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VERORDENING (EG) Nr.     /2003 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van          

inzake de bewaking van bossen en milieu-interacties in de Gemeenschap

(Forest Focus)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 175,

Gezien het voorstel van de Commissie 1,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité 2,

Gezien het advies van het Comité van de Regio's 3,

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag 4,

                                                
1 PB C 20 E van 28.1.2003, blz. 67.
2 PB C 85 van 8.4.2003, blz. 83.
3 Advies uitgebracht op 22 januari 2003 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).
4 Advies van het Europees Parlement van 13 februari 2003 (nog niet bekendgemaakt in het

Publicatieblad), gemeenschappelijk standpunt van de Raad van                           (nog niet
bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van het Europees Parlement van              (nog
niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bossen spelen een belangrijke multifunctionele rol in de maatschappij. Afgezien van de grote

betekenis die bossen hebben voor de ontwikkeling van plattelandsgebieden, vertegen-

woordigen zij een zeer grote waarde voor het natuurbehoud, fungeren zij als een belangrijke

factor bij de instandhouding van het milieu en als essentiële schakels in de koolstofcyclus, en

vormen zij significante koolstofputten en een essentiële regulerende factor in de waterkring-

loop.

(2) De conditie van bossen kan ernstig worden aangetast door natuurlijke factoren, zoals extreme

weersomstandigheden, aanvallen van parasieten en ziekten, of door menselijke invloeden

zoals klimaatverandering, branden en luchtverontreiniging. Dergelijke bedreigingen kunnen

bossen ernstig ontregelen en zelfs vernietigen. De meeste natuurlijke en antropogene factoren

die bossen aantasten, kunnen grensoverschrijdende gevolgen hebben.

(3) In de Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over een bos-

bouwstrategie voor de Europese Unie wordt de nadruk gelegd op de noodzaak het natuurlijk

milieu en het bosbezit te beschermen, bossen duurzaam te beheren en internationale en pan-

Europese samenwerking betreffende de bescherming van bossen te ondersteunen, en daarbij

aandacht te besteden aan bosbewaking en de bevordering van de koolstofputfunctie van

bossen. In zijn resolutie van 15 december 1998 over de bosbouwstrategie voor de Europese

Unie 1 heeft de Raad de Commissie verzocht de doelmatigheid van het Europese systeem ter

bewaking van de gezondheidstoestand van bossen te evalueren en voortdurend te verbeteren,

rekening houdend met alle potentiële effecten op de bosecosystemen. Tevens heeft de Raad

de Commissie verzocht speciale aandacht te schenken aan de ontwikkeling van het gemeen-

schappelijke bosbrandinformatiesysteem, dat een betere beoordeling van de doelmatigheid

van de beschermingsmaatregelen tegen bosbrand mogelijk maakt.

                                                
1 PB C 56 van 26.2.1999, blz. 1.
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(4) In Besluit nr. 1600/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juli 2002 tot

vaststelling van het Zesde Milieuactieprogramma van de Europese Gemeenschap 1 staat dat

het noodzakelijk is bij de uitwerking, uitvoering en evaluatie van milieubeleidsmaatregelen

uit te gaan van een op kennis gebaseerde benadering, en wordt in het bijzonder nadruk gelegd

op de monitoring van de diverse functies van bossen in overeenstemming met de

aanbevelingen die zijn gedaan door de ministeriële conferentie over de bescherming van

bossen in Europa en het Bossenforum van de Verenigde Naties, het Biodiversiteitsverdrag en

andere fora.

(5) De Gemeenschap en de lidstaten zetten zich in voor de uitvoering van internationaal over-

eengekomen activiteiten in verband met het behoud en de bescherming van bossen, in het

bijzonder de actievoorstellen van het Intergouvernementeel Bossenpanel en -forum, het

uitgebreide werkprogramma inzake de biologische diversiteit van bossen van het Verdrag

inzake biologische diversiteit, alsmede het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake

klimaatverandering en het Protocol van Kyoto.

 (6) De Gemeenschap heeft met Verordening (EEG) nr. 3528/86 van de Raad van

17 november 1986 betreffende de bescherming van de bossen in de Gemeenschap tegen

luchtverontreiniging 2 en Verordening (EEG) nr. 2158/92 van de Raad van 23 juli 1992

betreffende de bescherming van de bossen in de Gemeenschap tegen brand 3 reeds twee van

de oorzaken van de aantasting van bosecosystemen aangepakt.

(7) Beide verordeningen zijn op 31 december 2002 vervallen en het is in het algemeen belang van

de Gemeenschap de bij deze verordeningen vastgestelde monitoringactiviteiten voort te zetten

en verder te ontwikkelen, door deze in te passen in een nieuwe actie onder de naam "Forest

Focus".

                                                
1 PB L 242 van 10.9.2002, blz. 1.
2 PB L 326 van 21.11.1986, blz. 2. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)

nr. 804/2002 (PB L 132 van 17.5.2002, blz. 1).
3 PB L 217 van 31.7.1992, blz. 3. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)

nr. 805/2002 (PB L 132 van 17.5.2002, blz. 3).
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(8) De actie moet sporen met de bestaande nationale, Europese en internationale systemen,

daarbij naar behoren rekening houdend met de bevoegdheid van de Gemeenschap inzake

bossen en met de communautaire bosstrategie, zonder afbreuk te doen aan het subsi-

diariteitsbeginsel.

(9) De maatregelen in het kader van de bosbrandbewakingsactie dienen een aanvulling te vormen

op de maatregelen die met name getroffen zijn krachtens de bepalingen van Beschikking

1999/847/EG van de Raad van 9 december 1999 betreffende een communautair

actieprogramma voor civiele bescherming 1, Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad

van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en

Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) 2, en Verordening (EEG) nr. 1615/89 van de

Raad van 29 mei 1989 tot instelling van een Europees informatie- en communicatiesysteem

voor de bosbouw (EFICS) 3.

(10) De actie moet de uitwisseling van informatie over de conditie van en de schadelijke invloeden

op de bossen in de Gemeenschap bevorderen en de mogelijkheid bieden tot evaluatie van

lopende maatregelen ter bevordering van het behoud en de bescherming van bossen ten

behoeve van de duurzame ontwikkeling, met bijzondere aandacht voor acties ter beperking

van de voor bossen schadelijke effecten.

(11) Om ertoe bij te dragen de relatie tussen bossen en milieu volledig te doorgronden, dient de

actie tevens de monitoring van andere belangrijke factoren zoals biodiversiteit, koolstof-

vastlegging, klimaatverandering, bodembescherming en de beschermende functie van bossen

te behelzen. Deze actie moet derhalve maatregelen omvatten die gericht zijn op een ruimere

reeks doelstellingen en een flexibele implementatie, voortbouwend op de resultaten die met de

Verordeningen (EEG) nr. 3528/86 en (EEG) nr. 2158/92 zijn bereikt. Gezorgd moet worden

voor een passende, kosteneffectieve bewaking van bossen en milieu-interacties.

                                                
1 PB L 327 van 21.12.1999, blz. 53.
2 PB L 160 van 26.6.1999, blz. 80.
3 PB L 165 van 15.6.1989, blz. 12. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)

nr. 1100/98 (PB L 157 van 30.5.1998, blz. 10).
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(12) De lidstaten moeten de actie uitvoeren door middel van nationale programma's die door de

Commissie via een nog op te zetten procedure moeten worden goedgekeurd.

(13) De Commissie moet, in samenwerking met de lidstaten, zorgen voor de coördinatie van, het

toezicht op en het verder uitbouwen van de actie en er verslag over uitbrengen, met name aan

het bij Beschikking 89/367/EEG van de Raad opgerichte Permanent Comité voor de

bosbouw 1.

(14) De bewaking van bossen en milieu-interacties kan alleen betrouwbare en vergelijkbare

informatie voor de bescherming van de bossen in de Gemeenschap opleveren als de gegevens

volgens geharmoniseerde methoden worden verzameld. Vergelijkbare informatie op

communautair niveau zal bijdragen tot de totstandkoming van een platform met ruimtelijke

gegevens uit verschillende bronnen van gemeenschappelijke milieu-informatiesystemen. Om

die reden moeten handleidingen worden opgesteld waarin de bij het bewaken van de toestand

van de bossen te gebruiken methoden, het formaat van de gegevens en de regels voor het

bewerken van de gegevens worden vastgelegd.

(15) De Commissie moet de bij deze actie vergaarde gegevens over koolstofvastlegging,

klimaatverandering en het effect op de biodiversiteit gebruiken als bijdrage aan de verslag-

leggingsverplichtingen uit hoofde van de relevante verdragen en protocollen, overeenkomstig

de bepalingen ervan. Indien zich problemen voordoen in verband met onverenigbaarheid,

moet de Commissie iedere mogelijke maatregel nemen om een positieve oplossing te vinden.

(16) De Commissie en de lidstaten moeten op internationaal of pan-Europees niveau samenwerken

met andere internationale organen op bosbewakingsgebied en in het bijzonder met het

internationaal samenwerkingsprogramma inzake evaluatie en monitoring van de gevolgen van

luchtverontreiniging voor bossen (hierna "ICP Forests" te noemen), teneinde het behoud en de

bescherming van bossen ten behoeve van duurzame ontwikkeling te bevorderen.

                                                
1 PB L 165 van 15.6.1989, blz. 14.



8243/1/03 REV 1 AL/ld 6
DG I    NL

(17) Deze verordening stelt voor de gehele duur van het programma de financiële middelen vast

die in het kader van de jaarlijkse begrotingsprocedure voor de begrotingsautoriteit het

voornaamste referentiepunt vormen in de zin van punt 33 van het Interinstitutioneel akkoord

van 6 mei 1999 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de

begrotingsdiscipline en de verbetering van de begrotingsprocedure 1.

(18) Er moet worden vastgesteld wat de omvang is van de communautaire steun voor de uit hoofde

van de actie gefinancierde activiteiten.

(19) De lidstaten dienen de autoriteiten en agentschappen aan te wijzen die voor de bewerking en

verzending van gegevens en voor het beheer van de communautaire bijdrage verantwoordelijk

zijn.

(20) De lidstaten dienen eveneens verslagen over de verschillende monitoringactiviteiten op te

stellen en deze aan de Commissie voor te leggen.

(21) Bij de verspreiding van de gegevens moet rekening worden gehouden met het

Verdrag UN/ECE 1998 betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en

toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden (Verdrag van Aarhus) 2, en de

toepasselijke communautaire voorschriften inzake toegang tot milieu-informatie.

(22) De voor de uitvoering van deze verordening vereiste maatregelen dienen te worden

vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot

vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende

uitvoeringsbevoegdheden 3.

(23) Het Permanent Comité voor de bosbouw dient de Commissie bij te staan volgens de

relgevingsprocedure overeenkomstig de criteria van artikel 2, onder b), van dat besluit.

                                                
1 PB C 172 van 18.6.1999, blz. 1.
2 Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de

rechter inzake milieuaangelegenheden, UN/ECE, 1998.
3 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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(24) Om te kunnen vaststellen welke kwesties aandacht behoeven, moet de actie voortdurend

worden getoetst en op haar doeltreffendheid worden beoordeeld. De Commissie moet over de

uitvoering van de actie verslag uitbrengen aan het Europees Parlement en de Raad, in het

bijzonder met het oog op de voortzetting ervan na afloop van de in deze verordening vast-

gestelde implementatieperiode.

(25) Aangezien de doelstellingen van de voorgestelde actie, namelijk de bewaking van bossen, de

toestand ervan en de milieu-interacties, niet voldoende door de lidstaten kunnen worden

verwezenlijkt en derhalve beter door de Gemeenschap kunnen worden verwezenlijkt, kan de

Gemeenschap maatregelen goedkeuren overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel als

omschreven in artikel 5 van het Verdrag. Volgens het in dat artikel beschreven

evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan wat nodig is om deze

doelstellingen te verwezenlijken.

(26) In de Europa-overeenkomsten tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en

de kandidaat-lidstaten van Midden- en Oost-Europa anderzijds wordt de deelname van deze

landen aan communautaire programma's, met name op milieugebied, geregeld. De actie moet

tevens openstaan voor deelname van andere Europese landen.

(27) Gezien het vervallen van de Verordeningen (EEG) nr. 3528/86 en (EEG) nr. 2158/92 en

teneinde overlapping of perioden zonder regelgeving te voorkomen, moet deze verordening in

werking treden op 1 januari 2003,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
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Afdeling 1

Doelstellingen, inhoud en definities

Artikel 1 

1. Hierbij wordt een communautaire actie ingesteld voor een breed opgezette, geharmoniseerde en

alomvattende, langdurige bewaking van de conditie van bossen (hierna "de actie" te noemen) met

het oog op:

a) de voortzetting en verdere ontwikkeling van de bewaking van

- de luchtverontreiniging en de effecten daarvan alsmede van andere agentia en factoren

die de conditie van bossen beïnvloeden, zoals biotische en abiotische factoren van

antropogene oorsprong;

- bosbranden, almede de oorzaken en gevolgen daarvan;

b) een evaluatie van de behoefte en de ontwikkeling van de bewaking van de bodem, de kool-

stofvastlegging, de gevolgen van de klimaatverandering, biodiversiteit en de beschermende

functies van bossen;

c) een doorlopende evaluatie van de doeltreffendheid van de bewakingsactiviteiten bij de beoor-

deling van de conditie van bossen en de verdere ontwikkeling van de bewakingsactiviteit.
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De actie verschaft op communautair niveau betrouwbare en vergelijkbare gegevens en informatie

omtrent de conditie van en schadelijke invloeden op bossen. Tevens draagt zij ertoe bij dat lopende

maatregelen ter bevordering van behoud en de bescherming van bossen ten behoeve van de

duurzame ontwikkeling geëvalueerd kunnen worden, waarbij een bijzondere nadruk wordt gelegd

op acties ter beperking van de voor bossen schadelijke effecten. De actie houdt rekening met en

sluit, waar passend, aan op bestaande en geplande nationale, Europese en mondiale bewakings-

mechanismen en strookt met de toepasselijke internationale overeenkomsten.

2. Wanneer in deze verordening naar bossen wordt verwezen, mogen de lidstaten daaronder ook

andere beboste gebieden verstaan. Wanneer in deze verordening naar bossen wordt verwezen in de

context van bosbranden, mogen de lidstaten daaronder andere percelen verstaan.

3. Wat Frankrijk betreft is de actie niet van toepassing op de overzeese departementen.

Artikel 2

1. De actie omvat maatregelen om:

a) de geharmoniseerde verzameling, verwerking en evaluatie van gegevens te bevorderen;

b) de evaluatie van gegevens te verbeteren en een geïntegreerde gegevensevaluatie op commu-

nautair niveau te bevorderen;

c) de kwaliteit van de gegevens en de informatie die in het kader van de actie wordt verzameld

te verbeteren;

d) de bewakingsactiviteit in het kader van de actie verder te ontwikkelen;

e) het inzicht in bossen en met name in de gevolgen van natuurlijke en antropogene druk te

vergroten;
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f) de dynamiek van bosbranden en hun oorzaken en effecten op bossen te bestuderen;

g) indicatoren en methoden te ontwikkelen voor een risicobeoordeling van de meervoudige
druk waaraan bossen gedurende een bepaalde tijd in een bepaald gebied onderhevig zijn.

2. De in lid 1 beschreven acties vormen een aanvulling op de communautaire onderzoeks-
programma's.

Artikel 3

Voor de toepassing van deze verordening gelden de volgende definities:

a) "bos": gebied met een kroonbedekking (of gelijkwaardige staande voorraad) van meer
dan 10% en een oppervlakte van meer dan 0,5 ha. De bomen moeten in volwassen staat in situ
een hoogte van ten minste 5 m kunnen bereiken. Het gebied kan bestaan hetzij uit gesloten
bosformaties waar bomen van verschillende hoogte en onderhout een groot percentage van de
bodem bedekken, hetzij uit open bosformaties met een doorlopende vegetatiebedekking en
een kroonbedekking van meer dan 10 procent. Jonge natuurlijke opstand en alle aanplantingen
voor bosbouwdoeleinden die nog geen kroondichtheid van 10 procent of een boomhoogte van
5 m hebben bereikt, worden als bos beschouwd, evenals normaliter van het bosgebied deel
uitmakende percelen die door ingrijpen van de mens of door natuurlijke oorzaken tijdelijk
ontbost zijn, maar die naar verwachting weer bebost zullen raken; het omvat: boomkwekerijen
en zaadgaarden die een integrerend deel uitmaken van het bos, boswegen, ontboste gebieden,
brandgangen en andere kleine open gebieden in het bos; bossen in nationale parken,
natuurreservaten en andere beschermde gebieden zoals gebieden die vanuit ecologisch,
wetenschappelijk, geschiedkundig of spiritueel oogpunt bijzonder waardevol zijn; windsingels
en windkeringen van bomen met een oppervlakte van meer dan 0,5 ha en een breedte van
meer dan 20 m. Rubberhoutplantages en kurkeikenbossen zijn inbegrepen. Uitgesloten is
evenwel hoofdzakelijk voor landbouw gebruikte grond;
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b) "andere beboste gebieden": gebieden hetzij met een kroonbedekking (of gelijkwaardige

staande voorraad) van 5 tot 10 procent bomen die in volwassen staat in situ een hoogte van

5 m kunnen bereiken, hetzij met een kroonbedekking (of gelijkwaardige staande voorraad)

van meer dan 10 procent bomen die in volwassen staat in situ niet een hoogte van 5 m kunnen

bereiken (zoals dwerg- of onvolgroeide bomen), met struik- of heesterbedekking; uitgesloten

zijn gebieden met bovenbedoelde bomen-, struik- of heesterbedekking met een oppervlakte

van minder dan 0,5 ha en een breedte van minder dan 20 m, die onder "andere gebieden"

vallen; hoofdzakelijk voor landbouw gebruikte grond;

c) "andere gebieden": gebieden die weliswaar niet in de zin van deze verordening als bos of

ander bebost gebied gedefinieerd zijn, maar op grond van de nationale wetgeving in de bos-

brandstatistieken opgenomen zijn. Deze gebieden kunnen aan bosgrond grenzende of door

bosgrond omgeven heide, braakland of landbouwgrond omvatten;

d) "bosbrand": brand die in het bos ontstaat en zich in het bos en tot andere beboste gebieden

uitbreidt dan wel in andere gebieden ontstaat en zich tot het bos en andere beboste gebieden

uitbreidt; uitgesloten is: voorgeschreven of gecontroleerde afbranding, gewoonlijk om de

hoeveelheid brandbare materie die zich op de grond heeft opgestapeld te beperken of te

verwijderen;

e) "geografische referentie": een referentie naar een specifiek geografisch gebied waarbinnen

gegevens of andere informatie wordt vergaard. Het bedoelde gebied kan groter zijn dan het

gebied of punt waarover gegevens/informatie worden verzameld, om bijvoorbeeld de

anonimiteit van de gegevens- of informatiebron te waarborgen.
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Afdeling 2

Bewaking en instrumenten voor het verbeteren en uitbreiden van de actie

Artikel 4

1. Voortbouwend op de resultaten van Verordening (EEG) nr. 3528/86 wordt door middel van de
actie:

a) het systematisch netwerk van waarnemingspunten gecontinueerd en verder ontwikkeld om
periodieke inventarissen van de conditie van bossen te kunnen opmaken en aldus represen-
tatieve informatie over de conditie van bossen te verkrijgen;

b) het netwerk van waarnemingspercelen met een intensieve, doorlopende bewaking van de bos-
sen, gecontinueerd en verder ontwikkeld.

2. De gedetailleerde regels voor de uitvoering van lid 1 worden vastgesteld overeenkomstig de pro-
cedure van artikel 17, lid 2.

Artikel 5

1. Voortbouwend op de resultaten van Verordening (EEG) nr. 2158/92, wordt door middel van deze
actie het informatiesysteem in stand gehouden en verder ontwikkeld teneinde op communautair
niveau vergelijkbare informatie over bosbranden te verzamelen.

2. De actie geeft de lidstaten de mogelijkheid studies te verrichten naar de oorzaken en de dynamiek
van bosbranden, alsmede naar de gevolgen daarvan voor bossen. Deze studies vormen een aanvul-
ling op de activiteiten en maatregelen in verband met bosbranden die in het kader van de bepalingen
van Besluit 1999/847/EG, Verordening (EG) nr. 1257/1999 en Verordening (EEG) nr. 1615/89 zijn
uitgevoerd. Voorts worden tot en met 31 december 2005 afzonderlijk, overeenkomstig artikel 13,
lid 1, bewustmakingscampagnes en speciale opleidingen gefinancierd voor medewerkers die
betrokken zijn bij brandpreventiemaatregelen, tenzij deze maatregelen een onderdeel vormen van de
programma's voor plattelandsontwikkeling.



8243/1/03 REV 1 AL/ld 13
DG I    NL

3. De lidstaten kunnen, desgewenst, deelnemen aan de in de leden 1 en 2 bedoelde maatregelen en
activiteiten.

4. De gedetailleerde regels voor de uitvoering van de leden 1 en 2 worden volgens de procedure van
artikel 17, lid 2, vastgesteld.

Artikel 6

1. Om de in artikel 1, lid 1, onder b), beschreven doelstellingen te kunnen verwezenlijken, wordt de

actie uitgebreid door middel van studies, experimenten, demonstratieprojecten, tests in de vorm van

proefprojecten en de invoering van nieuwe bewakingsactiviteiten. In samenwerking met de lid-

staten, werkt de Commissie de actie verder uit, in het bijzonder om:

a) de kennis van de conditie van bossen en andere beboste gebieden, alsmede van de relatie tus-

sen deze conditie en natuurlijke en antropogene drukfactoren, te vergroten;

b) de effecten van klimaatverandering op bossen en andere beboste gebieden te evalueren, waar-

onder de effecten op hun biodiversiteit en het verband met koolstofvastlegging en de bodem;

c) rekening houdend met de toepasselijke bestaande indicatoren, belangrijke structurele en

functionele ecosysteemelementen in kaart te brengen die gebruikt kunnen worden als indica-

toren voor de beoordeling van de toestand en van de ontwikkeling van de biodiversiteit in

bossen en van de beschermende functies van bossen.

2. Naast de in lid 1 beschreven maatregelen kunnen de lidstaten, op verzoek van de Commissie of

op eigen initiatief, studies, experimenten, demonstratieprojecten of een bewakingstestfase uit-

voeren.
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3. Mede op grond van de in de leden 1 en 2 beschreven maatregelen worden in het kader van de

actie nieuwe bewakingsactiviteiten vastgesteld die in belangrijke mate moeten bijdragen tot het

voldoen aan de informatie- en bewakingsvereisten op de in artikel 1, lid 1, onder b), genoemde

gebieden. De uitvoering van die activiteiten wordt beschouwd als een onderdeel van de in artikel 18

bedoelde tussentijdse evaluatie. Bij het uitbreiden van de actie houdt de Commissie rekening met

zowel de wetenschappelijke als de financiële behoeften en beperkingen.

4. De gedetailleerde regels voor de uitvoering van de leden 1, 2 en 3, met inbegrip van besluiten

over de uitvoering van nieuwe bewakingsactiviteiten, worden vastgesteld overeenkomstig de

procedure van artikel 17, lid 2.

Artikel 7

1. Om de in artikel 1, lid 1, onder c), beschreven doelstellingen te kunnen verwezenlijken, voert de

Commissie, in aanvulling op de acties beschreven in artikel 6, in nauwe samenwerking met de lid-

staten studies, experimenten en demonstratieprojecten uit teneinde:

a) de geharmoniseerde gegevensverzameling, -verwerking en -evaluatie op communautair

niveau te bevorderen;

b) de gegevensevaluatie op communautair niveau te verbeteren;

c) de kwaliteit van de in het kader van de actie verzamelde gegevens te verbeteren.
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2. Om de in artikel 1, lid 1, onder c), beschreven doelstellingen te verwezenlijken kunnen de

lidstaten, in aanvulling op de in artikel 6 beschreven acties, in hun nationale programma's studies,

experimenten en demonstratieprojecten op de in lid 1 bedoelde gebieden opnemen.

3. De gedetailleerde regels voor de uitvoering van lid 1 worden vastgesteld volgens de procedure

van artikel 17, lid 2.

Afdeling 3

Nationale programma's, coördinatie en samenwerking

Artikel 8

1. De activiteiten waarin de artikelen 4 en 5, artikel 6, leden 2 en 3, en artikel 7, lid 2, voorzien,
worden verricht in het kader van nationale programma's die de lidstaten voor periodes van drie jaar
opstellen.

2. De nationale programma's worden aan de Commissie voorgelegd binnen 60 dagen na de
inwerkingtreding van deze verordening en daarna telkens vóór 1 november van het jaar dat aan de
begindatum van elke driejarige periode voorafgaat.

3. De lidstaten passen, met goedkeuring door de Commissie, hun nationale door de Commissie
goedgekeurde programma's aan, in het bijzonder opdat de in overeenstemming met artikel 6
ontwikkelde bewakingsactiviteiten nadat zij zijn vastgesteld, kunnen worden verlengd.

4. De nationale programma's die worden ingediend bij de Commissie, gaan vergezeld van een
evaluatie vooraf. De lidstaten voeren voorts tussentijdse evaluaties uit aan het einde van het derde
jaar van de in artikel 12 beschreven periode, en evaluaties achteraf aan het einde van die periode.
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5. Op basis van de ingediende nationale programma's of op basis van eventuele goedgekeurde aan-
passingen van deze nationale programma's neemt de Commissie een besluit over de financiële
bijdragen in de subsidiabele kosten.

6. De gedetailleerde regels voor de uitvoering van de leden 1 tot en met 5 worden vastgesteld over-
eenkomstig de procedure van artikel 17, lid 2, waarbij rekening wordt gehouden met nationale,
Europese en internationale bewakingsmechanismen, ter voorkoming van extra administratieve
belasting.

Artikel 9

1. De Commissie is belast met het coördineren, volgen en uitbouwen van de actie, in samenwerking
met de lidstaten, en brengt in het bijzonder aan het Permanent Comité voor de Bosbouw verslag
over die werkzaamheden uit.

2. De Commissie evalueert, in samenwerking met de lidstaten, de gegevens op communautair
niveau en draagt zorg voor de evaluatie van de verzamelde gegevens en informatie op communau-
tair niveau, overeenkomstig artikel 15.

3. De Commissie stelt een wetenschappelijke adviesgroep in, die het Permanent Comité voor de
bosbouw bijstaat bij de voorbereiding van zijn werkzaamheden, met name bij de ontwikkeling van
de in artikel 6 bedoelde actiemaatregelen.

4. Voor het verrichten van de in de leden 1 en 2 vastgelegde taken richt de Commissie in het kader

van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek een wetenschappelijk coördinatieorgaan op

en kan zij onderzoeksinstellingen en deskundigen raadplegen en contracteren, daarbij ten volle

rekening houdend met de grote verscheidenheid van de bosecosystemen in de Gemeenschap.
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5. Bij het vervullen van haar verslagleggingen, als vastgelegd in lid 1, wordt de Commissie

bijgestaan door het Europees Milieuagentschap.

6. De gedetailleerde regels voor de uitvoering van lid 3 worden vastgesteld volgens de procedure
van artikel 17, lid 2.

Artikel 10

1. Om de in de artikelen 4 en 5 en in artikel 6, lid 3, genoemde activiteiten te harmoniseren en de
vergelijkbaarheid van de gegevens te waarborgen, worden in handleidingen verplichte en
facultatieve parameters vermeld en worden de bewakingsmethoden en de voor gegevensoverdracht
te gebruiken gegevensformaten vastgesteld. De handleidingen dienen voort te bouwen op bestaande
systemen, voorzover deze beschikbaar zijn en waar zulks passend is.

2. De gedetailleerde regels voor de uitvoering van lid 1 worden vastgesteld volgens de procedure
van artikel 17, lid 2.

Artikel 11

1. Ten behoeve van de in artikel 1 beschreven doelstellingen, werken de Commissie en de lidstaten
samen en stimuleren zij de synergieën met andere instanties op internationaal en pan-Europees
niveau, ter bevordering van de instandhouding en de bescherming van bossen met het oog op
duurzame ontwikkeling.

2. Om te voldoen aan de verplichtingen beschreven in het kader van het Verdrag van 1979 betref-
fende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand werkt de Commissie in de
context van artikel 4 samen met het ICP-Forests.
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3. Uit hoofde van de in de leden 1 en 2 bedoelde samenwerking kan de Gemeenschap de volgende
activiteiten ondersteunen:

a) het tot stand brengen van passende verbindingen met het wetenschappelijk coördinatieorgaan;

b) studies en gegevensevaluaties.

Afdeling 4

Uitvoeringsperiode en financiële aspecten

Artikel 12

1. De actie heeft een looptijd van zes jaar, van 1 januari 2003 tot en met 31 december 2008.

2. Voor de doeleinden van deze actie bedraagt de financiële steun van de Gemeenschap voor de

subsidiabele kosten van de nationale programma's maximaal:

a) 50% voor uit artikel 4 voortvloeiende activiteiten;

b) 50% voor uit artikel 5 voortvloeiende activiteiten;

c) 75% voor uit artikel 6, lid 2 voortvloeiende activiteiten;

d) 50% voor uit artikel 6, lid 3 voortvloeiende activiteiten;

e) 50% voor uit artikel 7, lid 2 voortvloeiende activiteiten.
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3. De communautaire bijdrage in de subsidiabele kosten wordt door de Commissie aan de lidstaten

betaald.

4. De Commissie financiert de krachtens artikel 6, lid 1, artikel 7, lid 1, en artikel 9, de leden 1, 2

en 4, te verrichten activiteiten overeenkomstig de regels die van toepassing zijn op het verlenen van

overheidsopdrachten.

5. De Gemeenschap kan aan het Europees Milieuagentschap een bijdrage verstrekken ten behoeve

van de uitvoering van de in artikel 9, lid 5, en artikel 18 beschreven taken.

6. De Gemeenschap kan aan ICP Forests een bijdrage verstrekken om te voldoen aan de in

artikel 11, lid 2, beschreven verplichtingen van de Gemeenschap.

Artikel 13

1. Het financiële kader voor de uitvoering van de actie in het tijdvak 2003-2006 wordt vastgesteld

op € 52 miljoen. Afgezien van dit bedrag belopen de financiële middelen voor de in artikel 5, lid 2,

derde zin, genoemde maatregelen € 0,5 miljoen per jaar. Voor het tijdvak 2007-2008 worden de

financiële middelen beschikbaar gesteld in overeenstemming met de nieuwe financiële vooruit-

zichten.

2. De in lid 1 vastgestelde financiële middelen worden verhoogd bij de toetreding van nieuwe

lidstaten tot de Europese Unie.

3. De jaarlijkse kredieten worden door de begrotingsautoriteit toegestaan binnen de grenzen van de

financiële vooruitzichten.
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Afdeling 5

Uitvoering, rapportage door de lidstaten, Permanent Comité voor de bosbouw

Artikel 14

1. De lidstaten wijzen de instanties aan die bevoegd zijn om de in de goedgekeurde nationale

programma's opgenomen activiteiten te beheren, waarbij zij zich baseren op het financieel en

operationeel vermogen van deze instanties. Deze instanties kunnen nationale overheden zijn of

andere instanties, ook particuliere instanties indien goedgekeurd door de Commissie.

2. Onverminderd de bevoegdheden van de bestaande bevoegde autoriteiten wijzen de lidstaten de

autoriteiten en agentschappen aan die bevoegd zijn om de krachtens deze verordening aangenomen

maatregelen uit te voeren

3. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor een degelijk en efficiënt beheer van de communautaire

bijdrage. Hiertoe nemen zij de maatregelen die nodig zijn om:

a) ervoor te zorgen dat de door de Gemeenschap gefinancierde activiteiten daadwerkelijk plaats-

vinden, dat deze op de juiste wijze worden verricht en dat de bijdrage van de Gemeenschap

als zodanig herkenbaar is;

b) onregelmatigheden te voorkomen;

c) betalingen die als gevolg van een onregelmatigheid of door onachtzaamheid verloren zijn

gegaan, te recupereren;

d) ervoor te zorgen dat de in lid 1 bedoelde instanties over behoorlijke systemen voor intern

beheer en controle beschikken;

e) zich, indien de in lid 1 bedoelde instanties geen openbare entiteiten zijn, voor hen borg te

stellen.
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4. De lidstaten verstrekken de Commissie alle nodige informatie en treffen de regelingen ten

behoeve van de controles, waaronder inspecties ter plaatse door de Commissie of de Europese

Rekenkamer, die de Commissie voor het beheer van de communautaire financiering noodzakelijk

acht. De lidstaten stellen de Commissie van de hiertoe getroffen regelingen op de hoogte.

5. De gedetailleerde regels voor de uitvoering van lid 1 tot en met 4 worden vastgesteld volgens de

procedure van artikel 17, lid 2.

Artikel 15

1. Via de aangewezen autoriteiten en agentschappen zenden de lidstaten de Commissie jaarlijks de

gegevens toe die in het kader van de actie zijn verzameld, tezamen met een bijbehorend verslag.

De aan een geografisch referentiekader gekoppelde gegevens worden aan de Commissie

toegezonden door middel van computertelecommunicatie en/of elektronische technologie. De

Commissie stelt in nauwe samenwerking met de lidstaten het formaat en de nadere bijzonderheden

vast die voor de verzending nodig zijn.

2. De lidstaten verspreiden de verzamelde gegevens op actieve wijze overeenkomstig gemeen-
schappelijke formaten en normen, via elektronische gegevensbanken met een geografisch
referentiekader die beheerd worden volgens de beginselen van het Verdrag van Aarhus en de
toepasselijke communautaire voorschriften inzake de toegang tot milieu-informatie.

3. Ten behoeve van de evaluatie van de gegevens en om van het gebruik van de gegevens de hoogst
mogelijke toegevoegde waarde te verkrijgen, wordt het recht van de Commissie om de verzamelde
gegevens volgens de beginselen van het Verdrag van Aarhus en de toepasselijke communautaire
voorschriften inzake de toegang tot milieu-informatiete gebruiken en te verspreiden, niet beperkt.
Bij verspreiding van gegevens die afkomstig zijn van de lidstaten worden de lidstaten als bron
vermeld.
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4. De gedetailleerde regels voor de uitvoering van lid 1 worden vastgesteld volgens de procedure
van artikel 17, lid 2.

Artikel 16

1. Elke lidstaat stelt met name op basis van de in artikel 4, lid 1, beschreven activiteiten een verslag

op over de nationale situatie met betrekking tot de conditie van bossen.

Het verslag wordt uiterlijk op 31 december van elk tijdvak van drie jaar, te beginnen in 2005, aan de

Commissie toegezonden.

2. Elke lidstaat die aan de in artikel 5, leden 1 en 2, bedoelde activiteiten deelneemt, stelt een

verslag op over de nationale situatie in verband met de gevolgen van bosbranden voor bossen.

Het verslag wordt uiterlijk op 31 december van elk jaar, te beginnen in 2003, aan de Commissie

verzonden.

3. Elke lidstaat stelt een verslag op over de nationale situatie ten aanzien van kwesties waarop de in

artikel 6, lid 3, bedoelde bewakingsactiviteiten, voor zover zij zijn vastgesteld, betrekking hebben.

De richtsnoeren voor de verslaglegging en de verslagperiode worden vastgesteld volgens de

procedure bedoeld in artikel 17, lid 2.
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Artikel 17

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de bosbouw.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van

toepassing, met inachtneming van de bepalingen van artikel 8 daarvan.

De periode bedoeld in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG wordt vastgesteld op twee maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

Afdeling 6

Rapportage door de Commissie, evaluatie, kandidaat-lidstaten

Artikel 18

Na zes maanden, te rekenen vanaf de datum die is vastgesteld voor de verzending van de verslagen

bedoeld in artikel 16, lid 1, en rekening houdend met alle verslagen die krachtens artikel 16 worden

toegezonden, legt de Commissie, bijgestaan door het Europees Milieuagentschap, aan het Europees

Parlement en de Raad een verslag voor over de uitvoering van de actie, tezamen met een evaluatie

van de actie tot dusver (tussentijdse evaluatie).
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Artikel 19

Voordat de in artikel 12, lid 1 genoemde periode afloopt, legt de Commissie aan het Europees

Parlement en de Raad een verslag voor over de uitvoering van de actie, waarbij zij rekening houdt

met de in artikel 18 bedoelde evaluatie.

Artikel 20

Deze actie staat open voor de deelname van:

a) de kandidaat-lidstaten van Midden- en Oost-Europa, overeenkomstig de voorwaarden die in
de Europa-overeenkomsten, in de aanvullende protocollen daarbij en in de besluiten van de
respectieve Associatieraden zijn gesteld;

b) Cyprus, Malta en Turkije, op basis van met deze landen te sluiten bilaterale overeenkomsten;

c) andere Europese landen, op facultatieve basis en op eigen kosten.
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Artikel 21

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

Zij is van toepassing vanaf 1 januari 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in alle lid-
staten.

Gedaan te Brussel, op

Voor het Europees Parlement
De voorzitter

Voor de Raad
De voorzitter

________________________
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I. INLEIDING

1. Op 16 juli 2002 heeft de Commissie bij de Raad een voorstel ingediend voor een

verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bewaking van bossen en

milieu-interacties in de Gemeenschap (Forest focus).

2. Het Economisch en Sociaal Comité heeft advies uitgebracht op 12 december 2002.

3. Het Comité van de Regio's heeft advies uitgebracht op 12 februari 2003.

4. Het Europees Parlement heeft in eerste lezing advies uitgebracht op 13 februari 2003.

5. Op […] heeft de Raad zijn gemeenschappelijk standpunt aangenomen overeenkomstig

artikel 251, lid 2, van het Verdrag.

II. DOEL

Dit voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad heeft een nieuwe

communautaire actie tot doel voor de bewaking van bossen en milieu-interacties, ter

bescherming van de communautaire bossen. Deze actie is gebaseerd op de resultaten van de

twee verordeningen van de Raad waarin de bewaking van de impact van lucht-

verontreiniging 1 en brand 2 op bosecosystemen werd geregeld. Dit voorstel biedt een

meerjarig kader, dat aanvankelijk voor een periode van zes jaar, van 2003 tot en met 2008,

geldt. Het doel is het toepassingsgebied van de bovengenoemde verordeningen aan te passen

teneinde tot een flexibele bewakingsactie te komen en zodoende de gesteldheid van bos-

ecosystemen in een bredere context te evalueren. Tevens worden met dit voorstel de

bestaande activiteiten vereenvoudigd door elementen uit beide verordeningen te hergroeperen

in een enkele kaderverordening die zowel op de bescherming als op de bewaking betrekking

heeft.

                                                
1 Verordening (EEG) nr. 3528/86 van de Raad van 17 november 1986 betreffende de

bescherming van de bossen in de Gemeenschap tegen luchtverontreiniging, PB L 326 van
21.11.1986, blz. 2.

2 Verordening (EEG) nr. 2158/92 van de Raad van 23 juli 1992 betreffende de bescherming van
de bossen in de Gemeenschap tegen brand, PB L 217 van 31.7.1992, blz. 3.
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III. ANALYSE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

1. Algemeen

Het gemeenschappelijk standpunt strookt in ruime mate met de standpunten van de

Commissie en het Europees Parlement, doordat:

- alle doelstellingen en alle wezenlijke elementen van het Commissievoorstel die

ook door het Europees Parlement worden gesteund, daarin worden bevestigd. De

Commissie kan zich echter niet verenigen met de wijzigingen van de Raad en het

Parlement met betrekking tot de comitologie en de opneming van bosbrand-

preventiemaatregelen en de overeenkomstige verhoging van de financiële

middelen.

- daarin zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met het advies van het Europees

Parlement, in die zin dat een groot aantal van zijn amendementen naar de letter of

naar de geest is overgenomen.

2. Amendementen van het Europees Parlement

In zijn plenaire stemming van 13 februari 2003 heeft het EP in eerste lezing 46 amende-

menten op het voorstel aangenomen. In het gemeenschappelijk standpunt zijn

29 amendementen (geheel, ten dele of in beginsel, in dezelfde of een soortgelijke

formulering, dan wel naar de geest) overgenomen.

a) De overgenomen amendementen kunnen als volgt gegroepeerd worden

(de amendementen staan hieronder vermeld in de volgorde waarin ze in het

gemeenschappelijk standpunt voorkomen)

13 amendementen werden integraal aanvaard: 18, 19, 20, 24, 25, 26, 32, 33, 48,

36, 40, 49, 43.

16 amendementen werden ten dele of naar de geest aanvaard.
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Overwegingen

Amendement 5: toevoeging van een verwijzing naar het Verdrag inzake biodiversiteit en het

Raamverdrag inzake klimaatverandering; overgenomen in overweging 5.

Amendement 6: in een soortgelijke formulering overgenomen in overweging 6.

Amendement 14: de geest van dit amendement is overgenomen doordat overweging 13 is aange-

past aan de nieuwe formulering van artikel 9, lid 1.

Amendement 12: de toekomstige actie moet stroken met internationale verbintenissen; overge-

nomen in overweging 15.

Amendement 46: de geest van dit amendement is overgenomen in overweging 22.

Artikelen

Amendement 17: verscheidene aspecten van dit lange amendement zijn overgenomen in artikel 1.

De subsidiariteit wordt echter niet in artikel 1 behandeld, maar in de overwegingen 6 en 24 en in de

verschillende specifieke artikelen. De bosbrandpreventiemaatregelen zijn niet in dit artikel, maar

wel op tijdelijke basis in artikel 5, lid 2, opgenomen om de lidstaten die nog niet zulke maatregelen

hebben opgenomen in de programma's voor plattelandsontwikkeling, in staat te stellen dit te doen.

Amendement 23: de meeste aspecten zijn overgenomen: er is rekening gehouden met de subsidia-

riteit en "bosecosystemen" is door "bossen" vervangen om samenhang met de nieuwe definities te

waarborgen.
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Amendement 15: overgenomen in artikel 6, lid 3, (tussentijdse evaluatie) en artikel 13, lid 1 (goed-

keuring van de begrotingsautoriteit).

Amendement 27: de geest van dit amendement is overgenomen, d.w.z. zodra de bewakings-

activiteit van artikel 6 is ingevoerd, zullen de lidstaten hun nationale programma's moeten

aanpassen.

Amendement 29: is door de Raad aanvaard met een meer algemene verwijzing naar nationale,

Europese en internationale bewakingsmechanismen.

Amendement 30: er is rekening gehouden met de subsidiariteitsaspecten.

Amendement 47: is opgenomen in een verklaring van de Commissie voor de Raadsnotulen.

Amendementen 37 en 38: de geest van deze amendementen is overgenomen in de vorm van een

verwijzing naar het Verdrag van Aarhus en de relevante communautaire bepalingen inzake geheim-

houding.

Amendement 39: stemt overeen met de geest van het gemeenschappelijk standpunt ("nadat zij zijn

vastgesteld" - "en wel na de definitieve vaststelling hiervan").

Amendement 42: overgenomen in artikel 6, lid 3, tweede zin.

b) De volgende amendementen zijn niet overgenomen:

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 21, 22, 28, 31, 35.
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De amendementen 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10 en 21 hebben betrekking op de bosbrandpreventiemaat-

regelen. In artikel 5, lid 2, van het gemeenschappelijk standpunt zijn specifieke bosbrand-

preventiemaatregelen (bewustmakingscampagnes en speciale opleidingen) opgenomen om de

lidstaten die nog niet zulke maatregelen hebben opgenomen in de programma's voor platte-

landsontwikkeling, in staat te stellen dit te doen voor 31 december 2005.

Amendement 35 heeft betrekking op de financiële middelen. De Raad heeft beslist de

bosbrandpreventiemaatregelen slechts op tijdelijke basis op te nemen met een aanvullend

budget van 0,5 miljoen euro per jaar.

Andere amendementen zijn niet overgenomen, met name omdat zij de werkingssfeer van het

voorstel overschrijden (bv. nr. 2 en 15) of omdat er onnodige administratieve details in

worden uitgewerkt (bv. nr. 16 en 28).

IV. CONCLUSIE

Hoewel de Raad niet alle door het Europees Parlement aangenomen amendementen kan aan-

vaarden, is hij toch van mening dat het gemeenschappelijk standpunt tot op grote hoogte tege-

moet komt aan de wensen van het Parlement en overeenstemt met het gewijzigd Commissie-

voorstel, behalve wat betreft de comitologie, de opneming van bosbrandpreventiemaatregelen

en de overeenkomstige verhoging van de financiële middelen.

_______________
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NOTA I/A-PUNT
van: het secretariaat-generaal
aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers / de Raad
Betreft: Vaststelling van een gemeenschappelijk standpunt met het oog op de aanneming

van een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bewaking
van bossen en milieu-interacties in de Gemeenschap (Forest Focus)

1. Op 16 juli 2002 heeft de Commissie bij de Raad een voorstel ingediend voor een verordening

van het Europees Parlement en de Raad inzake de bewaking van bossen en milieu-interacties

in de Gemeenschap (Forest focus).

2. Het Europees Parlement heeft in eerste lezing advies uitgebracht op 13 februari 2003.

3. Op 4 maart 2003 heeft de Raad een politiek akkoord bereikt over een gemeenschappelijk

standpunt betreffende bovengenoemd voorstel voor een verordening. Bij die gelegenheid

hebben drie delegaties (E/I/P) hun voornemen zich te onthouden kenbaar gemaakt.
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4. Nu de tekst van het ontwerp van een gemeenschappelijk standpunt is bijgewerkt door de

juristen/vertalers, wordt de Raad, behoudens bevestiging door het Comité van permanente

vertegenwoordigers, verzocht:

- het gemeenschappelijk standpunt in de versie van document 8243/03 ENV 211

FORETS 17 FIN 145 CODEC 431 OC 176 + COR 1 (da) + COR 2 (fin) vast te stellen;

- in zijn notulen de verklaringen op te nemen die in Addendum 1 bij deze nota staan;

- het gemeenschappelijk standpunt van de Raad aan het Europees Parlement toe te zenden

overeenkomstig artikel 251, lid 2, van het Verdrag, vergezeld van de motivering van de

Raad in document 8243/03 ADD 2.

_______________
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ADDENDUM bij de NOTA I/A-PUNT
van: het secretariaat-generaal
aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers / de Raad
Betreft: Vaststelling van een gemeenschappelijk standpunt met het oog op de aanneming

van een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bewaking
van bossen en milieu-interacties in de Gemeenschap (Forest Focus)

VERKLARINGEN VOOR DE RAADSNOTULEN

1. Verklaring van de Griekse delegatie

"Griekenland is van mening dat het bedrag dat in het kader van de voorziene maatregelen ter
voorkoming van bosbranden is uitgetrokken voor bewustmakingsacties en voor de opleiding
van personeel, duidelijk ontoereikend is en zelfs achterblijft bij de middelen die tot en met
december 2002 beschikbaar gesteld zijn in het kader van Verordening nr. 2158/92.
Griekenland is van mening dat de financiering van deze maatregelen moet worden voortgezet
tot eind 2006, het tijdstip waarop de wettelijke verplichtingen aflopen, in overeenstemming
met de geldende financiële vooruitzichten. Hoewel deze maatregelen deel kunnen uitmaken
van de nationale programma's voor plattelandsontwikkeling, zijn de voor de financiering
daarvan beschikbaar gestelde middelen niet aan die programma's ten goede gekomen. Aldus
gaat voor deze maatregelen, die niet in de nationale programma's voor plattelands-
ontwikkeling zijn opgenomen, de communautaire financiële dekking die zij tot twee maanden
geleden genoten, tot op grote hoogte verloren. De communautaire maatregelen naar
aanleiding van bosbranden en het evenwicht tussen de preventie van luchtverontreiniging en
de preventie van bosbranden komen hierdoor in het gedrang, hetgeen ten koste gaat van de
daadwerkelijke bescherming van de bossen."
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2. Verklaring van de Italiaanse delegatie

"Italië acht het essentieel dat het eventuele gebruik van de gegevens die uit hoofde van de
verordening Forest Focus verzameld zijn in het kader van internationale protocollen en
overeenkomsten, geschiedt met inachtneming van de specifieke bepalingen van deze
instrumenten en neemt er nota van dat een verwijzing naar de noodzaak voor de Commissie
om een positieve oplossing te vinden voor de mogelijke problemen in dit verband, integrerend
deel uitmaakt van het bereikte politieke akkoord."

3. Verklaring van de Zweedse delegatie

"Zweden is van mening dat goed moet worden gekeken naar het subsidiariteitsbeginsel vóór
de in de verordening vervatte nieuwe milieuobservatieactiviteiten worden vastgesteld. Voorts
wenst Zweden te wijzen op het belang van een beoordeling van de behoeften vooraleer de
verordening wordt uitgebreid. De maatregelen en de financiële middelen moeten worden
beperkt tot hetgeen niet doeltreffender door de lidstaten zelf kan worden opgezet en
gefinancierd."

Verklaringen van de Commissie

4. Bosbrandpreventiemaatregelen.

"De Commissie neemt er nota van dat de Raad in artikel 5, lid 2, voorziet in de financiering
tot en met 31 december 2005, van bewustmakingscampagnes en een speciale opleiding voor
ambtenaren die bij acties ter voorkoming van bosbranden betrokken zijn, tenzij die maat-
regelen door de lidstaten in hun plattelandsontwikkelingsprogramma's opgenomen zijn. De
Commissie neemt er ook nota van dat de Raad 0,5 miljoen euro extra voor de financiering van
die activiteiten ter beschikking zal stellen.

De Commissie herinnert eraan dat investeringsmaatregelen van Verordening (EEG)
nr. 2158/92 van 23 juli 1992 betreffende de bescherming van de bossen in de Gemeenschap
tegen brand, met name preventie en bewaking, voorlichting, bewustmakingscampagnes en een
speciale opleiding voor ambtenaren die bij acties ter voorkoming van bosbranden betrokken
zijn of optreden, onder Verordening (EG) nr. 1257/99 vallen en middels een wijziging van het
programma vanaf 1 januari 2003 kunnen worden ingevoerd.

Zij benadrukt dat de begrotingsautoriteit de begrotingstoewijzing voor 2003 vastgelegd heeft
op 13 miljoen euro in vastleggingskredieten (en 7,5 miljoen euro in betalingen). Voor extra
maatregelen die niet onder deze toewijzing vallen is een aanvullende financiering nodig; die
zou van andere kredietlijnen moeten worden overgeheveld en derhalve de toewijzingen voor
andere maatregelen van de Gemeenschap beperken.

Daarom kan de Commissie de aanvullende maatregelen en de aanvullende begroting waarin
de Raad voorziet niet steunen."
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5. Comitologie

"De Commissie neemt er nota van dat de Raad voor de in het voorstel opgenomen
uitvoeringsmaatregelen voorziet in een regelgevingsprocedure, in tegenstelling tot de beheers-
procedure die de Commissie voorstelt.

In het licht van het arrest van het Hof van Justitie van 21 januari 2003, betreffende
Verordening (EG) nr. 1655/2000 betreffende het financieringsinstrument voor het milieu
(LIFE), dringt de Commissie erop aan dat het van belang is de criteria toe te passen van
artikel 2, van Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de
voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoerings-
bevoegdheden.

De Commissie is van mening dat, aangezien de gedetailleerde voorschriften van het voorstel
betrekking hebben op de uitvoering van programma's met aanzienlijke gevolgen voor de
begroting, de regeling moet worden aangenomen volgens de procedure van het comité van
beheer. Het gaat om vrij programmaspecifieke maatregelen die derhalve geen algemene
strekking hebben en ook niet opgesteld zijn om de bepalingen van het instrument toe te
passen, aan te passen of bij te werken. Om die redenen vindt de Commissie de regelgevende
procedure niet geschikt.

Overeenkomstig bovengenoemd arrest van het Hof van Justitie dient elke keuze voor een
procedure die niet overeenstemt met de richtsnoeren van artikel 2 van het besluit van de Raad
inzake de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden, duidelijk
gemotiveerd te zijn.

Volgens de Commissie is in dit geval de tekst van de overweging over het gebruik van de
comitologieprocedure een onvoldoende rechtvaardiging om de criteria van het besluit van de
Raad als uitgangspunt te nemen.

Derhalve behoudt de Commissie zich het recht voor gebruik te maken van de rechtsmiddelen
waarover zij beschikt."

6. Ad artikel 12

"De Commissie verklaart dat zij bij de toewijzing van de financiële middelen bijzondere
aandacht zal schenken aan een evenwichtige verdeling tussen de in artikel 12, lid 2, onder a),
b) en c), vermelde activiteiten, teneinde de continuïteit en doeltreffendheid van deze
activiteiten te waarborgen."
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7. Stemverklaring van de Spaanse, de Italiaanse en de Portugese delegatie

"Spanje, Italië en Portugal onthouden zich met betrekking tot de verordening inzake de
bewaking van bossen van stemming, omdat zij van mening zijn dat het bedrag dat in het kader
van de maatregelen ter voorkoming van bosbranden is uitgetrokken voor bewustmakings-
acties en voor de opleiding van personeel, duidelijk ontoereikend is en zelfs achterblijft bij de
middelen die tot en met december 2002 beschikbaar gesteld zijn in het kader van Verordening
nr. 2158/92. Spanje, Italië en Portugal zijn van mening dat de financiering van deze maat-
regelen moet worden voortgezet tot eind 2006, in overeenstemming met de geldende
financiële vooruitzichten. Hoewel deze maatregelen deel kunnen uitmaken van de nationale
programma's voor plattelandsontwikkeling, zijn de voor de financiering daarvan beschikbaar
gestelde middelen niet aan die programma's ten goede gekomen. Aldus gaat voor deze maat-
regelen, die niet in de nationale programma's voor plattelandsontwikkeling zijn opgenomen,
de communautaire financiële dekking die zij tot twee maanden geleden genoten, tot op grote
hoogte verloren. De communautaire maatregelen naar aanleiding van bosbranden en het
evenwicht tussen de preventie van luchtverontreiniging en de preventie van bosbranden
komen hierdoor in het gedrang, hetgeen ten koste gaat van de daadwerkelijke bescherming
van de bossen."
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1. PROCEDURE

Toezending van het voorstel aan de Raad en het Europees Parlement
(COM(2002) 404 definitief - 2002/0164 (COD)) overeenkomstig artikel 175, lid 1,
van het Verdrag - 16 juli 2002

Advies van het Comité van de Regio's - 12 februari 2003

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité - 12 december 2002

Advies van het Europees Parlement - eerste lezing - - 13 februari 2003

Na het advies van het Europees Parlement heeft de Raad op 13 juni 2003
overeenkomstig artikel 250, lid 2, van het EG-Verdrag zijn gemeenschappelijk
standpunt vastgesteld.

2. DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Het doel van het onderhavige voorstel voor een verordening van het
Europees Parlement en de Raad is het opzetten van een nieuwe communautaire actie
voor de bewaking van bossen en milieu-interacties ter bescherming van de
communautaire bossen. De actie is gebaseerd op de resultaten van twee
verordeningen van de Raad waarin de bewaking van de impact van
luchtverontreiniging1 en brand2 op bosecosystemen werd geregeld. Het onderhavige
voorstel biedt een meerjarig kader, dat aanvankelijk voor een periode van zes jaar,
van 2003 tot en met 2008, geldt. Het doel is het toepassingsgebied van de
bovengenoemde verordeningen aan te passen teneinde tot een flexibele
bewakingsactie te komen om de gesteldheid van bosecosystemen in een bredere
context te evalueren. Tevens worden bestaande activiteiten vereenvoudigd door
elementen uit beide verordeningen te hergroeperen in een kaderverordening die
zowel de bescherming als de bewaking van bossen omvat.

3. OPMERKINGEN VAN DE COMMISSIE OVER HET
GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

3.1. Algemene opmerkingen

In grote lijnen volgt het gemeenschappelijk standpunt de structuur van het
oorspronkelijke voorstel van de Commissie. De essentiële onderdelen van het
voorstel van de Commissie zijn behouden. Er zijn verschillende wijzigingen
aangebracht, waarvan de volgende volgens de Commissie het belangrijkst zijn:

– het Permanent Comité voor de bosbouw krijgt een centrale rol bij de uitvoering en
verdere ontwikkeling op basis van de regelgevingsprocedure;

                                                
1 Verordening (EEG) nr. 3528/86 van de Raad van 17 november 1986 betreffende de bescherming van de

bossen in de Gemeenschap tegen luchtverontreiniging, PB L 326 van 21.11.1986, blz.2.
2 Verordening (EEG) nr. 2158/92 van de Raad van 23 juli 1992 betreffende de bescherming van de

bossen in de Gemeenschap tegen brand, PB L 217 van 31.07.1992, blz.3.
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– er worden bewustmakingscampagnes en speciale opleidingen voor medewerkers
die betrokken zijn bij brandpreventiemaatregelen geïntroduceerd alsmede een
extra bedrag van 0,5 miljoen euro per jaar voor de financiering van deze
activiteiten.

De Commissie was niet in staat het gemeenschappelijk standpunt, dat met
eenparigheid van stemmen is aangenomen, te steunen. Daarom heeft zij een
verklaring laten opnemen in de notulen van de Milieuraad (zie bijlage I).

Amendementen van het Europees Parlement in eerste lezing

Op de plenaire vergadering van 13 februari 2003 heeft het Europees Parlement
45 amendementen aangenomen. In totaal zijn 30 van deze amendementen volledig,
gedeeltelijk of in beginsel in het gemeenschappelijk standpunt opgenomen
(Amendementen 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 overige 15 amendementen (Amendementen 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16,
21, 28, 35) zijn niet opgenomen om redenen die, afhankelijk het geval, te maken
hebben met juridische samenhang en wetgevingstechniek, duidelijkheid van de
technische terminologie en praktische haalbaarheid.

3.1.1. Amendementen van het Parlement die door de Commissie in haar gewijzigde
voorstel zijn aanvaard en die zijn opgenomen in het gemeenschappelijk standpunt

Amendement 5 verwijst naar het Verdrag inzake “Biodiversiteit en het Raamverdrag
inzake klimaatverandering”. Dit is opgenomen in overweging 5.

Amendement 6 benadrukt dat maatregelen van de actie moeten worden
samengevoegd met bestaande nationale, Europese en internationale systemen met
inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel. Dit is opgenomen in overweging 6.

Amendement 12 benadrukt dat de toekomstige actie in overeenstemming dient te zijn
met toezeggingen die in het kader van een groot aantal internationale verdragen zijn
gedaan. Dit is in beginsel opgenomen in overweging 15.

Amendement 15 bepaalt dat de financiering na 2006 afhankelijk is van de
goedkeuring van de begrotingsautoriteit en van een tussentijdse evaluatie van het
programma. Dit is in beginsel opgenomen in artikel 6, lid 3 en artikel 13 , lid 1.

Amendement 17 behelst een volledige herschikking van artikel 1 van het voorstel.
Daarbij wordt benadrukt dat het subsidiariteitsbeginsel in acht moet worden
genomen. Bovendien verbreedt dit amendement de werkingssfeer van de
maatregelen inzake bosbranden (preventiemaatregelen) en wordt verwezen naar de
beschermende functies van de bossen. Dit amendement is gedeeltelijk opgenomen in
artikel 1.

De Amendementen 18 en 19 zijn redactionele verbeteringen van het voorstel. Deze
zijn opgenomen in artikel 2, onder (f) en (g).

Amendement 20 vervangt de oorspronkelijke definities grotendeels door
FAO-definities, hetgeen aanvaardbaar is. Met dit amendement is rekening gehouden
in artikel 3.
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Met Amendement 22 worden de woorden "op hun verzoek" geschrapt, waardoor de
betekenis van het betrokken artikel duidelijker wordt. Dit is opgenomen in artikel 5,
lid 3.

De Amendementen 23, 24 en 25 maar ook 33 en 36 zijn bedoeld om de lidstaten een
grotere rol te geven en voorzien in een gezamenlijke aanpak van de Commissie en de
lidstaten, met name wat studies betreft. Dit is opgenomen in de artikelen 6 en 7 en
in artikel 11, lid 1 en artikel 15, lid 1.

Amendement 26 verlengt de periode voor de toezendingen van de nationale
programma's tot 60 dagen. Dit is opgenomen in artikel 8, lid 2.

Amendement 27 moet duidelijk maken dat elke uitvoering van nieuwe
monitoringactiviteiten zorgvuldig moet worden gepland en geëvalueerd. Dit is in
beginsel opgenomen in artikel 6, lid 3.

Amendement 29 was in beginsel aanvaard: dit is opgenomen in de vorm van een
meer algemene verwijzing naar nationale, Europese en mondiale
bewakingsmechanismen in artikel 1, lid 1.

Amendement 30 heeft tot doel de rol van de lidstaten te vergroten. Dit is in beginsel
opgenomen in artikel 9. Wijzigingen met betrekking tot de rol van het
wetenschappelijk coördinatieorgaan en het Europees Milieuagentschap zijn niet
aanvaard.

Amendement 32 was gedeeltelijk aanvaard. Aan de rol van het
Europees Milieuagentschap is één lid gewijd (artikel 9, lid 5).

De amendementen 37 en 38 voegen een verwijzing naar het Verdrag van Aarhus en
communautaire voorschriften inzake toegang tot milieu-informatie toe. Dit is
opgenomen in artikel 15, leden 2 en 3.

Amendement 39 verduidelijkt de rapportageverplichtingen. Dit is opgenomen in
artikel 16, lid 3.

Amendement 43 voegt een nieuw punt (c) toe “andere Europese landen op basis van
vrijwilligheid en op eigen kosten." Dit is opgenomen in artikel 20.

Amendement 47 is behandeld in een verklaring van de Commissie (zie Bijlage I).

3.1.2. Amendementen van het Parlement die door de Commissie in haar gewijzigd voorstel
waren aanvaard, maar niet zijn opgenomen in het gemeenschappelijk standpunt

De amendementen 2, 4 en, gedeeltelijk, 7: deze voegen aan de overwegingen
algemene verklaringen toe inzake de economische en sociale rol van bossen in de
Gemeenschap en inzake het belang van de bescherming van bossen tegen branden.
Deze kunnen door de Commissie worden aanvaard, hoewel zij hier niet onmisbaar
lijken.

Amendement 13: dit nieuwe amendement kan worden aanvaard, maar vormt een
herhaling van de overwegingen 4 en 5 van het voorstel.
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Amendement 16: de Commissie kon dit amendement gedeeltelijk aanvaarden en zich
verenigen met het gebruik van het logo “Forest Focus” voor alle activiteiten in
verband met het programma.

Amendement 28 voorziet in een externe evaluatie ex-ante. Deze kon door de
Commissie worden aanvaard, maar is niet noodzakelijk, aangezien een interne
evaluatie ex-ante eveneens voldoet.

3.1.3. Belangrijkste verschillen tussen het gewijzigde voorstel en het gemeenschappelijk
standpunt van de Raad

De Commissie kan de toevoeging van maatregelen ter voorkoming van bosbranden
niet aanvaarden, aangezien hiervoor al andere wetgeving bestaat (Amendementen 1,
3, 8, 9, 10, 17 gedeeltelijk, 21). Na de uitdoving van Verordening (EEG) nr. 2158/92
van de Raad vallen alle maatregelen ter voorkoming van bosbranden onder
Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad inzake plattelandsontwikkeling. Het
voorstel voor de Forest Focus-verordening, die voorziet in bosbrandbewaking, en de
verordening inzake plattelandsontwikkeling vullen elkaar aan met betrekking tot
activiteiten in verband met bosbranden. Het is niet aanvaardbaar dat twee
verschillende wetsbesluiten steun voor dezelfde activiteiten mogelijk maken, hetgeen
het geval zou zijn indien de maatregelen ter voorkoming van bosbranden zouden
worden opgenomen in de Forest Focus-regeling. De Raad is het niet helemaal eens
met het standpunt van de Commissie en heeft in artikel 5 van het gemeenschappelijk
standpunt ruimte gelaten voor bewustmakingscampagnes en speciale opleidingen
voor medewerkers die betrokken zijn bij brandpreventiemaatregelen. Voorts wordt
overeenkomstig artikel 13, lid 1, 0,5 miljoen euro per jaar extra ter beschikking
gesteld om deze activiteiten te financieren.

De kenmerken van de voorgestelde regeling sluiten nauw aan bij de criteria voor
beheerscomités als uiteengezet in het besluit van de Raad betreffende
comitéprocedures. Een wijziging van de comitéprocedure is niet gerechtvaardigd
(amendementen 31, 40, 46). Een recent arrest van het Hof betreffende de
Life-verordeningen ondersteunt dit standpunt van de Commissie. De Raad heeft het
standpunt van de Commissie niet gevolgd.

Nieuwe door de Raad ingevoerde bepalingen en het standpunt van de
Commissie daarover

Naast bovengenoemde wijzigingen heeft de Raad ook verscheidene andere
wijzigingen ingevoerd. Een groot aantal daarvan is van minder belang. De
Commissie kan in principe akkoord gaan met de hieronder vermelde, anders
geformuleerde wijzigingen.

De term "bosecosystemen" is in de gehele tekst vervangen door "bossen".

Overwegingen van het gemeenschappelijk standpunt

Overweging 4 bevat een nieuwe verwijzing naar Besluit nr. 1600/2002/EG van het
Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het Zesde Milieuactieprogramma
van de Europese Gemeenschap.
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In overweging 5 zijn de woorden "duurzaam beheer" vervangen door "bescherming"
en wordt het "uitgebreide werkprogramma van het Verdrag inzake biologische
diversiteit" geïntroduceerd.

Overweging 10 is anders geformuleerd om het accent te leggen op het verband tussen
conditie en schadelijke invloeden en om een verband te leggen met lopende
maatregelen ter bevordering van het behoud en de bescherming van bossen ten
behoeve van de duurzame ontwikkeling, met bijzondere aandacht voor acties ter
beperking van de voor bossen schadelijke effecten.

Overweging 11: Toevoeging van "beschermende functie".

Overweging 13 voorziet in samenwerking tussen de lidstaten en de Commissie bij
het coördineren van de actie en de rapportering aan het Permanent Comité voor de
bosbouw.

Een nieuwe overweging 15 beklemtoont dat de maatregelen die in het kader van de
actie worden uitgevoerd in overeenstemming zijn met relevante verdragen en
protocollen, overeenkomstig amendement 12 van het Europees Parlement.

Een nieuwe overweging 16 vervangt overweging 14 van het voorstel en introduceert
de verantwoordelijkheid van de lidstaten bij de samenwerking met andere organen
naast de Commissie, overeenkomstig amendement 33 van het Europees Parlement.

Overweging 21 verwijst naar het Verdrag van Aarhus en de communautaire
bepalingen inzake toegang tot milieu-informatie, overeenkomstig de amendementen
37 en 38 van het Europees Parlement.

In overweging 26 wordt gesteld dat de actie open staat voor deelneming door andere
Europese landen, overeenkomstig amendement 43 van het Europees Parlement.

Artikelen van het gemeenschappelijk standpunt

Artikel 9

– In lid 3 wordt de wetenschappelijke adviesgroep geïntroduceerd, die het
Permanent Comité voor de bosbouw bijstaat bij de voorbereiding van zijn
werkzaamheden.

Artikel 11

– Lid 1 anders is anders geformuleerd, maar het bepaalde is in wezen onveranderd
gebleven (samenwerking met andere instanties om gebruik te maken van
synergieën).

Artikel 12

– Lid 2 is gewijzigd als volgt: uit artikel 6, lid 2, voortvloeiende activiteiten worden
tot 75% medegefinancierd in plaats van tot 50% en ook uit artikel 7, lid 2,
voortvloeiende activiteiten kunnen tot 50% worden medegefinancierd. Deze
wijzigingen verwijzen naar de amendementen van de artikelen 6 en 7 om de rol
van de lidstaten te versterken en de uitvoering van studies in het kader van de
nationale programma's mogelijk te maken.
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– Lid 3 is aangepast aan de wijzigingen in lid 2.

Artikel 13

– Lid 1 is volledig anders geformuleerd. Naast de in het voorstel genoemde
52 miljoen euro is 0,5 miljoen euro per jaar toegevoegd om de kosten van
bosbrand-gerelateerde activiteiten te financieren. Er wordt geen melding meer
gemaakt van een verhoging van de financiële middelen voor de periode
2007-2008.

Artikel 14

– Teneinde rekening te houden met de problemen van lidstaten die een federale
structuur hebben, is lid 2 gewijzigd. Onverminderd de bevoegdheden van de
bestaande bevoegde autoriteiten wijzen de lidstaten de autoriteiten en
agentschappen aan die bevoegd zijn om de krachtens de verordening aangenomen
maatregelen uit te voeren.

– De comitéprocedure is geïntroduceerd in lid 5.

4. CONCLUSIE

De Commissie kan de meeste door de Raad aangebrachte wijzigingen aanvaarden en
merkt op dat hierdoor met name de toekomstige samenwerking tussen de lidstaten en
de Commissie, alsmede met andere instanties, wordt verduidelijkt. Doordat echter
maatregelen ter voorkoming van bosbranden zijn opgenomen en er een wijziging in
de comitéprocedure is aangebracht, die om bovengenoemde redenen niet
gerechtvaardigd is, kan de Commissie het op 13 juni 2003 vastgestelde
gemeenschappelijk standpunt niet onderschrijven.

5. VERKLARINGEN VAN DE COMMISSIE

Zie bijlage I.
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Bijlage I

Verklaringen van de Commissie

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bewaking
van bossen en milieu-interacties in de Gemeenschap (Forest Focus)

Maatregelen ter voorkoming van bosbranden

"De Commissie merkt op dat de Raad in artikel 5, lid 2, voorziet in de financiering, tot
31 december 2005, van bewustmakingscampagnes en speciale opleidingen voor medewerkers
die betrokken zijn bij brandpreventiemaatregelen, tenzij deze maatregelen door de lidstaten
zijn opgenomen in hun programma's voor plattelandsontwikkeling. De Commissie merkt ook
op dat de Raad bepaalt dat een extra financiering van 0,5 miljoen euro ter beschikking wordt
gesteld om deze activiteiten te financieren.

De Commissie wijst erop dat investeringsmaatregelen die vallen onder Verordening (EEG)
nr. 2158/92 van de Raad van 23 juli 1992 betreffende de bescherming van de bossen in de
Gemeenschap tegen brand, in het bijzonder preventie en bewaking, informatie,
bewustmakingscampagnes en speciale opleidingen voor medewerkers die betrokken zijn bij
bosbouwactiviteiten en brandpreventiemaatregelen, in aanmerking komen voor steun in het
kader van Verordening (EG) nr. 1257/99 en vanaf 1 januari 2003 via programmawijzigingen
kunnen worden ingevoerd.

Voorts vestigt zij de aandacht op het feit dat de begrotingsautoriteit de begrotingstoewijzing
voor 2003 heeft vastgesteld op 13 miljoen euro aan vastleggingskredieten (en
7,5 miljoen euro aan betalingen). Alle verdere maatregelen die onder deze toewijzing vallen,
vereisen aanvullende financiële middelen: deze moeten dan worden overgeheveld van andere
begrotingslijnen, waardoor de middelen voor andere communautaire interventies zouden
worden verminderd.

Om deze redenen kan de Commissie de door de Raad geïntroduceerde extra activiteiten of
extra middelen niet steunen."

Comitéprocedure

"De Commissie merkt op dat de Raad voorziet in een regelgevingsprocedure voor de in het
voorstel uiteengezette implementatiemaatregelen, in tegenstelling tot de door de Commissie
voorgestelde beheersprocedure.

In het licht van het arrest van het Hof van Justitie van 21 januari 2003 met betrekking tot
Verordening (EG) nr. 1655/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juli 2000
betreffende het financieringsinstrument voor het milieu (LIFE) wijst de Commissie met klem
op het belang van de toepassing van de criteria van artikel 2 van Besluit 1999/468/EG van de
Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de
Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden.

De Commissie is van mening dat de in het voorstel uiteengezette maatregelen, aangezien zij
betrekking hebben op de tenuitvoerlegging van de programma's met aanzienlijke gevolgen
voor de begroting, moeten worden vastgesteld door middel van de beheersprocedure. De
maatregelen zijn vrij specifiek voor het programma en dus niet van algemene aard en evenmin
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zijn zij bedoeld als toepassing, aanpassing of bijwerking van het bepaalde in het instrument.
Om deze redenen acht de Commissie de regelgevingsprocedure niet aangewezen.

Overeenkomstig bovengenoemd arrest van de Hof van Justitie dient iedere keuze voor een
procedure die niet voldoet aan de criteria van artikel 2 van het besluit van de Raad inzake de
uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden duidelijk te worden
verklaard.

De Commissie meent dat in dit geval de tekst van de overweging waarin het gebruik van de
comitéprocedure wordt uiteengezet niet voldoende rechtvaardigt waarom zou moeten worden
afgeweken van de criteria als bedoeld in het besluit van de Raad.

De Commissie behoudt zich daarom het recht voor gebruik te maken van de wettelijke
middelen die haar ter beschikking staan."

Ad artikel 12

"De Commissie verklaart dat zij bij het toewijzen van de financiële middelen bijzondere
aandacht zal schenken aan een evenwichtige verdeling tussen de acties als bedoeld in artikel
12, lid 2, sub (a), (b) en c), om de continuïteit en efficiëntie van de regeling te waarborgen."


