτό εξαιρούνται περιοχές καλυπτόµενες µε
δένδρα, ξυλώδεις ή µη θάµνους που αναφέρονται παραπάνω αλλά έχουν επιφάνεια µικρότερη
του 0,5 εκταρίου και πλάτος κάτω των 20 µέτρων, οι οποίες κατατάσσονται στις «άλλες
εκτάσεις» : Εξαιρούνται επίσης εκτάσεις χρησιµοποιούµενες κατά κύριο λόγο για γεωργικές
δραστηριότητες.

(γ) «Άλλη έκταση» σηµαίνει έκταση µη κατατασσόµενη στα δάση ή σε άλλη δασική έκταση
όπως ορίζονται στον παρόντα κανονισµό, αλλά η οποία, ωστόσο, έχει περιληφθεί στις
στατιστικές δασικών πυρκαγιών σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία. Οι εκτάσεις αυτές
µπορούν να περιλαµβάνουν ερεικώνες, χέρσες ή γεωργικές εκτάσεις που γειτνιάζουν µε, ή
περικλείονται από, δασική έκταση.

(δ) «∆ασική πυρκαγιά» σηµαίνει πυρκαγιά η οποία εκδηλώνεται και εξαπλώνεται σε δάσος και

άλλη δασική έκταση ή η οποία εκδηλώνεται σε άλλες εκτάσεις και εξαπλώνεται σε δάσος ή

άλλη δασική έκταση. Από τον ορισµό αυτό εξαιρείται η επιβεβληµένη ή ελεγχόµενη καύση,

συνήθως µε σκοπό την µείωση ή την εξάλειψη της ποσότητας συσσωρευµένης καύσιµης ύλης

στο έδαφος.

(ε) «Γεωγραφική αναφορά» σηµαίνει αναφορά σε συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή εντός της

οποίας συγκεντρώνονται στοιχεία ή άλλες πληροφορίες. Η περιοχή αυτή είναι δυνατόν να

είναι ευρύτερη από την περιοχή ή το σηµείο από όπου συγκεντρώνονται

στοιχεία/πληροφορίες, παραδείγµατος χάριν προκειµένου να εξασφαλίζεται η ανωνυµία όσον

αφορά την πηγή των στοιχείων/πληροφοριών που συγκεντρώνονται.
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Τµήµα 2

Παρακολούθηση και µέσα για τη βελτίωση και την ανάπτυξη του προγράµµατος

Άρθρο 4

1. Με βάση τα επιτεύγµατα του κανονισµού (EOK) αριθ. 3528/86, το πρόγραµµα :

(α) συνεχίζει και αναπτύσσει περαιτέρω το συστηµατικό δίκτυο παρατηρητηρίων για τη

διεξαγωγή περιοδικών απογραφών µε στόχο τη λήψη αντιπροσωπευτικών πληροφοριών για

την κατάσταση των δασών,

(β) συνεχίζει και αναπτύσσει περαιτέρω το δίκτυο επιφανειών παρατήρησης στις οποίες

πραγµατοποιείται εντατική και συνεχής παρακολούθηση των δασών.

2. Οι λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής της παραγράφου 1 καθορίζονται σύµφωνα µε τη

διαδικασία του άρθρου 17 παράγραφος 2.

Άρθρο 5

1. Με βάση τα επιτεύγµατα του κανονισµού (EOK) αριθ. 2158/92, το πρόγραµµα συνεχίζει και

αναπτύσσει περαιτέρω το σύστηµα πληροφοριών προκειµένου να συγκεντρώνονται συγκρίσιµες

πληροφορίες σχετικά µε τις δασικές πυρκαγιές σε κοινοτικό επίπεδο.

2. Το πρόγραµµα παρέχει στα κράτη µέλη τη δυνατότητα εκπόνησης µελετών για την

αναγνώριση των αιτίων και της δυναµικής των δασικών πυρκαγιών καθώς και για τις επιπτώσεις

αυτών στα δάση. Οι µελέτες αυτές συµπληρώνουν τα σχετικά µε τις δασικές πυρκαγιές µέτρα και

δραστηριότητες που τίθενται σε εφαρµογή βάσει των διατάξεων της απόφασης 1999/847/EΚ, του

κανονισµού (EΚ) αριθ. 1257/1999 και του κανονισµού (EOK) αριθ. 1615/89.

Επιπλέον, και έως την 31η ∆εκεµβρίου 2005, χρηµατοδοτούνται χωριστά ενηµερωτικές

εκστρατείες και ειδική εκπαίδευση του προσωπικού που ασχολείται µε τις παρεµβάσεις

πυροπροστασίας, σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 1, εκτός εάν τα µέτρα αυτά

περιλαµβάνονται στα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης.
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3. Τα κράτη µέλη µπορούν, µε αίτησή τους, να συµµετέχουν στα µέτρα και τις δραστηριότητες

που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

4. Οι λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής των παραγράφων 1 και 2 καθορίζονται σύµφωνα µε τη

διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2.

Άρθρο 6

1. Για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο β), το

πρόγραµµα αναπτύσσεται µε µελέτες, πειράµατα, σχέδια επίδειξης, δοκιµές σε πιλοτική βάση και

θέσπιση νέων δραστηριοτήτων παρακολούθησης. Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη,

αναπτύσσει το πρόγραµµα µε ιδιαίτερο στόχο :

(α) να βελτιωθούν οι γνώσεις σχετικά µε την κατάσταση των δασών και άλλων δασικών

εκτάσεων καθώς και την σχέση µεταξύ της κατάστασης αυτής και των φυσικών ή

ανθρωπογενών παραγόντων καταπόνησης,

(β) να εκτιµηθούν οι επιπτώσεις που έχουν στα δάση οι κλιµατικές µεταβολές

συµπεριλαµβανοµένων των επιπτώσεων στην βιολογική τους ποικιλότητα, και στη σχέση των

δασών µε τη δέσµευση του άνθρακα και το έδαφος,

(γ) συνεκτιµώντας τους υφιστάµενους συναφείς δείκτες, να επισηµανθούν τα βασικά δοµικά και

λειτουργικά στοιχεία των οικοσυστηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν ως δείκτες για να

εκτιµηθούν η παρούσα κατάσταση και οι τάσεις της βιολογικής ποικιλότητας στα δάση και οι

προστατευτικές λειτουργίες των δασών.

2. Εκ παραλλήλου µε τα µέτρα της παραγράφου 1, τα κράτη µέλη µπορούν, κατόπιν αιτήµατος

της Επιτροπής ή µε δική τους πρωτοβουλία, να εκπονούν µελέτες και να πραγµατοποιούν

πειράµατα, προγράµµατα επίδειξης ή µια δοκιµαστική φάση παρακολούθησης.
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3. Τα µέτρα των παραγράφων 1 και 2 συντελούν στην αναγνώριση επιλογών για τη θέσπιση

νέων δραστηριοτήτων παρακολούθησης στο πλαίσιο του προγράµµατος, οι οποίες θα συµβάλλουν

ουσιαστικά στις ανάγκες ενηµέρωσης και παρακολούθησης στους τοµείς που αναφέρονται στο

άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο β). Η υλοποίηση των δραστηριοτήτων αυτών θεωρείται µέρος της

ενδιάµεσης επανεξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 18. Κατά την ανάπτυξη του προγράµµατος, η

Επιτροπή λαµβάνει υπόψη τις επιστηµονικές καθώς και τις οικονοµικές ανάγκες και περιορισµούς.

4. Οι λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής των παραγράφων 1, 2 και 3, συµπεριλαµβανοµένων των

αποφάσεων για την εφαρµογή νέων δραστηριοτήτων παρακολούθησης, καθορίζονται µε τη

διαδικασία του άρθρου 17, παράγραφος 2.

Άρθρο 7

1. Για την επίτευξη των στόχων που προβλέπονται στο άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο γ), και

επιπλέον των δράσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6, η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία µε τα

κράτη µέλη, εκπονεί µελέτες και πραγµατοποιεί πειράµατα και σχέδια επίδειξης µε στόχο :

(α) την προώθηση της εναρµονισµένης συγκέντρωσης, διαχείρισης και εκτίµησης των στοιχείων

σε κοινοτικό επίπεδο,

(β) την βελτίωση της αξιολόγησης των στοιχείων σε κοινοτικό επίπεδο,

(γ) την βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων και των πληροφοριών που συγκεντρώνονται στο

πλαίσιο του προγράµµατος.
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2. Για την επίτευξη των στόχων που προβλέπονται στο άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο γ), και

επιπλέον των δράσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6, τα κράτη µέλη µπορούν να ενσωµατώνουν

στα εθνικά τους προγράµµατα µελέτες, πειράµατα και σχέδια επίδειξης στους τοµείς οι οποίοι

αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3. Οι λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής της παραγράφου 1 καθορίζονται σύµφωνα µε τη

διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 17, παράγραφος 2.

Τµήµα 3

Εθνικά προγράµµατα, συντονισµός και συνεργασία

Άρθρο 8

1. Οι δραστηριότητες που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5, στο άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 3,

και στο άρθρο 7 παράγραφος 2, εφαρµόζονται στο πλαίσιο εθνικών προγραµµάτων που

καταρτίζουν τα κράτη µέλη για περιόδους 3 ετών.

2. Τα εθνικά προγράµµατα υποβάλλονται στην Επιτροπή εντός 60 ηµερών από την έναρξη

ισχύος του παρόντος κανονισµού, και, στη συνέχεια, πριν από την 1η Νοεµβρίου του έτους που

προηγείται της ηµεροµηνίας έναρξης της κάθε περιόδου τριών ετών.

3. Τα κράτη µέλη προσαρµόζουν τα εγκεκριµένα εθνικά τους προγράµµατα µε την έγκριση της

Επιτροπής, προκειµένου ιδίως να καταστεί δυνατή η επέκταση της δραστηριότητας

παρακολούθησης που θα αναπτυχθεί σύµφωνα µε το άρθρο 6, όταν θεσπιστεί η δραστηριότητα

αυτή.

4. Κατά την υποβολή τους στην Επιτροπή, τα εθνικά προγράµµατα συνοδεύονται από εκ των

προτέρων αξιολόγηση. Τα κράτη µέλη πραγµατοποιούν επίσης ενδιάµεσες αξιολογήσεις στο τέλος

του τρίτου έτους της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 12 καθώς και εκ των υστέρων

αξιολογήσεις στο τέλος της εν λόγω περιόδου.
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5. Με βάση τα υποβαλλόµενα εθνικά προγράµµατα ή τις τυχόν εγκεκριµένες προσαρµογές των

εθνικών προγραµµάτων, η Επιτροπή αποφασίζει για την οικονοµική συνεισφορά στις επιλέξιµες

δαπάνες.

6. Οι λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής των παραγράφων 1 ως 5 καθορίζονται σύµφωνα µε τη

διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2, λαµβάνοντας υπόψη τους εθνικούς,

ευρωπαϊκούς και διεθνείς µηχανισµούς παρακολούθησης προς αποφυγή προσθέτου διοικητικού

βάρους.

Άρθρο 9

1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, συντονίζει, παρακολουθεί και αναπτύσσει το

πρόγραµµα και υποβάλλει τις σχετικές µε αυτό εκθέσεις, ιδίως στη Μόνιµη ∆ασική Επιτροπή.

2. Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, αξιολογεί τα στοιχεία σε επίπεδο Κοινότητας

και διασφαλίζει, σύµφωνα µε το άρθρο 15, την αξιολόγηση σε επίπεδο Κοινότητας των στοιχείων

και πληροφοριών που έχουν συγκεντρωθεί.

3. Η Επιτροπή συνιστά Επιστηµονική Συµβουλευτική Οµάδα η οποία επικουρεί την Μόνιµη

∆ασική Επιτροπή κατά την προετοιµασία των εργασιών της, ιδίως για την ανάπτυξη του

προγράµµατος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6.

4. Για την εκπλήρωση των καθηκόντων που καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 2, η

Επιτροπή δηµιουργεί Επιστηµονικό Φορέα Συντονισµού στο πλαίσιο του Κοινού Κέντρου

Ερευνών και µπορεί να συµβουλεύεται ερευνητικά ινστιτούτα και εµπειρογνώµονες και να

συνάπτει µαζί τους συµβάσεις, λαµβάνοντας απολύτως υπόψη το φάσµα των διαφόρων δασικών

οικοσυστηµάτων στην Κοινότητα.
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5. Για την εκτέλεση των καθηκόντων υποβολής εκθέσεων που προβλέπονται στην

παράγραφο 1, η Επιτροπή επικουρείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Περιβάλλοντος.

6. Οι λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής της παραγράφου 3 καθορίζονται σύµφωνα µε τη

διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2.

Άρθρο 10

1. Για την εναρµόνιση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5 και στο

άρθρο 6, παράγραφος 3, και για τη διασφάλιση της δυνατότητας σύγκρισης των στοιχείων,

προσδιορίζονται σε εγχειρίδια υποχρεωτικές και προαιρετικές παράµετροι και καθορίζονται οι

µέθοδοι παρακολούθησης καθώς και οι µορφóτυποι στοιχείων που χρησιµοποιούνται για τη

διαβίβασή τους. Τα εγχειρίδια θα πρέπει να βασίζονται σε υφιστάµενα συστήµατα, όταν τα

συστήµατα αυτά είναι διαθέσιµα και κατάλληλα.

2. Οι λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής της παραγράφου 1 καθορίζονται σύµφωνα µε τη

διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2.

Άρθρο 11

1. Στο πλαίσιο των στόχων του άρθρου 1, η Επιτροπή και τα κράτη µέλη συνεργάζονται και

ενισχύουν τις συνέργειες µε άλλους οργανισµούς σε διεθνές ή πανευρωπαϊκό επίπεδο προκειµένου

να προαχθεί η διατήρηση και η προστασία των δασών προς όφελος της αειφόρου ανάπτυξης.

2. Στο πλαίσιο του άρθρου 4, η Επιτροπή συνεργάζεται µε το ∆ΠΣ «∆άση» για την εκπλήρωση

των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο της Σύµβασης σχετικά µε τη διασυνοριακή

ατµοσφαιρική ρύπανση σε µεγάλη απόσταση.
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3. Για τους σκοπούς της συνεργασίας που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2, η Κοινότητα

µπορεί να υποστηρίζει τις ακόλουθες δραστηριότητες :

α) καθιέρωση κατάλληλης σύνδεσης µε τον Επιστηµονικό Φορέα Συντονισµού,

β) µελέτες και αξιολογήσεις στοιχείων.

Τµήµα 4

Περίοδος υλοποίησης και χρηµατοοικονοµικά θέµατα

Άρθρο 12

1. Το πρόγραµµα διαρκεί για χρονική περίοδο 6 ετών, από την 1η Ιανουαρίου 2003 έως την

31η ∆εκεµβρίου 2008. 

2. Για τους σκοπούς του προγράµµατος, η µέγιστη οικονοµική στήριξη της Κοινότητας στις

επιλέξιµες δαπάνες των εθνικών προγραµµάτων έχει ως εξής :

α) δραστηριότητες που εκτελούνται βάσει του άρθρο 4 : 50 %,

β) δραστηριότητες που εκτελούνται βάσει του άρθρου 5 : 50 %,

γ) δραστηριότητες που εκτελούνται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 2 : 75 %,

δ) δραστηριότητες που εκτελούνται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 3 : 50 %,

ε) δραστηριότητες που εκτελούνται βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 2 : 50 %.
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3. Η Επιτροπή καταβάλλει στα κράτη µέλη την κοινοτική συνεισφορά στις επιλέξιµες δαπάνες. 

4. Η Επιτροπή χρηµατοδοτεί δραστηριότητες που εκτελούνται βάσει του άρθρου 6

παράγραφος 1, του άρθρου 7 παράγραφος 1 και του άρθρου 9 παράγραφοι 1, 2 και 4, σύµφωνα µε

τους κανόνες που εφαρµόζονται για τις δηµόσιες συµβάσεις.

5. Η Κοινότητα µπορεί να συνεισφέρει στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Περιβάλλοντος για την

εκπλήρωση των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 5, και στο άρθρο 18.

6. Η Κοινότητα µπορεί να συνεισφέρει στο «∆ΠΣ ∆άση» για την εκπλήρωση των κοινοτικών

υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2.

Άρθρο 13

1. Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εκτέλεση του παρόντος προγράµµατος για το διάστηµα

2003-2006 καθορίζεται σε 52 εκατοµµύρια ευρώ. Επιπλέον αυτού του ποσού, οι οικονοµικοί πόροι

για τα µέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, τρίτη πρόταση, ανέρχονται σε 0,5

εκατοµµύριο ευρώ. Για την περίοδο 2007-2008, οι οικονοµικοί πόροι κατανέµονται σύµφωνα µε τις

νέες δηµοσιονοµικές προοπτικές.

2. Οι οικονοµικοί πόροι που καθορίζονται στην παράγραφο 1 αυξάνονται σε περίπτωση ένταξης

νέων κρατών µελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

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

ορίων των δηµοσιονοµικών προοπτικών.
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Τµήµα 5

Εκτέλεση, υποβολή εκθέσεων από τα κράτη µέλη, Μόνιµη ∆ασική Επιτροπή

Άρθρο 14

1. Τα κράτη µέλη ορίζουν τους αρµόδιους φορείς διαχείρισης των δραστηριοτήτων που

περιλαµβάνονται στα εγκεκριµένα εθνικά προγράµµατα, µε βάση τις οικονοµικές και

επιχειρησιακές δυνατότητες των εν λόγω φορέων. Οι φορείς αυτοί είναι δυνατόν να είναι δηµόσιες

αρχές ή άλλοι φορείς, µε την επιφύλαξη της έγκρισης της Επιτροπής, όσον αφορά τους ιδιωτικούς

φορείς.

2. Με την επιφύλαξη των υφισταµένων αρµοδίων αρχών, τα κράτη µέλη ορίζουν τις αρχές και

τις υπηρεσίες στις οποίες ανατίθεται η εφαρµογή των µέτρων που θεσπίζονται σύµφωνα µε τον

παρόντα κανονισµό.

3. Τα κράτη µέλη είναι υπεύθυνα για την χρηστή και αποτελεσµατική διαχείριση της κοινοτικής

συνεισφοράς. Προς τον σκοπό αυτόν, τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες διατάξεις

προκειµένου :

α) να διασφαλίζεται ότι οι δραστηριότητες που χρηµατοδοτεί η Κοινότητα υλοποιούνταιόντως

και µε τον κατάλληλο τρόπο, εξασφαλίζοντας την προβολή της κοινοτικής συνεισφοράς,

β) να αποτρέπεται κάθε παρατυπία,

γ) να ανακτώνται οι πληρωµές που απωλέσθηκαν λόγω τυχόν παρατυπίας ή αµέλειας,

δ) να διασφαλίζεται ότι οι φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 έχουν κατάλληλα

εσωτερικά συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου,

ε) να διασφαλίζεται ότι τα κράτη µέλη εγγυώνται για τους φορείς που αναφέρονται στην

παράγραφο 1, σε περίπτωση που αυτοί δεν είναι δηµόσιοι οργανισµοί.
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4. Τα κράτη µέλη παρέχουν στην Επιτροπή όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και προβαίνουν σε

όλες τις διευθετήσεις που µπορούν να διευκολύνουν τους ελέγχους, συµπεριλαµβανοµένων των επί

τόπου επιθεωρήσεων από την Επιτροπή ή το Ελεγκτικό Συνέδριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

τους οποίους η Επιτροπή θεωρεί ενδεδειγµένους για τους σκοπούς της διαχείρισης της κοινοτικής

συνεισφοράς. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή για τις διευθετήσεις που έγιναν για τον

σκοπό αυτόν.

5. Οι λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής των παραγράφων 1 έως 4 καθορίζονται σύµφωνα µε τη

διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2.

Άρθρο 15

1. Μέσω των αρχών και υπηρεσιών που έχουν ορισθεί, τα κράτη µέλη διαβιβάζουν ετησίως

στην Επιτροπή τα στοιχεία που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο του προγράµµατος, συνοδευόµενα

από τη σχετική έκθεση.

Τα στοιχεία πρέπει να έχουν γεωγραφική αναφορά και διαβιβάζονται στην Κοινότητα µέσω

υπολογιστών ή/και µε τη χρήση ηλεκτρονικής τεχνολογίας. Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία µε

τα κράτη µέλη, καθορίζει τον µορφότυπο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για τη

διαβίβαση των στοιχείων.

2. Τα κράτη µέλη διαδίδουν ενεργώς τα συγκεντρωθέντα στοιχεία σύµφωνα µε κοινή µορφή και

κοινά πρότυπα και µέσω ηλεκτρονικών βάσεων δεδοµένων µε γεωγραφική αναφορά, των οποίων η

διαχείριση θα γίνεται σύµφωνα µε τις αρχές της Σύµβασης του Aarhus και τις συναφείς κοινοτικές

διατάξεις για την πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες.

3. Προκειµένου να προαχθεί η αξιολόγηση των στοιχείων και να αποκοµίζεται η µεγαλύτερη

δυνατή προστιθέµενη αξία από την χρησιµοποίησή τους, δεν περιορίζεται το δικαίωµα της

Επιτροπής για χρήση και διάδοση στοιχείων, σύµφωνα µε τις αρχές της Σύµβασης του Aarhus και

τις συναφείς κοινοτικές διατάξεις για την πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες. Όποτε τα

στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τα κράτη µέλη διαδίδονται κατά τον τρόπο αυτόν, τα κράτη

µέλη πρέπει να αναγνωρίζονται ως πηγή αυτών.
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4. Οι λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής της παραγράφου 1 καθορίζονται σύµφωνα µε τη

διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2.

Άρθρο 16

1. Κάθε κράτος µέλος εκπονεί, ιδίως µε βάση τις δραστηριότητες που προβλέπονται στο

άρθρο 4 παράγραφος 1, έκθεση σχετικά µε την κατάσταση των δασών της χώρας.

Η έκθεση διαβιβάζεται στην Επιτροπή το αργότερο την 31η ∆εκεµβρίου κάθε τριετίας, µε αφετηρία

το 2005.

2. Κάθε κράτος µέλος το οποίο συµµετέχει στις δραστηριότητες που προβλέπονται στο άρθρο 5

παράγραφοι 1 και 2, εκπονεί έκθεση σχετικά µε την κατάσταση στη χώρα όσον αφορά τις

επιπτώσεις των πυρκαγιών στα δάση.

Η έκθεση διαβιβάζεται στην Επιτροπή το αργότερο την 31η ∆εκεµβρίου κάθε έτους, µε αφετηρία

το 2003.

3. Κάθε κράτος µέλος εκπονεί έκθεση σχετικά µε την κατάσταση στη χώρα όσον αφορά

ζητήµατα τα οποία αντιµετωπίζονται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων παρακολούθησης που

αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3, όταν θεσπιστούν οι δραστηριότητες αυτές.

Οι κατευθυντήριες γραµµές για την υποβολή εκθέσεων και η περιοδικότητα της υποβολής τους

καθορίζονται µε βάση τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2.
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Άρθρο 17

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη Μόνιµη ∆ασική Επιτροπή 1.

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

απόφασης 1999/468/EΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

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

σε δύο µήνες.

3. Η Επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Τµήµα 6

Υποβολή εκθέσεων από την Επιτροπή, επανεξέταση, υποψήφιες χώρες

Άρθρο 18

Έξι µήνες από την ηµεροµηνία που ορίζεται για την υποβολή των εκθέσεων του άρθρου 16

παράγραφος 1, και λαµβάνοντας υπόψη όλες τις εκθέσεις που υποβλήθηκαν σύµφωνα µε το

άρθρο 16, η Επιτροπή, επικουρούµενη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Περιβάλλοντος, υποβάλλει

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή του

προγράµµατος συνοδευόµενη από επανεξέταση του προγράµµατος (ενδιάµεση επανεξέταση).

                                                
1 ΕΕ L 165, 15.6.1989, p. 14.
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Άρθρο 19

Πριν από τη λήξη της χρονικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1, η Επιτροπή

υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή του

προγράµµατος, λαµβάνοντας υπόψη την επανεξέταση που αναφέρεται στο άρθρο 18.

Άρθρο 20

Το πρόγραµµα αυτό είναι ανοικτό στη συµµετοχή :

α) των υποψήφιων χωρών της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης, σύµφωνα µε τους όρους

των ευρωπαϊκών συµφωνιών, των πρόσθετων πρωτοκόλλων αυτών και των αποφάσεων των

αντίστοιχων Συµβουλίων Σύνδεσης,

β) της Κύπρου, της Μάλτας και της Τουρκίας, µε βάση διµερείς συµφωνίες που θα συναφθούν

µε τις εν λόγω χώρες,

γ) άλλων ευρωπαϊκών χωρών σε προαιρετική βάση και µε ιδία αυτών δαπάνη.
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Άρθρο 21

Ο παρών κανονισµός τίθεται σε ισχύ την ηµέρα δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα του τα µέρη και εφαρµόζεται άµεσα σε όλα τα

κράτη µέλη.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

______________
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Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 13 Ιουνίου 2003, για

την έκδοση του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την παρακολούθηση των δασών και των περιβαλλοντικών
αλληλεπιδράσεων στην Κοινότητα (Έµφαση στα δάση)
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 16 Ιουλίου 2002, η Επιτροπή, υπέβαλε στο Συµβούλιο πρόταση κανονισµού του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την παρακολούθηση των δασών

και των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων στην Κοινότητα (Έµφαση στα δάση).

2. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε στις 12 ∆εκεµβρίου 2002.

3. Η Επιτροπή των Περιφερειών γνωµοδότησε στις 12 Φεβρουαρίου 2003.

4. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Φεβρουαρίου

2003.

5. Στις 13 Ioυνίου 2003, το Συµβούλιο ενέκρινε την κοινή θέση του, σύµφωνα µε το

άρθρο 251 παρ. 2 της Συνθήκης.

ΙΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος της πρότασης κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου είναι η

θέσπιση νέου κοινοτικού συστήµατος για την παρακολούθηση των δασών και των

περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων και την προστασία των δασών στην Κοινότητα. Το

σύστηµα θα χρησιµοποιήσει ως βάση τα επιτεύγµατα δύο κοινοτικών κανονισµών για την

παρακολούθηση των επιπτώσεων της ατµοσφαιρικής ρύπανσης 1 και των πυρκαγιών 2 στα

δασικά οικοσυστήµατα. Η παρούσα πρόταση προβλέπει πολυετές πλαίσιο που καλύπτει

αρχικά 6ετή περίοδο (2003-2008). Σκοπεύει στην προσαρµογή του πεδίου εφαρµογής των

ανωτέρω κανονισµών παρέχοντας ένα ευέλικτο σύστηµα παρακολούθησης για την

αξιολόγηση της κατάστασης των δασικών οικοσυστηµάτων σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Επίσης

απλοποιεί υφιστάµενες δραστηριότητες οµαδοποιώντας στοιχεία αµφότερων των κανονισµών

σε ενιαίο ρυθµιστικό πλαίσιο που καλύπτει την προστασία και παρακολούθηση των δασών.

                                                
1 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3528/86 της 17ης Νοεµβρίου 1986 για την προστασία των δασών

της Κοινότητας από την ατµοσφαιρική ρύπανση.
2 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2158/92 της 23ης Ιουλίου 1992 για την πυροπροστασία των

κοινοτικών δασών.
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ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

1. Γενικά

Η κοινή θέση συµφωνεί ουσιαστικά µε τις θέσεις που υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή

και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο βαθµό που :

- επιβεβαιώνει όλους τους στόχους και ουσιαστικά στοιχεία της πρότασης της

Επιτροπής που υποστηρίχθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή,

πάντως, δεν µπορεί να δεχθεί τις µεταβολές που επέφεραν στην επιτροπολογία το

Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε την ένταξη των µέτρων

πυροπροστασίας και τις συνακόλουθες αυξήσεις στον προϋπολογισµό,

- λαµβάνει στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό υπόψη τη γνώµη του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου, υιοθετώντας, αυτολεξεί ή επί της ουσίας, µεγάλο αριθµό

τροπολογιών του.

2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Στην ολοµέλεια της 13ης Φεβρουαρίου 2003, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σε

πρώτη ανάγνωση 46 τροπολογίες της πρότασης. Η κοινή θέση ενσωµατώνει, (πλήρως,

εν µέρει ή επί της αρχής, µε ταυτόσηµη ή παρόµοια διατύπωση, ή στο πνεύµα)

29 τροπολογίες.

(α) Οι τροπολογίες που ενσωµατώθηκαν οµαδοποιούνται ως εξής :

(οι τροπολογίες απαριθµούνται παρακάτω µε τη σειρά που ενσωµατώθηκαν στην κοινή

θέση)

13 τροπολογίες έγιναν αυτολεξεί αποδεκτές : 18, 19, 20, 24, 25, 26, 32, 33, 48, 36, 40,

49, 43.

16 τροπολογίες έγιναν αποδεκτές εν µέρει ή ως προς το πνεύµα τους
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Αιτιολογικές παράγραφοι

Τροπολογία 5 : προσθήκη αναφοράς στη Σύµβαση για τη Βιοποικιλότητα και στη

Σύµβαση πλαίσιο για τις Κλιµατικές Μεταβολές· ενσωµατώθηκε στην αιτιολογική

παράγραφο 5.

Τροπολογία 6 : προστέθηκε µε παρόµοια διατύπωση στην αιτιολογική σκέψη 6.

Τροπολογία 14 : το πνεύµα της τροπολογίας αυτής ενσωµατώθηκε καθώς η

αιτιολογική σκέψη 13 προσαρµόστηκε στη νέα διατύπωση του άρθρου 9 παράγρ. 1.

Τροπολογία 12 : το µελλοντικό σύστηµα πρέπει να συνάδει µε τις διεθνείς

υποχρεώσεις· ενσωµατώθηκε στην αιτιολογική σκέψη 15.

Τροπολογία 46 : το πνεύµα της τροπολογίας αυτής µεταφέρθηκε στην αιτιολογική

σκέψη 22.

Άρθρα

Τροπολογία 17 : διάφορες πτυχές της µακροσκελούς αυτής τροπολογίας

ενσωµατώθηκαν στο άρθρο 1.

Ωστόσο, το ζήτηµα της επικουρικότητας δεν θίγεται στο άρθρο 1 αλλά στις

αιτιολογικές σκέψεις 6 και 24 καθώς και στα διάφορα ειδικά άρθρα. Τα µέτρα

πυροπροστασίας των δασών δεν ενσωµατώθηκαν στο παρόν άρθρο καθώς

ενσωµατώνονται προσωρινά στο άρθρο 5 παράγρ. 2 έτσι ώστε τα κράτη µέλη που δεν

τα έχουν περιλάβει στα προγράµµατα ανάπτυξης της υπαίθρου να είναι σε θέση να το

πράξουν.

Τροπολογία 23 : οι περισσότερες πτυχές µεταφέρθηκαν : συνεκτιµήθηκε το ζήτηµα της

επικουρικότητας και τα «δασικά οικοσυστήµατα» αντικαταστάθηκαν από τα «δάση»

για λόγους συνέπειας προς τους νέους ορισµούς.
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Τροπολογία 15 : ενσωµατώθηκε στο άρθρο 6 παράγρ. 3 (ενδιάµεση επισκόπηση) και στο άρθρο 13

παράγρ. 1 (έγκριση από την αρχή του προϋπολογισµού).

Τροπολογία 27 : το πνεύµα της τροπολογίας αυτής ενσωµατώθηκε, δηλαδή µόλις θεσπιστεί η αρχή

παρακολούθησης του άρθρου 6 τα κράτη µέλη οφείλουν να προσαρµόσουν τα εθνικά προγράµµατά

τους.

Τροπολογία 29 : έγινε δεκτή από το Συµβούλιο µε µια γενικότερη αναφορά στους εθνικούς,

ευρωπαϊκούς και διεθνείς µηχανισµούς παρακολούθησης.

Τροπολογία 30 : οι πτυχές της επικουρικότητας συνεκτιµήθηκαν.

Τροπολογία 47 : µεταφέρθηκε σε δήλωση της Επιτροπής στα πρακτικά του Συµβουλίου.

Τροπολογίες 37 και 38: το πνεύµα των τροπολογιών αυτών µεταφέρθηκε υπό τη µορφή αναφοράς

στις διατάξεις της Σύµβασης του Aarhus και στις σχετικές κοινοτικές διατάξεις περί

εµπιστευτικότητας.

Τροπολογία 39 : αντιστοιχεί στο πνεύµα της κοινής θέσης («όταν θεσπιστούν» � «µόλις αυτές

οριστικοποιηθούν»).

Τροπολογία 42 : ενσωµατώθηκε στο άρθρο 6 παράγρ. 3 δεύτερη περίοδος.

(β) Οι ακόλουθες τροπολογίες δεν ενσωµατώθηκαν :

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 21, 22, 28, 31, 35.
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Οι τροπολογίες 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10 και 21 αφορούν τα µέτρα πυροπροστασίας δασών.

Στο άρθρο 5 παράγρ. 2 της κοινής θέσης συµπεριλαµβάνονται ειδικά µέτρα

πυροπροστασίας (ενηµερωτικές εκστρατείες και ειδική εκπαίδευση του προσωπικού)

προκειµένου τα κράτη µέλη που δεν το έχουν ακόµη πράξει να τα εντάξουν στα

προγράµµατα ανάπτυξης της υπαίθρου µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2005.

Η τροπολογία 35 αφορά τον προϋπολογισµό. Το Συµβούλιο αποφάσισε να περιλάβει τα

µέτρα πυροπροστασίας σε προσωρινή βάση µόνο µε επιπρόσθετο προϋπολογισµό 0,5

εκατοµµ. ευρώ ανά έτος.

Άλλες τροπολογίες δεν ενσωµατώθηκαν συγκεκριµένα είτε επειδή υπερβαίνουν το

πεδίο εφαρµογής της οδηγίας (π.χ. αριθ. 2 και 15) είτε υπεισέρχονται σε περιττές

διοικητικές λεπτοµέρειες (π.χ. αριθ. 16 και 28).

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Μολονότι το Συµβούλιο δεν είναι σε θέση να υιοθετήσει όλες τις τροπολογίες που του

υπέβαλε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θεωρεί ότι η κοινή θέση συµπίπτει σε µεγάλο

βαθµό µε τις ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενώ ευθυγραµµίζεται και µε την

τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής, εκτός από την επιτροπολογία, την

ενσωµάτωση µέτρων πυροπροστασίας των δασών και τη συνακόλουθη αύξηση του

προϋπολογισµού.

_____________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2003 (11.06)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2002/0164 (COD)

9867/1/03
REV 1

EN 294
FOREST 24
FIN 233
CODEC 724

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΗΜΕΙΟ «Ι/Α»
της : Γενικής Γραµµατείας
προς : την Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων / το Συµβούλιο
Θέµα : Καθορισµός κοινής θέσης εν όψει της έκδοσης του κανονισµού του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την παρακολούθηση των
δασών και των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων στην Κοινότητα (Έµφαση
στα δάση)

1. Στις 16 Ιουλίου 2002, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο πρόταση κανονισµού του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την παρακολούθηση των δασών και των

περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων στην Κοινότητα (Έµφαση στα δάση).

2. Στις 13 Φεβρουαρίου 2003, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε σε πρώτη ανάγνωση.

3. Στις 4 Μαρτίου 2003, το Συµβούλιο κατέληξε σε πολιτική συµφωνία επί κοινής θέσης για την

ανωτέρω πρόταση κανονισµού. Τρεις αντιπροσωπίες (Ισ./Ιτ./Π) δήλωσαν ότι προτίθενται να

απόσχουν.
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4. Έπειτα από την οριστική διατύπωση του σχεδίου κοινής θέσης από τους γλωσσοµαθείς

νοµικούς, καλείται το Συµβούλιο, µε την επιφύλαξη της επιβεβαίωσης από την Επιτροπή των

Μόνιµων Αντιπροσώπων :

− να εγκρίνει την κοινή θέση ως έχει στο έγγρ. 8243/03 ENV 211 FORETS 17 FIN 145

CODEC 431 OC 176 + COR 1 (da) + COR 2 (fin),

− να καταχωρήσει στα πρακτικά της συνόδου του τις δηλώσεις που περιλαµβάνονται

στην Προσθήκη 1 του παρόντος σηµειώµατος,

− να διαβιβάσει την κοινή θέση του Συµβουλίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύµφωνα

µε το άρθρο 251 παρ. 2 τρίτο εδάφιο της Συνθήκης, µαζί µε το σκεπτικό του

Συµβουλίου ως έχει στο έγγρ. 8243/03 ADD 2.

____________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2003 (11.06)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2002/0164 (COD)

9867/1/03
REV 1 ADD 1

LIMITE

ENV 294
FORETS 24
FIN 233
CODEC 724

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ I/A
της : Γενικής Γραµµατείας
προς  : την Επιτροπή των Μονίµων Αντιπροσώπων/το Συµβούλιο
Θέµα : Καθορισµός κοινής θέσης ενόψει της έκδοσης κανονισµού του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την παρακολούθηση των δασών και
των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων στην Κοινότητα (έµφαση στα δάση)

∆ηλώσεις προς καταχώρηση στα πρακτικά του Συµβουλίου

1. ∆ήλωση της ελληνικής αντιπροσωπίας

«Η Ελλάδα κρίνει ότι το κονδύλι που προορίζεται, στο πλαίσιο των µέτρων πυροπροστασίας
των δασών, για τις εκστρατείες ενηµέρωσης και την ειδική εκπαίδευση του προσωπικού είναι
σαφώς ανεπαρκές και κατώτερο από εκείνο που προβλεπόταν έως το ∆εκέµβριο του 2002
δυνάµει του κανονισµού 2158/92. Η Ελλάδα φρονεί ότι η χρηµατοδότηση µέτρων του τύπου
αυτού πρέπει να συνεχισθεί έως το τέλος του 2006 (πέρας της περιόδου νοµικών
δεσµεύσεων), σύµφωνα µε τις ισχύουσες δηµοσιονοµικές προοπτικές. Εξάλλου, παρά τη
δυνατότητα υπαγωγής των µέτρων αυτών στα εθνικά προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης, τα
κεφάλαια που προορίζονταν για τη χρηµατοδότησή τους δεν έχουν µεταφερθεί στα εν λόγω
προγράµµατα. Κατά τον τρόπο αυτό, τα σχετικά µέτρα, που δεν έχουν περιληφθεί στα εθνικά
προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης, χάνουν σε µεγάλο βαθµό την κοινοτική χρηµατοδοτική
κάλυψη που διέθεταν εδώ και δύο µήνες µόλις. Τίθενται συνεπώς υπό αµφισβήτηση τόσο η
κοινοτική αντιµετώπιση της µάστιγας των δασικών πυρκαγιών όσο και η ισορροπία µεταξύ
της πρόληψης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών,
πράγµα που συνεπάγεται οπισθοδρόµηση όσον αφορά την αποτελεσµατική προστασία των
δασών.»
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2. ∆ήλωση της ιταλικής αντιπροσωπίας

«Η Ιταλία εκτιµά ότι η ενδεχόµενη χρήση των δεδοµένων τα οποία συλλέγονται στο πλαίσιο
του κανονισµού «έµφαση στα δάση», βάσει διεθνών συµφωνιών και πρωτοκόλλων, είναι
θεµελιώδους σηµασίας να γίνεται κατά τρόπο συνεπή προς τις ειδικές διατάξεις των ως άνω
συµφωνιών και πρωτοκόλλων. Σηµειώνει επίσης ότι η επιτευχθείσα πολιτική συµφωνία
εµπεριέχει έκκληση προς την Επιτροπή να επιλύσει µε θετικό τρόπο τα προβλήµατα που
ενδέχεται να προκύψουν.»

3. ∆ήλωση της σουηδικής αντιπροσωπίας

«Η Σουηδία φρονεί ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αρχή της επικουρικότητας
προτού θεσπισθούν, µε τον κανονισµό, νέες δραστηριότητες περιβαλλοντικής
παρακολούθησης. Η Σουηδία θα επιθυµούσε επίσης, να τονίσει τη σηµασία διεξαγωγής
αξιολόγησης των αναγκών πριν από την επέκταση του κανονισµού. Οι δραστηριότητες και ο
προϋπολογισµός θα πρέπει να περιορίζονται µόνον στην κάλυψη όσων δεν µπορούν να
χρηµατοδοτηθούν ή να σχεδιασθούν αποτελεσµατικότερα από τα ίδια τα κράτη µέλη.»

∆ηλώσεις της Επιτροπής

4. Προληπτικά µέτρα κατά των πυρκαγιών των δασών

«Η Επιτροπή σηµειώνει ότι το Συµβούλιο προβλέπει στο άρθρο 5, παράγραφος 2, την χρηµατοδότηση,
µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2005, εκστρατειών ευαισθητοποίησης και ειδικής εκπαίδευσης για
υπαλλήλους που εµπλέκονται σε δραστηριότητες πρόληψης των πυρκαγιών, εκτός εάν αυτά τα µέτρα
περιλαµβάνονται από τα κράτη µέλη στα προγράµµατά τους για την αγροτική ανάπτυξη. Η Επιτροπή
σηµειώνει επίσης ότι το Συµβούλιο ορίζει ότι συµπληρωµατική χρηµατοδότηση 0,5 εκατοµµυρίου
Ευρώ θα διατεθεί για τη χρηµατοδότηση αυτών των δραστηριοτήτων.

Η Επιτροπή υπενθυµίζει ότι τα επενδυτικά µέτρα τα οποία καλύπτονται από τον κανονισµό
του Συµβουλίου αριθ. 2158/92/ΕΟΚ της 23ης Ιουλίου 1992 για την πυροπροστασία των
κοινοτικών δασών, ιδίως για την πρόληψη και επιτήρηση, την ενηµέρωση, τις εκστρατείες
ενηµέρωσης και την ειδική εκπαίδευση του προσωπικού που ασχολείται µε δασικές
δραστηριότητες και παρεµβαίνει στην πυροπροστασία, είναι επιλέξιµα δυνάµει του
κανονισµού αριθ. 1257/99/ΕΚ και µπορούν να θεσπιστούν µε τροποποιήσεις του
προγράµµατος από την 1η Ιανουαρίου 2003.

Επιπλέον, υπογραµµίζει το γεγονός ότι η αρχή του προϋπολογισµού έχει καθορίσει το
κονδύλιο του προϋπολογισµού για το 2003 σε 13 εκατοµµύρια Ευρώ για πιστώσεις
υποχρεώσεων (και 7,5 εκατοµµύρια Ευρώ για πιστώσεις πληρωµών). Οιαδήποτε περαιτέρω
δράση που δεν καλύπτεται από το κονδύλιο αυτό, θα απαιτούσε πρόσθετους
χρηµατοδοτικούς πόρους: οι τελευταίοι θα χρειαζόταν να µεταφερθούν από άλλες γραµµές
του προϋπολογισµού, µειώνοντας έτσι τα κονδύλια για άλλες παρεµβάσεις της Κοινότητας.

Για τους παραπάνω λόγους, η Επιτροπή δεν µπορεί να υποστηρίξει τις συµπληρωµατικές
δραστηριότητες ή τον συµπληρωµατικό προϋπολογισµό που προβλέπει το Συµβούλιο».
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5. Επιτροπολογία

«Η Επιτροπή σηµειώνει ότι το Συµβούλιο προβλέπει διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής
όσον αφορά τα µέτρα εφαρµογής που περιγράφονται λεπτοµερώς στην πρόταση, σε αντίθεση
µε την διαδικασία διαχειριστικής επιτροπής που πρότεινε η Επιτροπή.

Μετά την απόφαση του ∆ικαστηρίου της 21ης Ιανουαρίου 2003 όσον αφορά τον κανονισµό
(ΕΚ) 1655/2000 , σχετικά µε το χρηµατοδοτικό µέσον για το περιβάλλον (LIFE), η Επιτροπή
εµµένει στη σηµασία της εφαρµογής των κριτηρίων του άρθρου 2 της απόφασης του
Συµβουλίου 468/99/ΕΚ της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή.

Η Επιτροπή πιστεύει ότι, εφόσον τα µέτρα που περιγράφονται λεπτοµερώς στην πρόταση
έχουν σχέση µε την υλοποίηση προγραµµάτων µε ουσιαστικές δηµοσιονοµικές επιπτώσεις,
θα πρέπει να ληφθούν µε τη διαδικασία της διαχειριστικής επιτροπής. Τα µέτρα είναι πολύ
ειδικά για το πρόγραµµα, εποµένως δεν έχουν γενική εµβέλεια, ούτε προορίζονται για την
εφαρµογή, προσαρµογή ή ενηµέρωση των διατάξεων του µέσου. Για τους παραπάνω λόγους,
η Επιτροπή δεν θεωρεί κατάλληλη τη διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής.

Σύµφωνα µε την προαναφερόµενη απόφαση του ∆ικαστηρίου, τυχόν επιλογή διαδικασίας που
δεν συµβιβάζεται προς τα κριτήρια προσανατολισµού που περιλαµβάνονται στο άρθρο 2 της
απόφασης του Συµβουλίου για την άσκηση των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται
στην Επιτροπή πρέπει να εξηγείται σαφώς.

Η Επιτροπή κρίνει ότι στην περίπτωση αυτή το κείµενο της αιτιολογικής παραγράφου που
διευκρινίζει την χρησιµοποίηση της επιτροπολογίας δεν δικαιολογεί επαρκώς την
αποµάκρυνση από τα κριτήρια που περιέχονται στην απόφαση του Συµβουλίου.

Συνεπώς η Επιτροπή επιφυλάσσεται το δικαίωµά της να χρησιµοποιήσει τα έννοµα µέσα που
έχει στη διάθεσή της».

6. Σχετικά µε το άρθρο 12

«Η Επιτροπή δηλώνει ότι κατά την κατανοµή των χρηµατοδοτικών πόρων θα δώσει ιδιαίτερη
προσοχή στην ισόρροπη κατανοµή µεταξύ των δράσεων που αναφέρονται στο άρθρο 12,
παράγραφος 2 (α), (β) και (γ), προκειµένου να εξασφαλισθεί η συνέχεια και η
αποτελεσµατικότητα του συστήµατος».
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7. ∆ήλωση της ισπανικής, της ιταλικής και της πορτογαλικής αντιπροσωπίας σχετικά µε
την ψήφο τους

«Η Ισπανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία απέχουν από την ψηφοφορία σχετικά µε τον παρόντα
κανονισµό για την παρακολούθηση των δασών, κρίνοντας ότι το κονδύλι που προορίζεται,
στο πλαίσιο των µέτρων πυροπροστασίας των δασών, για τις εκστρατείες ενηµέρωσης και
την ειδική εκπαίδευση του προσωπικού είναι σαφώς ανεπαρκές και κατώτερο από εκείνο που
προβλεπόταν έως το ∆εκέµβριο του 2002 δυνάµει του κανονισµού 2158/92. Η Ισπανία, η
Ιταλία και η Πορτογαλία φρονούν ότι η χρηµατοδότηση µέτρων του τύπου αυτού πρέπει να
συνεχισθεί έως το τέλος του 2006, σύµφωνα µε τις ισχύουσες δηµοσιονοµικές προοπτικές.
Εξάλλου, παρά τη δυνατότητα υπαγωγής των µέτρων αυτών στα εθνικά προγράµµατα
αγροτικής ανάπτυξης, τα κεφάλαια που προορίζονταν για τη χρηµατοδότησή τους δεν έχουν
µεταφερθεί στα εν λόγω προγράµµατα. Κατά τον τρόπο αυτό, τα σχετικά µέτρα, που δεν
έχουν περιληφθεί στα εθνικά προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης, χάνουν σε µεγάλο βαθµό
την κοινοτική χρηµατοδοτική κάλυψη που διέθεταν εδώ και δύο µήνες µόλις. Τίθενται
συνεπώς υπό αµφισβήτηση τόσο η κοινοτική αντιµετώπιση της µάστιγας των δασικών
πυρκαγιών όσο και η ισορροπία µεταξύ της πρόληψης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και της
πρόληψης των δασικών πυρκαγιών, πράγµα που συνεπάγεται οπισθοδρόµηση όσον αφορά
την αποτελεσµατική προστασία των δασών.»

______________



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 17.6.2003
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κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του κανονισµού
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την παρακολούθηση των δασών

και των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων στην Κοινότητα (έµφαση στα δάση)
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

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

σχετικά µε την

κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του κανονισµού
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την παρακολούθηση των δασών

και των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων στην Κοινότητα (έµφαση στα δάση)

1. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

∆ιαβίβαση της πρότασης στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
(COM(2002) 404 τελικό - 2002/0164 (COD)) σύµφωνα µε το άρθρο 175,
παράγραφος 1 της συνθήκης - 16 Ιουλίου 2002

Γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών - 12 Φεβρουαρίου 2003

Γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής - 12∆εκεµβρίου 2002
Επιτροπής

Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – πρώτη ανάγνωση- 13 Φεβρουαρίου 2003

Μετά από τη γνωµοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σύµφωνα µε το
άρθρο 250, παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ, το Συµβούλιο ενέκρινε κοινή θέση
οµοφώνως στις 13.6.2003

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η παρούσα πρόταση για κανονισµό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου αποσκοπεί στην καθιέρωση νέου κοινοτικού συστήµατος για την
παρακολούθηση των δασών και των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων µε στόχο
την προστασία των κοινοτικών δασών. Το σύστηµα θα βασιστεί στα επιτεύγµατα
των δύο κανονισµών του Συµβουλίου για την παρακολούθηση των επιπτώσεων της
ατµοσφαιρικής ρύπανσης1 και των πυρκαγιών2 στα δασικά οικοσυστήµατα. Η
παρούσα πρόταση διαµορφώνει πολυετές πλαίσιο το οποίο καλύπτει αρχικά περίοδο
6 ετών από το 2003 έως το 2008. Στοχεύει στην προσαρµογή του πεδίου εφαρµογής
των προαναφερόµενων κανονισµών ώστε να εξασφαλιστεί ευέλικτο σύστηµα
παρακολούθησης το οποίο να αξιολογεί τις συνθήκες που επικρατούν στα δασικά
οικοσυστήµατα εντός ευρύτερου πλαισίου. Παράλληλα απλοποιούνται οι ήδη
υφιστάµενες δραστηριότητες συγκεντρώνοντας στοιχεία από τους δύο αυτούς
κανονισµούς σε έναν κανονισµό πλαίσιο ο οποίος καλύπτει την προστασία και την
παρακολούθηση των δασών.

                                                
1 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3528/86 του Συµβουλίου της 17ης Νοεµβρίου 1986 για την προστασία των

δασών στην Κοινότητα από την ατµοσφαιρική ρύπανση, ΕΕ L 326, 21.11.1986, σ. 2.
2 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2158/92 του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992 για την πυροπροστασία των

κοινοτικών δασών, ΕΕ L 217, 31.07.1992, σ.3.
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3. ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

3.1. Γενικά σχόλια

Εν γένει, η κοινή θέση ακολουθεί την δοµή της αρχικής πρότασης της Επιτροπής.
∆ιατηρούνται τα κύρια στοιχεία της πρότασης της Επιτροπής. Καθιερώνονται
πολλές τροποποιήσεις, εκ των οποίων σηµαντικότερες θεωρούνται κατά τη γνώµη
της Επιτροπής οι εξής:

– Η µόνιµη δασική επιτροπή αποκτά καθοριστικό ρόλο όσον αφορά την εφαρµογή
και ανάπτυξη της αντίστοιχης κανονιστικής διαδικασία.

– Ενσωµατώνονται στο κείµενο οι ενηµερωτικές εκστρατείες και η ειδική
εκπαίδευση του προσωπικού που ασχολείται µε τις παρεµβάσεις προληπτικής
πυροπροστασίας και προβλέπεται επιπλέον κονδύλιο 0,5 εκατοµ. € ετησίως για τη
χρηµατοδότηση των ως άνω δραστηριοτήτων.

Η Επιτροπή δεν ήταν σε θέση να υποστηρίξει την κοινή θέση, η οποία εγκρίθηκε
οµοφώνως. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή διατύπωσε δήλωση που συµπεριλήφθηκε
στα πρακτικά του Συµβουλίου Περιβάλλοντος (βλέπε παράρτηµα Ι).

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Κατά την ολοµέλεια της 13ης Φεβρουαρίου 2003, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ενέκρινε 45 τροπολογίες, εκ των οποίων 30 ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση,
πλήρως, εν µέρει ή κατ' αρχήν (Τροπολογίες 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).

Οι υπόλοιπες 15 Τροπολογίες (ήτοι οι Τροπολογίες 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14,
16, 21, 28, 35) δεν ενσωµατώθηκαν για διάφορους λόγους – νοµική συνέπεια και
νοµοθετική τεχνική, σαφήνεια ως προς την τεχνική ορολογία, δυνατότητες
πρακτικής εφαρµογής.

3.1.1. Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή στην τροποποιηµένη
πρόταση και ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση

Η Τροπολογία 5 αναφέρεται στη σύµβαση για τη βιοποικιλότητα και τη σύµβαση
πλαίσιο για την αλλαγή του κλίµατος. Ενσωµατώθηκε στην αιτιολογική σκέψη 5.

Η Τροπολογία 6 τονίζει την ανάγκη λήψης µέτρων που να συµφιλιώνουν το
σύστηµα µε τα υφιστάµενα εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή συστήµατα, σε ό,τι αφορά
την αρχή της επικουρικότητας. Ενσωµατώθηκε στην αιτιολογική σκέψη 6.

Η Τροπολογία 12 τονίζει ότι το µελλοντικό σύστηµα θα πρέπει να ευθυγραµµίζεται
προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από πολυάριθµες διεθνείς συµβάσεις.
Ενσωµατώθηκε κατ' αρχήν στην αιτιολογική σκέψη 15.

Η Τροπολογία 15 προβλέπει ότι η χρηµατοδότηση µετά το 2006 υπόκειται στην
έγκριση της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής και λαµβάνει υπόψη την
ενδιάµεση επανεξέταση του συστήµατος. Ενσωµατώθηκε κατ' αρχήν στο άρθρο 6,
παράγραφος 3 και στο άρθρο 13, παράγραφος 1.
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Η Τροπολογία 17 αναδιαρθρώνει πλήρως το άρθρο 1 της πρότασης. Τονίζει ότι είναι
ανάγκη να τηρείται η αρχή της επικουρικότητας. Επιπλέον, µε την τροπολογία αυτή
επιδιώκεται η διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής των µέτρων που σχετίζονται µε τις
δασικές πυρκαγιές (προληπτικά µέτρα) ενώ παράλληλα ενσωµατώνει τις
προστατευτικές λειτουργίες των δασών. Η τροπολογία έχει ληφθεί εν µέρει υπόψη
στο άρθρο 1.

Οι Τροπολογίες 18 και 19 βελτιώνουν τη συντακτική ποιότητα της πρότασης.
Ενσωµατώθηκαν στο άρθρο 2, εδάφια στ) και ζ).

Η Τροπολογία 20 αντικαθιστά τους αρχικώς χρησιµοποιηθέντες ορισµούς κυρίως
από ορισµούς του FAO, και η πρωτοβουλία αυτή θεωρείται αποδεκτή. Η εν λόγω
τροπολογία ελήφθη υπόψη στο άρθρο 3.

Η Τροπολογία 22 ενσωµατώνει τις λέξεις “κατόπιν αιτήσεώς τους”, που
διευκρινίζουν την έννοια του αντιστοίχου άρθρου. Ενσωµατώθηκε στο άρθρο 5
παράγραφος 3.

Οι Τροπολογίες 23, 24 και 25 αλλά και οι τροπολογίες 33 και 36 αποσκοπούν στην
ενίσχυση του ρόλου των κρατών µελών και προβλέπουν κοινή προσέγγιση µεταξύ
της Επιτροπής και των κρατών µελών σε ό,τι αφορά ιδίως τις µελέτες.
Ενσωµατώθηκαν στα άρθρα 6 και 7 καθώς και στα άρθρα 11, παράγραφος 1 και
15, παράγραφος 1.

Η Τροπολογία 26 παρατείνει την περίοδο διαβίβασης των εθνικών προγραµµάτων σε
60 ηµέρες. Ενσωµατώθηκε στο άρθρο 8 παράγραφος  2.

Η Τροπολογία 27 έχει ως στόχο να αποσαφηνιστεί ότι οιαδήποτε εφαρµογή των
νέων δραστηριοτήτων παρακολούθησης θα πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο
προσεκτικού προσχεδιασµού και επανεξετάσεων. Ενσωµατώθηκε κατ' αρχήν στο
άρθρο 6, παράγραφος 3.

Η Τροπολογία 29 έγινε δεκτή κατ' αρχήν: αυτό είχε ως αποτέλεσµα να ενσωµατωθεί
γενικότερη αναφορά στους εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς µηχανισµούς
παρακολούθησης στο άρθρο 1, παράγραφος 1.

Η Τροπολογία 30 προβλέπει την ενίσχυση του ρόλου των κρατών µελών.
Ενσωµατώθηκε κατ' αρχήν στο άρθρο 9. ∆εν έγιναν δεκτές οι τροποποιήσεις που
αφορούσαν το ρόλο του επιστηµονικού οργάνου συντονισµού και του ευρωπαϊκού
οργανισµού περιβάλλοντος.

Η Τροπολογία 32 έγινε εν µέρει δεκτή. Ο ρόλος του ευρωπαϊκού οργανισµού
περιβάλλοντος περιγράφεται σε µία παράγραφο (άρθρο 9, παράγραφος 5).

Οι Τροπολογίες 37 και 38 αφορούν παραποµπή στην σύµβαση του Aarhus και τις
κοινοτικές διατάξεις σχετικά µε την πρόσβαση στις περιβαλλοντικές πληροφορίες.
Ενσωµατώθηκε στο άρθρο 15 παράγραφοι 2 και 3.

Η Τροπολογία 39 αποσαφηνίζει τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων.
Ενσωµατώθηκε στο άρθρο 16, παράγραφος 3.

Η Τροπολογία 43 καθιερώνει νέο σηµείο γ) για τις άλλες χώρες, προαιρετικά, µε
δικά τους έξοδα. Ενσωµατώθηκε στο άρθρο 20.
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Η Τροπολογία 47 συµπεριλήφθηκε σε δήλωση της Επιτροπής (βλέπε Παράρτηµα
I).

3.1.2. Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή στην
τροποποιηµένη πρόταση της και δεν ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση

Οι Τροπολογίες 2, 4 και εν µέρει 7: Για την προσθήκη γενικών δηλώσεων στις
αιτιολογικές σκέψεις σε ό,τι αφορά τον οικονοµικό και κοινωνικό ρόλο των δασών
στην Κοινότητα και σε ό,τι αφορά τη σηµασία της πυροπροστασίας για τα δάση, που
θα µπορούσε να γίνει δεκτή από την Επιτροπή αν και θα ήταν δυνατόν εν
προκειµένω να αποφευχθεί.

Η Τροπολογία 13: Η εν λόγω νέα τροπολογία µπορεί να γίνει δεκτή αλλά
επαναλαµβάνει τις αιτιολογικές σκέψεις 4 και 5 της πρότασης.

Η Τροπολογία 16: Η Επιτροπή θα µπορούσε να αποδεχθεί εν µέρει την εν λόγω
τροπολογία και να χρησιµοποιήσει το σλόγκαν “Forest Focus - έµφαση στα δάση”
για όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται µε το σύστηµα.

Η Τροπολογία 28 προβλέπει εξωτερική εκ των προτέρων αξιολόγηση, που θα
µπορούσε να γίνει δεκτή από την Επιτροπή µολονότι δεν είναι απαραίτητη
δεδοµένου ότι εν προκειµένω επαρκεί η διαδικασία της εκ των προτέρων εσωτερικής
αξιολόγησης.

3.1.3. Οι κύριες διαφορές µεταξύ της τροποποιηµένης πρότασης και της κοινής θέσης του
Συµβουλίου.

Η Επιτροπή δεν είναι σε θέση επίσης να αποδεχθεί την ενσωµάτωση των µέτρων
που σχετίζονται µε τις δασικές πυρκαγιές, που καλύπτονται από άλλη νοµοθεσία
(τροπολογίες 1, 3, 8, 9, 10, εν µέρει 17, 21). Μετά από τη λήξη της ισχύος του
κανονισµού (ΕΟΚ) 2158/92 του Συµβουλίου όλα τα µέτρα δασικής πυροπροστασίας
καλύπτονται από τον κανονισµό αριθ. 1257/99 του Συµβουλίου για τη στήριξη της
αγροτικής ανάπτυξης. Η πρόταση για τον κανονισµό µε θέµα την έµφαση στα δάση,
που προβλέπει την παρακολούθηση των δασικών πυρκαγιών και ο κανονισµός για
την στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης αλληλοσυµπληρώνονται σε ό,τι αφορά τις
δραστηριότητες που σχετίζονται µε τις δασικές πυρκαγιές. Θα ήταν απαράδεκτο δύο
διαφορετικές νοµοθετικές πράξεις να προβλέπουν τη στήριξη των ιδίων
δραστηριοτήτων, όπως και θα συνέβαινε εάν τα µέτρα πρόληψης των δασικών
πυρκαγιών ενσωµατώνονταν στο σύστηµα "έµφαση στα δάση". Το Συµβούλιο δεν
ακολούθησε πλήρως τη θέση της Επιτροπής και επέτρεψε την ένταξη στο άρθρο 5
της κοινής θέσης των ενηµερωτικών εκστρατειών και της ειδικής εκπαίδευσης του
προσωπικού που ασχολείται µε τις παρεµβάσεις πυροπροστασίας. Παράλληλα στο
άρθρο 13, παράγραφος 1 προβλέπεται επιπλέον ποσό 0,5 εκατοµ. € ετησίως για τη
χρηµατοδότηση των ως άνω δραστηριοτήτων.

Tα χαρακτηριστικά του προτεινόµενου σχήµατος ανταποκρίνονται πλήρως στα
κριτήρια που καθορίζονται στην απόφαση του Συµβουλίου για την επιτροπολογία
όσον αφορά τις επιτροπές διαχείρισης. Θα ήταν αδικαιολόγητη κάθε µεταβολή της
διαδικασίας της επιτροπολογίας (τροπολογίες 31, 40, 46). Πρόσφατη απόφαση του
∆ικαστηρίου µε θέµα τους κανονισµούς Life υποστηρίζει τη θέση αυτή της
Επιτροπής. Το Συµβούλιο δεν ακολούθησε τη θέση της Επιτροπής.
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Οι νέες διατάξεις που καθιέρωσε το Συµβούλιο και η θέση της Επιτροπής

Επιπλέον των προαναφερόµενων αλλαγών, το Συµβούλιο καθιέρωσε επίσης πολλές
άλλες τροποποιήσεις. Πολλές εξ αυτών είναι ήσσονος σηµασίας. Η Επιτροπή
συµφωνεί µε τις τροπολογίες που αναφέρονται εν συνεχεία.

Ο όρος “δασικά οικοσυστήµατα” αντικαταστάθηκε σε ολόκληρο το κείµενο από
τον όρο “δάση”.

Αιτιολογικές σκέψεις της κοινής θέσης

Στην αιτιολογική σκέψη 4 περιλήφθηκε νέα αναφορά στην απόφαση αριθ.
1600/2002/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση
του έκτου κοινοτικού προγράµµατος δράσης για το περιβάλλον.

Στην αιτιολογική σκέψη 5 οι λέξεις “αειφόρος διαχείριση” αντικαθίσταται από την
λέξη “προστασία” και προστίθενται οι λέξεις “Το εκτεταµένο πρόγραµµα εργασιών
για τη βιολογική ποικιλότητα των δασών της σύµβασης για τη βιοποικιλότητα”.

Η αιτιολογική σκέψη 10 αναδιατυπώθηκε ώστε να αποδοθεί έµφαση στη σχέση
µεταξύ συνθηκών και επιβλαβών επιπτώσεων και να υπάρξει σύνδεση προς τα
εφαρµοζόµενα µέτρα υπέρ της προαγωγής της διατήρησης και της προστασίας των
δασών µε στόχο την αειφόρο ανάπτυξη, αποδίδοντας ιδιαίτερη σηµασία στις δράσεις
που αναλαµβάνονται για τη µείωση των αρνητικών επιπτώσεων στα δάση.

Αιτιολογική σκέψη 11: Προστέθηκαν οι λέξεις “οι προστατευτικές λειτουργίες”.

Στην αιτιολογική σκέψη 13 προβλέπεται συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών και
της Επιτροπής σε ό,τι αφορά το συντονισµό του συστήµατος και την υποβολή
εκθέσεων στη µόνιµη δασική επιτροπή.

Η νέα αιτιολογική σκέψη 15 τονίζει ότι είναι αναγκαίο τα µέτρα που εκτελούνται
στο πλαίσιο του εν λόγω συστήµατος να ευθυγραµµίζονται προς τα αντίστοιχα
πρωτόκολλα και συµβάσεις, σύµφωνα µε την τροπολογία 12 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.

Μια νέα αιτιολογική σκέψη 16 αντικαθιστά την αιτιολογική σκέψη 14 της πρότασης
και προβλέπει την ευθύνη των κρατών µελών κατά τη συνεργασία µε άλλους φορείς
πέραν της Επιτροπής, σύµφωνα µε την τροπολογία 33 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.

Η αιτιολογική σκέψη 21 πραγµατοποιεί αναφορά στη σύµβαση του Aarhus και τις
κοινοτικές διατάξεις για την πρόσβαση στις περιβαλλοντικές πληροφορίες, σύµφωνα
µε τις τροπολογίες 37 και 38 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στην αιτιολογική σκέψη 26 αναφέρεται ότι στο σύστηµα θα επιτρέπεται η
συµµετοχή άλλων ευρωπαϊκών χωρών, σύµφωνα µε την τροπολογία 43 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
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Άρθρα της κοινής θέσης

Άρθρο 9

– Στην παράγραφο 3 προβλέπεται η συγκρότηση της Επιστηµονικής
Συµβουλευτικής Οµάδας η οποία επικουρεί την µόνιµη δασική επιτροπή κατά την
προπαρασκευή των εργασιών της.

Άρθρο 11

– Αναδιατυπώθηκε η παράγραφος 1, αλλά το βασικό της περιεχόµενο παραµένει
αµετάβλητο (συνεργασία µε άλλους φορείς µε στόχο την αξιοποίηση των
συνεργιών).

Άρθρο 12

– Η παράγραφος 2 τροποποιήθηκε ως εξής: Οι δραστηριότητες που εκτελούνται
βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 2 θα συγχρηµατοδοτούνται έως και κατά 75%
αντί του 50% ενώ παράλληλα οι δραστηριότητες που εκτελούνται βάσει του
άρθρου 7, παράγραφος 2 µπορεί να συγχρηµατοδοτούνται έως και κατά 50%. Οι
αλλαγές αυτές αναφέρονται στις τροπολογίες για τα άρθρα 6 και 7 µε στόχο να
ενισχυθεί ο ρόλος των κρατών µελών και να καταστεί δυνατή η εκτέλεση
µελετών στο πλαίσιο των εθνικών προγραµµάτων.

– Η παράγραφος 3 προσαρµόστηκε στις αλλαγές της παραγράφου 2.

Άρθρο 13

– Η παράγραφος 1 αναδιατυπώθηκε πλήρως. Πέραν των 52 εκατοµ. € που
αναφέρονται στην πρόταση, προσετέθησαν και 0,5 εκατοµ. € ετησίως για τη
χρηµατοδότηση δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε τις δασικές πυρκαγιές. ∆εν
αναφέρεται πλέον το ενδεχόµενο αύξησης των δηµοσιονοµικών πόρων για την
περίοδο 2007-2008.

Άρθρο 14

– Για να ληφθούν υπόψη τα προβλήµατα των κρατών µελών µε οµοσπονδιακή
δοµή, τροποποιήθηκε η παράγραφος 2 δίχως να θίγονται οι υφιστάµενες αρµόδιες
αρχές, τα κράτη µέλη θα ορίσουν τις αρχές ή τους φορείς που εξουσιοδοτούνται
να υλοποιήσουν τα µέτρα στο πλαίσιο του συστήµατος.

– Η διαδικασία της επιτροπολογίας καθιερώθηκε στην παράγραφο 5.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή µπορεί να αποδεχθεί τις περισσότερες από τις αλλαγές του Συµβουλίου
και σηµειώνει ότι οι αλλαγές αυτές διευκρινίζουν ιδίως τη µελλοντική συνεργασία
µεταξύ των κρατών µελών και της Επιτροπής καθώς και µε άλλους φορείς. Ωστόσο,
λόγω του γεγονότος ότι τα προληπτικά µέτρα για την πυροπροστασία των δασών
ενσωµατώθηκαν στο κείµενο και ότι επιχειρήθηκε η αλλαγή της διαδικασίας της
επιτροπολογίας, που δεν κρίνεται αιτιολογηµένη για τους προαναφερόµενους
λόγους, η Επιτροπή δεν µπορεί να υποστηρίξει την κοινή θέση που εγκρίθηκε στις
13.6.2003.
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5. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Βλέπε παράρτηµα I.
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Παράρτηµα I

∆ηλώσεις της Επιτροπής

Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
παρακολούθηση των δασών και των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων στην Κοινότητα
(έµφαση στα δάση)

Προληπτικά µέτρα πυροπροστασίας των δασών

"Η Επιτροπή σηµειώνει ότι το Συµβούλιο προβλέπει µε το άρθρο 5, παράγραφος 2 τη
χρηµατοδότηση έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2005, ενηµερωτικών εκστρατειών και της ειδικής
εκπαίδευσης του προσωπικού που ασχολείται µε τις παρεµβάσεις πυροπροστασίας, εφόσον
ανάλογα µέτρα δεν περιλαµβάνονται από τα κράτη µέλη στα αντίστοιχα προγράµµατά τους
για την αγροτική ανάπτυξη. Η Επιτροπή επισηµαίνει επίσης ότι το Συµβούλιο προβλέπει
πρόσθετη χρηµατοδότηση 0,5 εκατοµ. € για τις δραστηριότητες αυτές.

Η Επιτροπή υπενθυµίζει ότι τα επενδυτικά µέτρα που καλύπτονται από τον κανονισµό (EΟΚ)
αριθ. 2158/92 του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992 για την πυροπροστασία των
κοινοτικών δασών, ιδίως µάλιστα σε ό,τι αφορά την πρόληψη και την επιτήρηση, την
ενηµέρωση, τις ενηµερωτικές εκστρατείες και την ειδική εκπαίδευση του προσωπικού µε
δασοκοµικές δραστηριότητες το οποίο ασχολείται µε την πρόληψη των πυρκαγιών, είναι
επιλέξιµα βάσει του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1257/99 και µπορούν να καθιερωθούν µε
τροποποιήσεις του προγράµµατος από 1ης Ιανουαρίου 2003.

Επιπλέον, τονίζει το γεγονός ότι η δηµοσιονοµική αρχή καθόρισε δηµοσιονοµικές πιστώσεις
ύψους 13 εκατοµ. € για το 2003 µε τη µορφή πιστώσεων υποχρεώσεων (και 7,5 εκατοµ. € µε
τη µορφή πιστώσεων πληρωµών). Οιαδήποτε περαιτέρω δράση, που δεν καλύπτεται από τις
ως άνω πιστώσεις, συνεπάγεται δέσµευση επιπρόσθετων δηµοσιονοµικών πόρων και
συνακόλουθη µεταφορά πιστώσεων από άλλες γραµµές του προϋπολογισµού, µειώνοντας
τοιουτοτρόπως τις πιστώσεις για άλλες κοινοτικές παρεµβάσεις.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν δύναται να υποστηρίξει τις επιπλέον δραστηριότητες ή τον
επιπλέον προϋπολογισµό που προβλέπει το Συµβούλιο. "

Επιτροπολογία

"Η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη ότι το Συµβούλιο προβλέπει κανονιστική διαδικασία για τα
µέτρα εφαρµογής που αναφέρονται λεπτοµερώς στην πρόταση, κατ' αντίθεση προς τη
διαδικασία διαχείρισης που προτάθηκε από την Επιτροπή.

Βάσει απόφασης του ∆ικαστηρίου της 21ης Ιανουαρίου 2003 όσον αφορά τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1655/2000 σχετικά µε το χρηµατοδοτικό µέσο για το περιβάλλον (LIFE), η
Επιτροπή επιµένει ότι είναι σηµαντικό να εφαρµοστούν τα κριτήρια του άρθρου 2 της
απόφασης 1999/468/EΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των
όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι αφής στιγµής τα προτεινόµενα µέτρα σχετίζονται µε την εφαρµογή
προγραµµάτων που έχουν σοβαρές δηµοσιονοµικές επιπτώσεις θα πρέπει να εγκριθούν βάσει
της διαδικασίας διαχείρισης. Τα µέτρα προσιδιάζουν απολύτως στο πρόγραµµα, και ως εκ
τούτου δεν είναι γενικού πεδίου εφαρµογής ούτε έχουν εκπονηθεί για την εφαρµογή,
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προσαρµογή ή ενηµέρωση των διατάξεων της συγκεκριµένης πράξης. Συνεπώς, η Επιτροπή
δεν θεωρεί ενδεδειγµένη τη διαδικασία κανονιστικής ρύθµισης.

Σύµφωνα µε την απόφαση του ∆ικαστηρίου που αναφέρεται ανωτέρω, οιαδήποτε επιλογή
διαδικασίας που δεν ανταποκρίνεται στα ενδεικτικά κριτήρια του άρθρου 2 της απόφασης του
Συµβουλίου για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που
ανατίθενται στην Επιτροπή θα πρέπει να επεξηγείται σαφώς.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι εν προκειµένω το κείµενο της αιτιολογικής σκέψης που διευκρινίζει
τη χρήση της διαδικασίας της επιτροπολογίας δεν αιτιολογεί επαρκώς την απόκλιση από τα
κριτήρια που περιέχονται στην απόφαση του Συµβουλίου.

Ως εκ τούτου η Επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώµατός της να χρησιµοποιήσει κάθε
έννοµο µέσον που έχει στη διάθεσή της."

Άρθρο 12

"Η Επιτροπή δηλώνει ότι κατά την κατανοµή των δηµοσιονοµικών πόρων θα αποδώσει
ιδιαίτερη σηµασία στην ισορροπηµένη ανάλυση µεταξύ των δράσεων που αναφέρονται στα
εδάφια α), β) και γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 12 ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχεια και η
αποτελεσµατικότητα του συστήµατος."


