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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) Αριθ. …/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 

σχετικά µε το χρηµατοδοτικό µέσο για το περιβάλλον (LIFE+) 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175, 

παράγραφος 1, 

την πρόταση της Επιτροπής, 

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής1, 

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών2, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης3, 

                                                 

1 ΕΕ C 255, 14.10.2005, σ. 52. 
2 ΕΕ C 231, 20.9.2005, σ. 72. 
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2005 (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµη 

στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της … (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµη 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της … (δεν 
δηµοσιεύθηκε ακόµη στην Επίσηµη Εφηµερίδα). 
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Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ένας από τους βασικούς στόχους που καθορίζονται 

στις δηλώσεις σχετικά µε τις αρχές για τη βιώσιµη ανάπτυξη, τις οποίες έχει υιοθετήσει το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Αποτελεί προτεραιότητα για κοινοτική συγχρηµατοδότηση και θα 

πρέπει να χρηµατοδοτείται κυρίως από τα οριζόντια χρηµατοδοτικά µέσα της Κοινότητας, 

συµπεριλαµβανοµένου του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου, του Ταµείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού 

Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης, του Προγράµµατος-Πλαισίου για την Ανταγωνιστικότητα 

και την Καινοτοµία, του Ευρωπαϊκού Αλιευτικού Ταµείου και του 7ου Προγράµµατος 

Πλαισίου για την Έρευνα. 

(2) Τα εν λόγω κοινοτικά χρηµατοδοτικά µέσα δεν καλύπτουν όλες τις περιβαλλοντικές 

προτεραιότητες. Ως εκ τούτου, υπάρχει ανάγκη για ένα χρηµατοδοτικό µέσο για το 

περιβάλλον (LIFE+) ώστε να παρέχεται ειδική στήριξη για την ανάπτυξη και την 

εφαρµογή της κοινοτικής πολιτικής και νοµοθεσίας για το περιβάλλον, ιδίως όσον αφορά 

τους στόχους του έκτου κοινοτικού προγράµµατος δράσης για το περιβάλλον (6ου Π∆Π) 

που ετέθησαν µε την απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 20021. 

(3) Θα πρέπει να παρέχεται στήριξη µέσω συµφωνιών επιδότησης και συµβάσεων κρατικών 

προµηθειών σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, 

της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δηµοσιονοµικού κανονισµού που εφαρµόζεται 

στο γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων2. 

(4) Τα µέτρα και έργα που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο του LIFE+ θα πρέπει να πληρούν 

κριτήρια επιλεξιµότητας προκειµένου να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή χρήση των 

κοινοτικών κονδυλίων. Ειδικότερα, για το µέρος του προϋπολογισµού που υπόκειται σε 

κατ’ ανάθεση διαχείριση, τα µέτρα και τα έργα θα πρέπει να πληρούν πρόσθετα κριτήρια 

επιλεξιµότητας ώστε να εξασφαλίζεται ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία και να αποφεύγεται 

η χρηµατοδότηση επαναλαµβανοµένων δραστηριοτήτων, όπως καθηµερινών εργασιών. 

                                                 

1 ΕΕ L 242, 10.9.2002, σ. 1. 
2 ΕE L 248, 16.9.2002. σ. 1. 
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(5) Στον τοµέα της φύσης και της βιοποικιλότητας, η εφαρµογή της κοινοτικής πολιτικής και 

νοµοθεσίας παρέχει, αφεαυτής, πλαίσιο για ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία. Τα µέτρα και 

έργα βέλτιστης πρακτικής ή επίδειξης, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν τη 

διαχείριση και τον καθορισµό τόπων του Natura 2000, σύµφωνα µε την απόφαση 

94/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών 

οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας1 και την οδηγία 79/409/ΕΟΚ του 

Συµβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών 2 θα πρέπει 

να είναι επιλέξιµα για κοινοτική χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του LIFE+, εκτός εάν είναι 

επιλέξιµα για χρηµατοδότηση στο πλαίσιο άλλων κοινοτικών χρηµατοδοτικών µέσων. 

(6) Τα µέτρα και έργα καινοτοµίας ή επίδειξης που σχετίζονται µε κοινοτικούς 

περιβαλλοντικούς στόχους, συµπεριλαµβανοµένης της ανάπτυξης ή της διάδοσης τεχνικών 

βέλτιστης πρακτικής, τεχνογνωσίας ή τεχνολογιών, καθώς και τα µέτρα και έργα που 

αφορούν τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης και την ειδική εκπαίδευση των υπαλλήλων 

που συµµετέχουν σε παρεµβάσεις πρόληψης των δασικών πυρκαϊών θα πρέπει να είναι 

επιλέξιµα για κοινοτική χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του LIFE+, εκτός εάν είναι επιλέξιµα 

για χρηµατοδότηση στο πλαίσιο άλλων κοινοτικών χρηµατοδοτικών µέσων. 

(7) Τα µέτρα και έργα για την ανάπτυξη και την υλοποίηση των κοινοτικών στόχων που 

αφορούν την ευρεία, εναρµονισµένη, γενική και µακροπρόθεσµη παρακολούθηση των 

δασών και των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων θα πρέπει να είναι επιλέξιµα για 

κοινοτική χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του LIFE+, εκτός εάν είναι επιλέξιµα για 

χρηµατοδότηση στο πλαίσιο άλλων κοινοτικών χρηµατοδοτικών µέσων. 

                                                 

1 ΕΕ L 206, 22.7.1992, σ. 7. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) 
αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 284, 
31.10.2003, σ.1). 

2 ΕΕ L 103, 25.4.1979, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) 
αριθ. 807/2003 (ΕΕ L 122, 16.5.2003, σ. 36). 
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(8) Η πρόκληση της αποτελεσµατικής χάραξης και υλοποίησης της πολιτικής υπό το 6ο Π∆Π 

είναι δυνατό να αντιµετωπιστεί µόνον µε στήριξη για τις βέλτιστες πρακτικές ή µέτρα 

επίδειξης και έργα µε στόχο τη χάραξη και υλοποίηση της περιβαλλοντικής πολιτικής της 

Κοινότητας, την επίδειξη καινοτόµων προσεγγίσεων πολιτικής, τεχνολογιών, µεθόδων και 

µέσων, την παγίωση της γνωστικής βάσης, τη δηµιουργία ικανότητας εφαρµογής, την 

προαγωγή της ορθής διακυβέρνησης, την προώθηση της δικτύωσης, της αµοιβαίας 

ανταλλαγής γνώσεων και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, καθώς και για τη 

βελτίωση της διάδοσης των πληροφοριών, την ευαισθητοποίηση και την επικοινωνία. Η 

χρηµατοδοτική στήριξη δυνάµει του παρόντος κανονισµού θα πρέπει, κατά συνέπεια, να 

συµβάλλει στη χάραξη, την εφαρµογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της 

περιβαλλοντικής πολιτικής και νοµοθεσίας, καθώς και στη γνωστοποίηση και διάδοσή της 

σε όλη την Κοινότητα. 

(9) Το LIFE+ θα πρέπει να αποτελείται από τρία στοιχεία: LIFE+ Φύση και Βιοποικιλότητα, 

LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και ∆ιακυβέρνηση και LIFE+ Ενηµέρωση και 

Επικοινωνία. Τα µέτρα και τα έργα που χρηµατοδοτούνται από το LIFE+ θα πρέπει να 

µπορούν να συµβάλλουν στην επίτευξη των συγκεκριµένων στόχων περισσότερων του 

ενός από τα τρία αυτά στοιχεία και να συνεπάγονται τη συµµετοχή περισσότερων του ενός 

κρατών µελών καθώς και να συµβάλλουν στην ανάπτυξη στρατηγικών προσεγγίσεων για 

την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων. 
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(10) Προκειµένου να εκτελεί το ρόλο της ως προς την ανάληψη πρωτοβουλίας για την 

ανάπτυξη και την εφαρµογή της περιβαλλοντικής πολιτικής, η Επιτροπή θα πρέπει να 

χρησιµοποιεί πόρους από το LIFE+ για να ολοκληρώσει µελέτες και αξιολογήσεις, να 

αναλαµβάνει υπηρεσίες για την εφαρµογή και ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής 

πολιτικής και νοµοθεσίας, να διοργανώνει συναντήσεις, σεµινάρια και εργαστήρια µε 

εµπειρογνώµονες και ενδιαφεροµένους, να αναπτύσσει και να συντηρεί δίκτυα, και να 

αναπτύσσει και να συντηρεί συστήµατα πληροφορικής. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει 

να χρησιµοποιεί το µέρος του προϋπολογισµού του LIFE+ που υπόκειται σε κεντρική 

διαχείριση για να αναλαµβάνει δραστηριότητες ενηµέρωσης, δηµοσίευσης και διάδοσης, 

συµπεριλαµβανοµένων εκδηλώσεων, εκθέσεων και παρόµοιων µέτρων ευαισθητοποίησης, 

για τις δαπάνες προετοιµασίας και παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού, και για τη λήψη 

τεχνικής και/ή διοικητικής βοήθειας σχετικά µε τον εντοπισµό, την προετοιµασία, τη 

διαχείριση, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την εποπτεία προγραµµάτων και έργων. 

(11) Οι µη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) συµβάλλουν στην ανάπτυξη και την εφαρµογή 

της κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και νοµοθεσίας. Είναι, συνεπώς, σκόπιµο, το 

µέρος του προϋπολογισµού του LIFE+ που υπόκειται σε κεντρική διαχείριση, να στηρίζει 

τις εργασίες ορισµένων περιβαλλοντικών ΜΚΟ µε τα κατάλληλα προσόντα µέσω 

ανταγωνιστικής και διαφανούς χορήγησης ετήσιων λειτουργικών επιδοτήσεων. Οι ΜΚΟ 

αυτές πρέπει να είναι ανεξάρτητες και µη κερδοσκοπικές και να δραστηριοποιούνται σε 

τρεις τουλάχιστον ευρωπαϊκές χώρες, είτε µόνες τους είτε υπό µορφή ενώσεων. 

(12) Η πείρα από τρέχοντα και προγενέστερα µέσα ανέδειξε την ανάγκη σχεδιασµού και 

προγραµµατισµού σε πολυετή βάση καθώς και επικέντρωσης των προσπαθειών στην 

προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος µε τον καθορισµό προτεραιοτήτων και τη 

στοχοθέτηση των πεδίων δραστηριότητας που είναι επιλέξιµα για κοινοτική 

συγχρηµατοδότηση. 
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(13) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να προετοιµάσουν ετήσια εθνικά προγράµµατα εργασίας 

διαφορετικά και από τα σχέδια και προγράµµατα που εκπονούνται για ορισµένους τοµείς 

και καθορίζουν το πλαίσιο µελλοντικών αδειών έργων και από τα σχέδια και προγράµµατα 

για τα οποία απαιτείται εκτίµηση βάσει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Αυτά τα προγράµµατα 

εργασίας δεν θα πρέπει να θεωρούνται σχέδια ή προγράµµατα υποκείµενα στην οδηγία 

2001/42/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2001, 

σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και 

προγραµµάτων1. 

(14) Οι απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας θα πρέπει να ενσωµατώνονται στον ορισµό 

και την εφαρµογή των κοινοτικών πολιτικών και δραστηριοτήτων, συµπεριλαµβανοµένων 

των χρηµατοδοτικών µέσων. Συνεπώς, το LIFE+ θα πρέπει να συµπληρώνει άλλα 

κοινοτικά χρηµατοδοτικά µέσα, και η Κοινότητα και τα κράτη µέλη θα πρέπει να 

εξασφαλίζουν τη συµπληρωµατικότητα αυτή, σε κοινοτικό, εθνικό, περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο. 

(15) Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα των συνόδων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του 

Λουξεµβούργου (∆εκέµβριος 1997) και της Θεσσαλονίκης (Ιούνιος 2003), οι υποψήφιες 

χώρες και οι χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων που συµµετέχουν στη ∆ιαδικασία 

Σταθεροποίησης και Σύνδεσης θα πρέπει να είναι επιλέξιµες για συµµετοχή σε κοινοτικά 

προγράµµατα, σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται στις σχετικές διµερείς συµφωνίες 

που συνάφθηκαν µε τις χώρες αυτές. 

(16) Είναι αναγκαίο να ενοποιηθούν ορισµένα υπάρχοντα µέσα για το περιβάλλον και να 

απλοποιηθεί ο προγραµµατισµός και η διαχείριση µε τη δηµιουργία ενός ενιαίου και 

ορθολογικού χρηµατοδοτικού µέσου για το περιβάλλον. 

(17) Είναι επίσης αναγκαία η διασφάλιση της οµαλής µετάβασης και η συνέχιση της 

παρακολούθησης, του ελέγχου και της ποιοτικής αξιολόγησης των δραστηριοτήτων που 

χρηµατοδοτούνται από τρέχοντα προγράµµατα µετά τη λήξη των προγραµµάτων αυτών. 

                                                 

1 ΕΕ L 197, 21.7.2001, σ. 30. 
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(18) Ο παρόν κανονισµός καθορίζει, για όλη τη διάρκεια του προγράµµατος χρηµατοδοτικό 

κονδύλιο που αποτελεί την προνοµιακή αναφορά κατά την έννοια του σηµείου 37 της 

∆ιοργανικής Συµφωνίας µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της 

Επιτροπής της 17ης Μαΐου 2006 για δηµοσιονοµική πειθαρχία και χρηστή δηµοσιονοµική 

διαχείριση1, για την αρχή του προϋπολογισµού µέσα στα πλαίσια της ετήσιας διαδικασίας 

του προϋπολογισµού. 

(19) Ο γενικός στόχος του LIFE+ είναι να συµβάλει στην εφαρµογή, την ενηµέρωση και την 

ανάπτυξη της κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και νοµοθεσίας, και ιδίως να στηρίξει 

την εφαρµογή του 6ου Π∆Π. Τα κράτη µέλη, εργαζόµενα από κοινού µέσω κοινοτικών 

µέσων µε στόχο τη βελτίωση της υλοποίησης σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, την επίτευξη 

κοινοτικών στόχων ή τις ανταλλαγές πληροφοριών σε κοινοτικό επίπεδο, µπορούν να 

επιτύχουν ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία. ∆εδοµένου ότι ο στόχος αυτός του LIFE+ δεν 

µπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη µέλη και συνεπώς µπορεί να επιτευχθεί 

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

της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της 

αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια 

για την επίτευξη του στόχου αυτού. 

                                                 

1 ΕΕ C 172, 18.6.1999, σ. 1. Συµφωνία όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση 2003/429/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 147, 14.6.2003, σ. 25). 



 
6284/1/06 REV 1  CZV/eko 8 
 DG I  EL 

(20) Τα εκτελεστικά µέτρα τα οποία ο παρών κανονισµός εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να 

θεσπίσει είναι µέτρα διαχείρισης που σχετίζονται µε την εφαρµογή προγράµµατος το 

οποίο έχει σηµαντικές επιπτώσεις στον προϋπολογισµό κατά την έννοια του άρθρου 2, 

στοιχείο α), της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον 

καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην 

Επιτροπή1. Ορισµένα εκτελεστικά µέτρα θα πρέπει, συνεπώς, να θεσπισθούν σύµφωνα µε 

τη διαδικασία της επιτροπής διαχείρισης που προβλέπεται στο άρθρο 4 της εν λόγω 

απόφασης. Εντούτοις, ο παρών κανονισµός καθορίζει ένα γενικό πλαίσιο και θα ισχύσει 

για επτά έτη. Οι κοινοτικές και οι εθνικές προτεραιότητες είναι πιθανόν να γνωρίσουν 

σηµαντική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής. Επίσης, µε τον παρόντα 

κανονισµό, πολλές αποφάσεις βασικής σηµασίας εντάσσονται σε πολυετή στρατηγικά 

προγράµµατα και σε εθνικά ετήσια προγράµµατα εργασίας. Τα θέµατα αυτά είναι κρίσιµα 

για µεµονωµένα κράτη µέλη και ζωτικής σηµασίας για την εθνική περιβαλλοντική τους 

πολιτική. Είναι, εποµένως, σκοπιµότερο, ορισµένα άλλα µέτρα να θεσπισθούν σύµφωνα 

µε τη διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής του άρθρου 5 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, 

προκειµένου να δοθεί στα κράτη µέλη η δυνατότητα να υποβάλλουν προτεινόµενα µέτρα 

στο Συµβούλιο προς εξέταση. Η διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής είναι επίσης 

κατάλληλη για την έγκριση τροποποιήσεων στα Παραρτήµατα του παρόντος κανονισµού, 

µε τις οποίες προσδιορίζονται βασικές διατάξεις, και ιδίως τα µέτρα που είναι επιλέξιµα 

για χρηµατοδότηση, και για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων άλλων από εκείνα τα 

τεχνικά µέτρα τα οποία µνηµονεύονται ρητώς στον παρόντα κανονισµό,  

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

                                                 

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

Σκοπός 

1. Ο παρών κανονισµός θεσπίζει χρηµατοδοτικό µέσο για το περιβάλλον («LIFE+»). 

2. Ο γενικός στόχος του LIFE+ είναι να συµβάλει στην εφαρµογή, την ενηµέρωση και την 

ανάπτυξη της κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και νοµοθεσίας, 

συµπεριλαµβανοµένης της ενσωµάτωσης του περιβάλλοντος σε άλλες πολιτικές, 

συµβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στη βιώσιµη ανάπτυξη.  

Ιδίως, το LIFE+ υποστηρίζει την εφαρµογή του 6ου Π∆Π, συµπεριλαµβανοµένων των 

θεµατικών στρατηγικών, και χρηµατοδοτεί µέτρα και έργα µε ευρωπαϊκή προστιθέµενη 

αξία στα κράτη µέλη. 

Άρθρο 2 

Ορισµοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, νοούνται ως: 

1) «6ο Π∆Π», το έκτο κοινοτικό πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον, όπως ορίζεται στην 

απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ, 

2) «δηµοσιονοµικός κανονισµός», ο κανονισµός (ΕΚ/Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002, 

3) «εθνικοί οργανισµοί», εθνικοί δηµόσιοι φορείς ή φορείς ιδιωτικού δικαίου επιφορτισµένοι 

µε αποστολή δηµόσιου συµφέροντος, στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα εκτέλεσης 

προϋπολογισµού σύµφωνα µε το άρθρο 7, παράγραφος 2. 
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Άρθρο 3 

Κριτήρια επιλεξιµότητας 

1. Τα µέτρα και τα έργα που χρηµατοδοτούνται από το LIFE+ υποστηρίζουν την επίτευξη 

του γενικού στόχου του άρθρου 1, παράγραφος 2. Τα µέτρα που χρηµατοδοτούνται από το 

LIFE+ προωθούν, κατά περίπτωση, συνέργειες µεταξύ διαφόρων προτεραιοτήτων στο 

πλαίσιο του 6ου Π∆Π και προάγουν την ενσωµάτωση. 

2. Τα µέτρα που προβλέπονται στα πολυετή στρατηγικά προγράµµατα τα οποία εκπονούνται 

σύµφωνα µε το άρθρο 6, παράγραφος 1, τα εθνικά ετήσια προγράµµατα εργασίας που 

θεσπίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 6, παράγραφος 5, και τα έργα που υλοποιούνται 

σύµφωνα µε τα προγράµµατα αυτά, πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: 

(α) είναι κοινοτικού ενδιαφέροντος, διότι συµβάλλουν σηµαντικά στην επίτευξη του 

γενικού στόχου του LIFE+ που καθορίζεται στο άρθρο 1, παράγραφος 2, και 

(β) είναι συγκροτηµένα από τεχνική και οικονοµική άποψη, εφικτά και αποδοτικά σε 

σχέση µε το κόστος τους. 

3. Περαιτέρω, για να εξασφαλισθεί ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία και να αποφευχθεί η 

χρηµατοδότηση επαναλαµβανόµενων δραστηριοτήτων, τα µέτρα που προβλέπονται σε 

εθνικά ετήσια προγράµµατα εργασίας και τα έργα που υλοποιούνται βάσει των 

προγραµµάτων αυτών πληρούν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια: 

(α) µέτρα και έργα βέλτιστης πρακτικής ή µέτρα και έργα επίδειξης για την εφαρµογή 

της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ ή της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, 
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(β) καινοτόµα µέτρα και έργα ή µέτρα και έργα επίδειξης που σχετίζονται µε τους 

κοινοτικούς περιβαλλοντικούς στόχους, συµπεριλαµβανοµένης της ανάπτυξης ή της 

διάδοσης τεχνικών, τεχνογνωσίας ή τεχνολογιών βέλτιστης πρακτικής, 

(γ) εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ειδική εκπαίδευση των υπαλλήλων που 

συµµετέχουν σε παρεµβάσεις πρόληψης των δασικών πυρκαϊών,  

(δ) µέτρα και έργα για την ανάπτυξη και την υλοποίηση κοινοτικών στόχων που 

αφορούν την ευρεία, εναρµονισµένη, γενική και µακροπρόθεσµη παρακολούθηση 

των δασών και των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων. 

Άρθρο 4 

Ειδικοί στόχοι 

1. Το LIFE+ αποτελείται από τρία στοιχεία: 

- LIFE+ Φύση και Βιοποικιλότητα, 

- LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και ∆ιακυβέρνηση, 

- LIFE+ Ενηµέρωση και Επικοινωνία. 

2. Οι ειδικοί στόχοι του στοιχείου LIFE+ Φύση και Βιοποικιλότητα είναι: 

(α) H συµβολή στην εφαρµογή της κοινοτικής πολιτικής και νοµοθεσίας για τη φύση και 

τη βιοποικιλότητα, ιδίως των οδηγιών 79/409/ΕΟΚ και 92/43/ΕΟΚ, µεταξύ άλλων 

σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, και η στήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης και 

υλοποίησης του δικτύου Natura 2000, συµπεριλαµβανοµένων των παράκτιων και 

των θαλάσσιων οικοτόπων και ειδών, 
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(β) η συµβολή στην παγίωση της γνωστικής βάσης για την ανάπτυξη, την εκτίµηση, την 

παρακολούθηση και την αξιολόγηση της κοινοτικής πολιτικής και νοµοθεσίας για τη 

φύση και τη βιοποικιλότητα, 

(γ) η στήριξη του σχεδιασµού και της εφαρµογής προσεγγίσεων και µέσων πολιτικής 

για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της φύσης και της βιοποικιλότητας και 

των παραγόντων, των πιέσεων και των αντιδράσεων που τις επηρεάζουν, σε σχέση, 

ιδίως, µε την επίτευξη του στόχου της ανάσχεσης της απώλειας βιοποικιλότητας 

εντός της Κοινότητας µέχρι το 2010, 

(δ) η στήριξη της βελτίωσης της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης µε τη διεύρυνση της 

συµµετοχής ενδιαφεροµένων, συµπεριλαµβανοµένων µη κυβερνητικών 

οργανώσεων, στο πλαίσιο διαβουλεύσεων για την πολιτική και τη νοµοθεσία 

σχετικά µε τη φύση και τη βιοποικιλότητα και για την εφαρµογή τους. 

3. Oι ειδικοί στόχοι του στοιχείου LIFE + Περιβαλλοντική Πολιτική και ∆ιακυβέρνηση 

είναι, σε σχέση µε τους στόχους του 6ου Π∆Π, συµπεριλαµβανοµένων των τοµέων 

προτεραιότητας των κλιµατικών µεταβολών, του περιβάλλοντος και της υγείας και 

ποιότητας ζωής, και των φυσικών πόρων και αποβλήτων: 

(α) Η συµβολή στην ανάπτυξη και την επίδειξη καινοτόµων προσεγγίσεων, 

τεχνολογιών, µεθόδων και µέσων πολιτικής, 

(β) η συµβολή στην παγίωση της γνωστικής βάσης για την ανάπτυξη, την εκτίµηση, την 

παρακολούθηση και την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής πολιτικής και νοµοθεσίας, 

(γ) η στήριξη του σχεδιασµού και της εφαρµογής προσεγγίσεων για την 

παρακολούθηση και την εκτίµηση της κατάστασης του περιβάλλοντος, καθώς και 

των παραγόντων, των πιέσεων και των αντιδράσεων που έχουν επιπτώσεις στο 

περιβάλλον, 
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(δ) η διευκόλυνση της υλοποίησης της κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής, µε 

ιδιαίτερη έµφαση στην υλοποίηση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, 

(ε) η παροχή στήριξης για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης, µε τη 

διεύρυνση της συµµετοχής των ενδιαφεροµένων, συµπεριλαµβανοµένων των µη 

κυβερνητικών οργανώσεων, στις διαβουλεύσεις και την εφαρµογή πολιτικών. 

4. Οι ειδικοί στόχοι του σκέλους LIFE+ Ενηµέρωση και Επικοινωνία είναι: 

(α) Η διάδοση πληροφοριών και η ευαισθητοποίηση για περιβαλλοντικά ζητήµατα, 

συµπεριλαµβανοµένης της πρόληψης των δασικών πυρκαϊών, 

(β) η παροχή στήριξης για συνοδευτικά µέτρα, όπως ενηµέρωση, δράσεις και 

εκστρατείες επικοινωνίας, διασκέψεις και εκπαίδευση, συµπεριλαµβανοµένης της 

εκπαίδευσης για την πρόληψη των δασικών πυρκαϊών. 

5. Το Παράρτηµα Ι περιλαµβάνει τον κατάλογο επιλέξιµων µέτρων. 

Άρθρο 5 

Τύποι παρέµβασης 

1. Η κοινοτική χρηµατοδότηση είναι δυνατό να λαµβάνει τις ακόλουθες νοµικές µορφές: 

(α) Συµφωνίες επιδότησης, 

(β) συµβάσεις κρατικών προµηθειών. 
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2. Κοινοτικές επιδοτήσεις είναι δυνατόν να παρέχονται υπό συγκεκριµένη µορφή, όπως 

συµφωνίες-πλαίσιο εταιρικών σχέσεων και συµµετοχή σε χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς 

και ταµεία, συγχρηµατοδότηση για την επιδότηση λειτουργίας ή δράσης. Οι επιδοτήσεις 

της λειτουργίας φορέων που επιδιώκουν στόχους γενικού ευρωπαϊκού συµφέροντος δεν 

υπόκεινται στις διατάξεις σταδιακής µείωσης που προβλέπονται στον δηµοσιονοµικό 

κανονισµό. 

3. Για τις επιδοτήσεις δράσης, το µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης ανέρχεται στο 50% 

των επιλέξιµων δαπανών. Ωστόσο, κατ’ εξαίρεση, το µέγιστο ποσοστό 

συγχρηµατοδότησης για το στοιχείο LIFE+ Φύση και Βιοποικιλότητα µπορεί να ανέρχεται 

στο 75% των επιλέξιµων δαπανών για µέτρα και έργα που αφορούν οικοτόπους ή είδη 

προτεραιότητας για την εφαρµογή της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ ή της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, 

εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την επίτευξη του στόχου διατήρησης.  

4. Όσον αφορά τις συµβάσεις κρατικών προµηθειών, τα κοινοτικά κονδύλια µπορεί να 

καλύπτουν τη δαπάνη αγοράς υπηρεσιών και αγαθών. Οι εν λόγω δαπάνες µπορούν να 

περιλαµβάνουν δαπάνες για ενηµέρωση και επικοινωνία, για την προετοιµασία, την 

υλοποίηση, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση έργων, πολιτικών, 

προγραµµάτων και νοµοθεσίας. 

5. Εφόσον το αποφασίσει ένα κράτος µέλος, οι δαπάνες προσωπικού είναι επιλέξιµες για 

κοινοτική συγχρηµατοδότηση υπό τους εξής όρους: 

(α) Στην περίπτωση εθνικών οργανισµών, τα κοινοτικά αυτά κονδύλια 

αντιπροσωπεύουν το 2% κατ’ ανώτατο όριο της κοινοτικής συνεισφοράς στο εθνικό 

ετήσιο πρόγραµµα εργασίας του κράτους µέλους για το οικείο έτος. Το εν λόγω 

προσωπικό πρέπει να ασκεί πρόσθετα καθήκοντα τα οποία δεν εξεπλήρωναν 

προηγουµένως οι εθνικές διοικήσεις σε συνάρτηση µε την εφαρµογή κοινοτικών 

προγραµµάτων, 
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(β) οι δαπάνες για τους µισθούς των δηµοσίων υπαλλήλων µπορούν να 

χρηµατοδοτούνται µόνον κατά τον βαθµό που σχετίζονται µε το κόστος 

δραστηριοτήτων υλοποίησης έργων τις οποίες η αρµόδια δηµόσια αρχή δεν θα 

εκτελούσε αν το συγκεκριµένο έργο δεν πραγµατοποιείτο. Το εν λόγω προσωπικό 

πρέπει να αποσπάται ειδικά για ένα έργο και πρέπει να αντιπροσωπεύει πρόσθετο 

κόστος σε σχέση µε το υπάρχον µόνιµο προσωπικό. 

Άρθρο 6 

Προγραµµατισµός 

1. Η Επιτροπή καταρτίζει ένα πρώτο πολυετές στρατηγικό πρόγραµµα για τα έτη 2007 έως 

2010 και ένα δεύτερο πολυετές στρατηγικό πρόγραµµα για τα έτη 2011 έως 2013. Τα 

προγράµµατα αυτά ορίζουν τους κύριους στόχους, τους τοµείς προτεραιότητας δράσης, 

τους τύπους µέτρων και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα από την κοινοτική χρηµατοδότηση 

σε σχέση προς τους στόχους και τα κριτήρια που καθορίζονται στα άρθρα 1, 3 και 4. Τα 

προγράµµατα περιλαµβάνουν κατανοµή κονδυλίων µεταξύ των κρατών µελών και 

προσδιορίζουν τα µέρη του προϋπολογισµού που υπόκεινται σε κεντρική άµεση 

διαχείριση και εκείνα που υπόκεινται σε κατ’ανάθεση διαχείριση σύµφωνα µε το άρθρο 7, 

παράγραφος 2. 

Τουλάχιστον το 80% του προϋπολογισµού υπόκειται σε κατ’ ανάθεση διαχείριση. 

2. Τα κονδύλια που αναλογούν στα κράτη µέλη από το µέρος του προϋπολογισµού που 

υπόκειται σε κατ’ανάθεση διαχείριση δεν θίγουν την ετήσια διαδικασία του 

προϋπολογισµού που προβλέπεται στο άρθρο 11, παράγραφος 3. Η Επιτροπή βασίζει την 

κατανοµή των κονδυλίων αυτών στα εξής κριτήρια: 

(α) Πληθυσµός: 

(i) ο συνολικός πληθυσµός κάθε κράτους µέλους. Το κριτήριο αυτό σταθµίζεται 

µε συντελεστή 50%, και 
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(ii) η πυκνότητα πληθυσµού κάθε κράτους µέλους, µέχρις ενός ορίου που 

αντιστοιχεί στο διπλάσιο της µέσης πυκνότητας πληθυσµού της ΕΕ. Το 

κριτήριο αυτό σταθµίζεται µε συντελεστή 5%· 

(β) φύση και βιοποικιλότητα: 

(i) η συνολική έκταση των τόπων κοινοτικής σηµασίας σε κάθε κράτος µέλος, 

εκφρασµένη ως ποσοστό της συνολικής έκτασης των τόπων κοινοτικής 

σηµασίας. Το κριτήριο αυτό σταθµίζεται µε συντελεστή 25%, και 

(ii) ο λόγος της επικράτειας ενός κράτους µέλους που καλύπτεται από τόπους 

κοινοτικής σηµασίας προς το ποσοστό του κοινοτικού εδάφους που 

καλύπτεται από τόπους κοινοτικής σηµασίας. Το κριτήριο αυτό σταθµίζεται µε 

συντελεστή 20%. 

Μόλις υπάρξουν σχετικά δεδοµένα για όλα τα κράτη µέλη, η Επιτροπή πραγµατοποιεί 

τους υπολογισµούς για τη φύση και τη βιοποικιλότητα βάσει τόσο των τόπων κοινοτικής 

σηµασίας όσο και των ζωνών ειδικής προστασίας, αποφεύγοντας τη διπλή καταµέτρηση. 

Επιπλέον, η Επιτροπή µπορεί να παρέχει πρόσθετα κονδύλια στα περίκλειστα κράτη µέλη. 

Το σύνολο των κονδυλίων αυτών δεν υπερβαίνει το 3% του συνολικού προϋπολογισµού 

που υπόκειται σε κατ’ ανάθεση διαχείριση. 

Ωστόσο, η Επιτροπή µεριµνά ώστε τα µερίδια των κρατών µελών να µην είναι µικρότερα 

από ένα κατάλληλο ελάχιστο µερίδιο 1-3 εκατοµµ. ΕUR ετησίως. Μπορεί να προτείνει 

υψηλότερο ελάχιστο µερίδιο, που δεν υπερβαίνει τα 3 εκατοµµ. ΕUR, λαµβανοµένων 

υπόψη της πυκνότητας του πληθυσµού, των περιβαλλοντικών δαπανών, των 

περιβαλλοντικών αναγκών και της ικανότητας απορρόφησης. 
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3. Στο πλαίσιο των πολυετών στρατηγικών προγραµµάτων της παραγράφου 1, τα κράτη µέλη 

υποβάλλουν στην Επιτροπή, κάθε έτος στις περιόδους 2007 έως 2010 και 2011 έως 2013 

και για το µέρος του προϋπολογισµού που υπόκειται σε κατ’ ανάθεση διαχείριση, σχέδια 

εθνικών ετήσιων προγραµµάτων εργασίας. Τα σχέδια αυτά περιλαµβάνουν τουλάχιστον 

και για κάθε έτος: 

(α) Προσδιορισµό των τοµέων προτεραιότητας λαµβανοµένων υπόψη των 

προσδιορισµένων µακροπρόθεσµων αναγκών, 

(β) συνοπτική παρουσίαση των ειδικών εθνικών στόχων, 

(γ) περιγραφή των µέτρων προς χρηµατοδότηση και του τρόπου µε τον οποίον πληρούν 

τα κριτήρια επιλεξιµότητας του άρθρου 3, 

(δ) εκτιµήσεις κόστους, και 

(ε) περιγραφή του προτεινόµενου πλαισίου παρακολούθησης. 

Στα σχέδια εθνικών ετήσιων προγραµµάτων εργασίας, τα κράτη µέλη µπορούν να 

περιλαµβάνουν διακρατικά µέτρα. 

4. Η Επιτροπή διαβουλεύεται µε τα κράτη µέλη σχετικά µε τα σχέδια πολυετών στρατηγικών 

προγραµµάτων στο πλαίσιο της επιτροπής του άρθρου 14, παράγραφος 1. Τα 

προγράµµατα εγκρίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 15, παράγραφος 1, στοιχείο α). Το 

πολυετές στρατηγικό πρόγραµµα 2007 έως 2010 εγκρίνεται, το συντοµότερο δυνατόν, και 

όχι αργότερα από τρεις µήνες µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού. 
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5. Η Επιτροπή διαβουλεύεται διµερώς µε τα κράτη µέλη σχετικά µε τα σχέδια εθνικών 

ετήσιων προγραµµάτων εργασίας, µε σκοπό την έγκριση των εθνικών ετήσιων 

προγραµµάτων εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 15, παράγραφος 1, στοιχείο β). Τα κράτη 

µέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή σχέδια εθνικών ετήσιων προγραµµάτων εργασίας για το 

2007 το συντοµότερο δυνατόν και όχι αργότερα από τρεις µήνες από την έγκριση του 

πρώτου πολυετούς στρατηγικού προγράµµατος. Εφόσον απαιτείται, τα κράτη µέλη 

υποβάλλουν εθνικά ετήσια προγράµµατα εργασίας για τα επόµενα έτη καθώς και 

ενηµερώνουν τα ήδη υποβληθέντα σχέδια, βάσει χρονοδιαγράµµατος που καθορίζεται 

σύµφωνα µε το άρθρο 15, παράγραφος 2, στοιχείο (β). 

Εάν το επιθυµούν, τα κράτη µέλη µπορούν να υποβάλλουν ταυτοχρόνως σχέδια εθνικών 

ετήσιων προγραµµάτων εργασίας για ορισµένα ή και για όλα τα έτη που καλύπτονται από 

τον παρόντα κανονισµό. 

6. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι εθνικοί οργανισµοί να εφαρµόζουν τα εθνικά ετήσια 

προγράµµατα εργασίας που εγκρίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 15, παράγραφος 1, 

στοιχείο (β). Οι εθνικοί οργανισµοί δηµοσιεύουν προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων 

έργων για την υλοποίηση των µέτρων που περιλαµβάνονται στα εθνικά ετήσια 

προγράµµατα εργασίας. Οι εθνικοί οργανισµοί µεριµνούν ώστε τα έργα να πληρούν τα 

κριτήρια του άρθρου 3, δίδοντας προτεραιότητα στα έργα που συµβάλλουν περισσότερο 

στην επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισµού. 

7. Οι εθνικοί οργανισµοί υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση για την εφαρµογή των εθνικών 

ετήσιων προγραµµάτων εργασίας. Οι εθνικοί οργανισµοί δηµοσιοποιούν τις τελικές 

εκθέσεις έργων του άρθρου 12, παράγραφος 1, ή περιλήψεις τους. Η Επιτροπή δηµοσιεύει 

τακτικά καταλόγους των έργων που χρηµατοδοτούνται µέσω του LIFE+ καθώς και 

σύντοµη περιγραφή των στόχων και των επιτευχθέντων αποτελεσµάτων και συνοπτική 

παρουσίαση των κονδυλίων που δαπανήθηκαν. Προς τούτο, χρησιµοποιεί τα κατάλληλα 

µέσα και τεχνολογίες καθώς και το ∆ιαδίκτυο. 
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Άρθρο 7 

∆ηµοσιονοµικές διαδικασίες και ανάθεση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού 

1. Η Επιτροπή εφαρµόζει τον παρόντα κανονισµό σύµφωνα µε τον δηµοσιονοµικό 

κανονισµό. 

2. Η Επιτροπή µπορεί να αποφασίζει την ανάθεση µέρους της εκτέλεσης του 

προϋπολογισµού σε εθνικούς οργανισµούς που ορίζονται σε συµφωνία µε το 

ενδιαφερόµενο κράτος µέλος, βάσει του άρθρου 54, παράγραφος 2, στοιχείο (γ) του 

δηµοσιονοµικού κανονισµού και σύµφωνα µε τα κριτήρια επιλογής του Παραρτήµατος ΙΙ 

του παρόντος κανονισµού. 

Άρθρο 8 

∆ικαιούχοι 

Χρηµατοδότηση µέσω του LIFE+ µπορούν να λαµβάνουν δηµόσιοι ή/και ιδιωτικοί φορείς, 

παράγοντες και οργανισµοί. 

Άρθρο 9 

Συµµετοχή τρίτων χωρών 

Η συµµετοχή στα προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από το LIFE+ είναι ανοιχτή στις ακόλουθες 
χώρες, υπό τον όρο ότι διατίθενται συµπληρωµατικές πιστώσεις: 

(α) Τα κράτη ΕΖΕΣ που έχουν γίνει µέλη του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Περιβάλλοντος, 

σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 933/1999 του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 

1999, για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 για την ίδρυση του 

Ευρωπαϊκού Οργανισµού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και 

παρατηρήσεων σχετικά µε το περιβάλλον1, 

                                                 

1 ΕΕ 117, 5.5.1999, σ. 1. 
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(β) οι χώρες που είναι υποψήφιες για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

(γ) οι χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων που είναι ενταγµένες στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης 

και Σύνδεσης. 

Άρθρο 10 

Συµπληρωµατικότητα µεταξύ χρηµατοδοτικών µέσων 

Με τον παρόντα κανονισµό δεν χρηµατοδοτούνται µέτρα που εµπίπτουν στα κριτήρια 
επιλεξιµότητας άλλων κοινοτικών χρηµατοδοτικών µέσων, συµπεριλαµβανοµένων του 
Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου, του 
Ταµείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης, του 
Προγράµµατος-Πλαισίου για την Ανταγωνιστικότητα και Καινοτοµία, του Ευρωπαϊκού Αλιευτικού 
Ταµείου και του 7ου Προγράµµατος-Πλαισίου για την Έρευνα, ή που λαµβάνουν συνδροµή για τον 
ίδιο σκοπό από αυτά. Οι δικαιούχοι του παρόντος κανονισµού υποβάλλουν πληροφορίες σχετικά µε 
τη χρηµατοδότηση που λαµβάνουν από τον κοινοτικό προϋπολογισµό και σχετικά µε εκκρεµούσες 
αιτήσεις τους χρηµατοδότησης, είτε στην Επιτροπή, εάν πρόκειται για κεντρικώς 
χρηµατοδοτούµενα µέτρα, είτε στον εθνικό οργανισµό, εάν πρόκειται για µέτρα χρηµατοδοτούµενα 
κατ’ανάθεση. Επιδιώκονται οι συνέργειες και η συµπληρωµατικότητα µε άλλα κοινοτικά µέσα. 

Άρθρο 11 

∆ιάρκεια και δηµοσιονοµικοί πόροι 

1. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2007 µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 

2013. 
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2. Το χρηµατοδοτικό κονδύλιο για την εφαρµογή του LIFE+ καθορίζεται σε 

1.854.372.000 EUR για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007 µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 

2013. 

3. Οι δηµοσιονοµικοί πόροι που διατίθενται για τις δράσεις που προβλέπονται στον παρόντα 

κανονισµό εγγράφονται ως ετήσιες πιστώσεις στον γενικό προϋπολογισµό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εγκρίνει τις διαθέσιµες πιστώσεις για κάθε έτος, 

εντός των ορίων του δηµοσιονοµικού πλαισίου. 

4. Τουλάχιστον 40% των δηµοσιονοµικών πόρων του LIFE+ χορηγείται σε µέτρα στήριξης 

της διατήρησης της φύσης και βιοποικιλότητας. 

Άρθρο 12 

Παρακολούθηση 

1. Για κάθε µέτρο και έργο που χρηµατοδοτείται από το LIFE+, ο δικαιούχος υποβάλλει στην 

Επιτροπή, εάν πρόκειται για κεντρικώς χρηµατοδοτούµενα µέτρα, ή στον εθνικό 

οργανισµό, εάν πρόκειται για µέτρα χρηµατοδοτούµενα κατ’ ανάθεση, τεχνικές και 

οικονοµικές εκθέσεις σχετικά µε την πρόοδο των εργασιών. Επίσης, υποβάλλεται τελική 

έκθεση εντός τριών µηνών από την ολοκλήρωση του έργου. 

2. Με την επιφύλαξη των ελέγχων που διενεργούνται από το Ελεγκτικό Συνέδριο σε 

συνεργασία µε τους αρµόδιους εθνικούς φορείς ή υπηρεσίες ελέγχου, σύµφωνα µε το 

άρθρο 248 της Συνθήκης, καθώς και των ελέγχων που διενεργούνται σύµφωνα µε το 

άρθρο 279, παράγραφος 1, στοιχείο (β), της Συνθήκης, οι υπάλληλοι και το λοιπό 

προσωπικό της Επιτροπής διενεργούν επιτόπιους ελέγχους, συµπεριλαµβανοµένων των 

δειγµατοληπτικών ελέγχων, των έργων που χρηµατοδοτούνται υπό το LIFE+, ελέγχοντας 

ιδίως τη συµµόρφωση προς τα κριτήρια επιλεξιµότητας του άρθρου 3, 
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3. Οι συµβάσεις και συµφωνίες που προκύπτουν από τον παρόντα κανονισµό, 

συµπεριλαµβανοµένων των συµφωνιών µε εθνικούς οργανισµούς, προβλέπουν, ιδίως, την 

εποπτεία και τον οικονοµικό έλεγχο από την Επιτροπή ή από τυχόν εκπρόσωπο που 

εξουσιοδοτεί η Επιτροπή και ελέγχους από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εάν χρειασθεί 

επιτόπου. 

4. Ο δικαιούχος της χρηµατοδοτικής συνδροµής διατηρεί στη διάθεση της Επιτροπής όλα τα 

δικαιολογητικά για τις σχετικές µε το έργο δαπάνες, για πέντε έτη µετά την τελευταία 

πληρωµή για το εν λόγω έργο. 

5. Με βάση τα πορίσµατα των εκθέσεων και των δειγµατοληπτικών ελέγχων των 

παραγράφων 1 και 2, η Επιτροπή προσαρµόζει, εφόσον απαιτείται, το ύψος ή τις 

προϋποθέσεις χορήγησης της χρηµατοδοτικής συνδροµής που είχε εγκριθεί αρχικά, καθώς 

και το χρονοδιάγραµµα των πληρωµών. 

6. Η Επιτροπή λαµβάνει κάθε άλλο αναγκαίο µέτρο για να εξακριβώσει αν τα 

χρηµατοδοτούµενα µέτρα και έργα εκτελούνται σωστά και σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

παρόντος κανονισµού και του δηµοσιονοµικού κανονισµού. 
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Άρθρο 13 

Προστασία των κοινοτικών οικονοµικών συµφερόντων 

1. Η Επιτροπή µεριµνά ώστε, κατά την εφαρµογή µέτρων που χρηµατοδοτούνται στο 

πλαίσιο του παρόντος κανονισµού, τα οικονοµικά συµφέροντα της Κοινότητας να 

προστατεύονται µε την εφαρµογή προληπτικών µέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς 

και κάθε άλλης παράνοµης δραστηριότητας, µε τη διενέργεια ουσιαστικών ελέγχων και µε 

την είσπραξη αδικαιολογήτως καταβληθέντων ποσών και, σε περίπτωση που 

διαπιστώνονται παρατυπίες, µε την επιβολή αποτελεσµατικών, αναλογικών και 

αποτρεπτικών κυρώσεων, σύµφωνα µε τον κανονισµό (EΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2988/95 του 

Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 1995, σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων1, τον κανονισµό (Ευρατόµ, ΕΚ) αριθ. 

2185/96 του Συµβουλίου, της 11ης Νοεµβρίου 1996, σχετικά µε τους ελέγχους και 

εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή µε σκοπό την προστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές 

παρατυπίες2 και τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά µε τις έρευνες που πραγµατοποιούνται 

από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF) 3. 

2. Για τα κοινοτικά µέτρα που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο του LIFE+, ως «παρατυπία», 

όπως µνηµονεύεται στο άρθρο 1, παράγραφος 2, του κανονισµού (EΚ, Ευρατόµ) αριθ. 

2988/95, νοείται κάθε παράβαση διάταξης του κοινοτικού δικαίου ή κάθε παράβαση 

συµβατικής υποχρέωσης που προκύπτει από πράξη ή παράλειψη οικονοµικού φορέα, µε 

πραγµατικό ή ενδεχόµενο αποτέλεσµα να ζηµιωθεί µε αδικαιολόγητη δαπάνη ο γενικός 

προϋπολογισµός των Κοινοτήτων ή οι προϋπολογισµοί τους οποίους διαχειρίζονται οι 

Κοινότητες. 

                                                 

1 ΕΕ L 312, 23.12.1995, σ. 1. 
2 ΕΕ L 292, 15.11.1996, σ. 2. 
3 ΕΕ L 136, 31.5.1999, σ. 1. 
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3. Η Επιτροπή µειώνει, αναστέλλει ή αναζητά το ποσό της χρηµατοδοτικής συνδροµής που 

έχει χορηγηθεί για ένα έργο, εάν διαπιστώσει παρατυπίες, συµπεριλαµβανοµένης της µη 

τήρησης των διατάξεων του παρόντος κανονισµού ή της επιµέρους απόφασης ή της 

σύµβασης ή της συµφωνίας για τη χορήγηση της συγκεκριµένης χρηµατοδοτικής 

συνδροµής, ή, εάν αποκαλυφθεί ότι το έργο έχει υποστεί σηµαντική µεταβολή, 

ασυµβίβαστη προς τη φύση ή τους όρους υλοποίησής του, χωρίς να ζητηθεί 

προηγουµένως η έγκριση της Επιτροπής. 

4. Εάν δεν έχουν τηρηθεί οι προθεσµίες ή εάν η πρόοδος στην υλοποίηση έργου δικαιολογεί 

µέρος µόνον της χρηµατοδοτικής συνδροµής που χορηγήθηκε, η Επιτροπή ζητεί από τον 

δικαιούχο να της υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός καθορισµένης προθεσµίας. Εάν ο 

δικαιούχος δεν δώσει ικανοποιητική απάντηση, η Επιτροπή µπορεί να ακυρώσει το 

υπόλοιπο της χρηµατοδοτικής συνδροµής και να απαιτήσει την επιστροφή των ποσών που 

έχουν ήδη καταβληθεί. 

5. Κάθε ποσό που έχει καταβληθεί αχρεωστήτως επιστρέφεται στην Επιτροπή. Τα ποσά που 

δεν επιστρέφονται εγκαίρως επιβαρύνονται µε τόκους σύµφωνα µε τους όρους που 

καθορίζονται στον δηµοσιονοµικό κανονισµό. 

Άρθρο 14 

Επιτροπή 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. 

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 

και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής. 

Η προθεσµία του άρθρου 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίµηνη. 
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3. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 

και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής. 

Η προθεσµία του άρθρου 4, παράγραφος 2, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίµηνη. 

4. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό. 

Άρθρο 15 

Εκτελεστικές αποφάσεις 

1. Οι ακόλουθες εκτελεστικές αποφάσεις λαµβάνονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του 

άρθρου 14, παράγραφος 2: 

(α) Έγκριση και, εάν χρειάζεται, τροποποίηση πολυετών στρατηγικών προγραµµάτων 

που καταρτίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 6, παράγραφος 1, 

(β) έγκριση και, εάν χρειάζεται, τροποποίηση ετήσιων εθνικών προγραµµάτων εργασίας 

που υποβάλλονται από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 6, παράγραφος 3, 

(γ) προσθήκη µέτρων στο Παράρτηµα Ι ή τροποποίηση του Παραρτήµατος ΙΙ, και 

(δ) θέσπιση λεπτοµερών κανόνων που απαιτούνται για την εφαρµογή του παρόντος 

κανονισµού. 
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2. Οι ακόλουθες εκτελεστικές αποφάσεις λαµβάνονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του 

άρθρου 14, παράγραφος 3: 

(α) Απόφαση ανάθεσης της εκτέλεσης του προϋπολογισµού σε εθνικό οργανισµό ή 

οργανισµούς σύµφωνα µε το άρθρο 7, παράγραφος 2, και επιβεβαίωση της τήρησης 

των κριτηρίων επιλογής του Παραρτήµατος ΙΙ από τον ή τους οργανισµούς, 

(β) καθορισµός της µορφής, του περιεχοµένου και των προθεσµιών υποβολής των 

σχεδίων εθνικών ετήσιων προγραµµάτων εργασίας για τους σκοπούς του άρθρου 6, 

παράγραφος 3, και των εκθέσεων του άρθρου 6, παράγραφος 7, 

(γ) καθορισµός της µορφής, του περιεχοµένου και των αποδεκτών των εκθέσεων του 

άρθρου 12, παράγραφος 1, και 

(δ) καθορισµός δεικτών ώστε να διευκολυνθεί η παρακολούθηση των µέτρων που 

χρηµατοδοτούνται από το LIFE+. 

Άρθρο 16 

Αξιολόγηση 

1. Η Επιτροπή µεριµνά ώστε τα πολυετή προγράµµατα να παρακολουθούνται τακτικά ώστε 

να αξιολογείται ο αντίκτυπός τους. 

2. Το αργότερο µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 2010, η Επιτροπή υποβάλει στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στην επιτροπή του άρθρου 14, παράγραφος 1, ενδιάµεση αξιολόγηση του 

LIFE+. Η ενδιάµεση αυτή αξιολόγηση αφορά την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού 

από το 2007 έως το 2009. Η Επιτροπή προτείνει, ενδεχοµένως, τροποποιήσεις των 

εκτελεστικών αποφάσεων σύµφωνα µε το άρθρο 15. 
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3. Η Επιτροπή µεριµνά για την τελική αξιολόγηση της εφαρµογής του παρόντος κανονισµού 

εκτιµώντας τη συµβολή του στην εφαρµογή, την ενηµέρωση και την εξέλιξη της 

κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και νοµοθεσίας και τη χρήση των πιστώσεων. 

Η Επιτροπή υποβάλλει την τελική αυτή αξιολόγηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συµβούλιο το αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 2012 συνοδευόµενη, ενδεχοµένως, από 

πρόταση για την περαιτέρω ανάπτυξη χρηµατοδοτικού µέσου αποκλειστικά για τον τοµέα 

του περιβάλλοντος, το οποίο θα εφαρµοστεί από το 2014. 

Άρθρο 17 

Κατάργηση και µεταβατικές διατάξεις 

1. Οι ακόλουθες πράξεις καταργούνται για λόγους απλούστευσης και κωδικοποίησης: 

(α) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1655/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, σχετικά µε το χρηµατοδοτικό µέσον για το 

περιβάλλον (LIFE)1, 

(β) απόφαση αριθ. 1411/2001/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 

της 27ης Ιουνίου 2001, σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο συνεργασίας για την 

προαγωγή της βιώσιµης ανάπτυξης σε αστικό περιβάλλον2, 

(γ) απόφαση 466/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 1ης 

Μαρτίου 2002, σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικού προγράµµατος δράσης για την 

προαγωγή των µη κυβερνητικών οργανώσεων που αναπτύσσουν δραστηριότητα 

κυρίως στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος 3, και  

                                                 

1 ΕΕ L 192, 28.7.2000, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό 
(ΕΚ) αριθ. 1682/2004 (ΕΕ L 308, 5.10.2004, σ. 1). 

2 ΕΕ L 191, 13.7.2001, σ. 1. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση αριθ. 
786/2004/ΕΚ (ΕΕ L 138, 30.4.2004, σ. 7). 

3 ΕΕ L 75, 16.3.2002, σ. 1. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση 786/2004/ΕΚ. 
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(δ) κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2152/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 17ης Νοεµβρίου 2003, για την παρακολούθηση των δασών και των 

περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων στην Κοινότητα («Έµφαση στα δάση»)1. 

2. Μέτρα που έχουν αρχίσει πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου 2006 σύµφωνα µε τις πράξεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 εξακολουθούν να διέπονται, µέχρι την ολοκλήρωσή τους, 

από τις πράξεις αυτές. Οι επιτροπές που προβλέπονται στις προαναφερθείσες πράξεις 

αντικαθίστανται από την επιτροπή του άρθρου 14, παράγραφος 1. Βάσει του παρόντος 

κανονισµού χρηµατοδοτείται κάθε υποχρεωτική παρακολούθηση και αξιολόγηση που 

απαιτείται από τις εν λόγω πράξεις µετά την λήξη τους. Μέχρι την ολοκλήρωσή τους, τα 

µέτρα τηρούν τις τεχνικές διατάξεις των πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. 

Άρθρο 18 

Έναρξη ισχύος 

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

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

µέλος. 

Έγινε στο Λουξεµβούργο, στις 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 

 

                                                 

1 ΕΕ L 324, 11.12.2003, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
788/2004 (ΕΕ L 138, 30.4.2004, σ. 17). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  

ΜΕΤΡΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, τα ακόλουθα µέτρα µπορούν να χρηµατοδοτούνται από το 
LIFE+, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλεξιµότητας του άρθρου 3, : 

1. Όσον αφορά τον προϋπολογισµό που υπόκειται σε κεντρική άµεση διαχείριση: 

(α) ορισµένες επιχειρησιακές δραστηριότητες µη κυβερνητικών οργανώσεων που 

δραστηριοποιούνται στην προστασία και ενίσχυση του περιβάλλοντος σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο· 

(β) ανάπτυξη και συντήρηση δικτύων και συστηµάτων πληροφορικής που συνδέονται 

άµεσα µε την εφαρµογή της κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και νοµοθεσίας 

2. Όσον αφορά τον προϋπολογισµό που υπόκειται σε κεντρική άµεση διαχείριση ή σε 

κατ’ανάθεση διαχείριση: 

(α) µελέτες, έρευνες, εφαρµογή µοντέλων και ανάπτυξη σεναρίων· 

(β) παρακολούθηση, συµπεριλαµβανοµένης της παρακολούθησης των δασών· 

(γ) συνδροµή για τη δηµιουργία δυνατοτήτων· 

(δ) εκπαίδευση, εργαστήρια και συνεδριάσεις, συµπεριλαµβανοµένης της εκπαίδευσης 

των υπαλλήλων που συµµετέχουν σε πρωτοβουλίες δασικής πυροπροστασίας· 
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(ε) δικτύωση και πλατφόρµες βέλτιστης πρακτικής· 

(στ) ενηµέρωση και επικοινωνία, όπου περιλαµβάνονται εκστρατείες ευαισθητοποίησης 

και, ιδίως, εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού για τις δασικές πυρκαϊές· 

(ζ) επίδειξη καινοτόµων προσεγγίσεων, τεχνολογιών, µεθόδων και µέσων πολιτικής· 

(η) δαπάνες προσωπικού των εθνικών οργανισµών· και 

(θ) ειδικά για το στοιχείο «Φύση και βιοποικιλότητα»: 

– διαχείριση τόπων και ειδών και προγραµµατισµός τόπων, 

συµπεριλαµβανοµένης της βελτίωσης της οικολογικής συνοχής του δικτύου 

Natura 2000, 

– παρακολούθηση της κατάστασης διατήρησης, συµπεριλαµβανοµένης, , της 

σύστασης διαδικασιών και δοµών για την παρακολούθηση αυτήν, 

– κατάρτιση και υλοποίηση σχεδίων δράσης για τη διατήρηση ειδών και 

οικοτόπων, 

– επέκταση του δικτύου Natura 2000 στις θαλάσσιες περιοχές, 
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– αγορά γης, υπό την προϋπόθεση ότι: 

– η αγορά θα συµβάλει στη διατήρηση ή την αποκατάσταση της 

ακεραιότητας ενός τόπου Natura 2000, 

– η αγορά γης είναι ο µόνος ή ο πλέον αποτελεσµατικός τρόπος για την 

επίτευξη του επιθυµητού αποτελέσµατος διατήρησης, 

– η αγοραζόµενη γη προορίζεται, µακροπροθέσµως, αποκλειστικά για 

χρήσεις που συνάδουν µε τους στόχους που εκτίθενται στο άρθρο 4, 

παράγραφος 2, και 

– το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος εξασφαλίζει, µέσω µεταβίβασης ή 

άλλου τρόπου, ότι η γη αυτή χρησιµοποιείται, µακροπροθέσµως, 

αποκλειστικά για σκοπούς διατήρησης της φύσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

1. Η Επιτροπή ορίζει εθνικούς οργανισµούς σε συµφωνία µε τα κράτη µέλη. Τα κράτη µέλη 

µπορούν επίσης να ορίζουν εθνικούς οργανισµούς, σύµφωνα µε το άρθρο 54, 

παράγραφος 2, στοιχείο (γ), και το άρθρο 56 του δηµοσιονοµικού κανονισµού και τα 

άρθρα 38 και 39 του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, της 23ης 

∆εκεµβρίου 2002, για τη θέσπιση των κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (EK, 

Ευρατόµ) αριθ. 1605/20021. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν διοικητικές και δηµοσιονοµικές 

διατάξεις που απευθύνονται στις εθνικές αρχές µε στόχο την αποτελεσµατική εκτέλεση 

των εθνικών ετήσιων προγραµµάτων εργασίας. 

2. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι η ανάθεση συνάδει µε τις αρχές της οικονοµίας, της 

αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας. Πριν προβεί σε ανάθεση, η Επιτροπή 

εξασφαλίζει, κατόπιν αξιολόγησης, ότι η µεταφορά πιστώσεων σε εθνικούς οργανισµούς 

συµβιβάζεται µε τη χρηστή χρηµατοοικονοµική διαχείριση και βελτιώνει την προβολή της 

κοινοτικής δράσης. 

3. Ο φορέας που έχει ορισθεί ως εθνικός οργανισµός πληροί τα ακόλουθα κριτήρια: 

– έχει νοµική προσωπικότητα και διέπεται από το δίκαιο του οικείου κράτους µέλους, 

– διαθέτει επαρκές προσωπικό, µε επαγγελµατικές ικανότητες στον τοµέα της 

περιβαλλοντικής πολιτικής. 

                                                 

1 ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ, 
Ευρατόµ) αριθ. 1261/2005 (ΕΕ L 201, 2.8.2005, σ. 3). 
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– έχει κατάλληλη υποδοµή, ιδίως όσον αφορά την πληροφορική και τις επικοινωνίες. 

– λειτουργεί σε διοικητικό πλαίσιο που του παρέχει τη δυνατότητα να επιτελεί 

ικανοποιητικά τα καθήκοντά του και να αποφεύγει συγκρούσεις συµφερόντων. 

– είναι σε θέση να εφαρµόζει τους κανόνες οικονοµικής διαχείρισης και τους 

συµβατικούς όρους που ορίζονται σε επίπεδο Κοινότητας. 

– παρέχει επαρκείς οικονοµικές εγγυήσεις, που συνιστώνται κατά προτίµηση από 

δηµόσια αρχή, η δε διαχειριστική του ικανότητα πρέπει να είναι κατάλληλη για το 

επίπεδο κοινοτικής χρηµατοδότησης που θα αναλάβει να διαχειρισθεί. 

4. Η Επιτροπή συνάπτει συµφωνία µε κάθε εθνικό οργανισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 41 του 

κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2342/2002, στην οποία καθορίζονται λεπτοµερείς 

διατάξεις που καλύπτουν, µεταξύ άλλων, την περιγραφή των καθηκόντων, τους κανόνες 

υποβολής εκθέσεων, την οριοθέτηση των αρµοδιοτήτων και τις ρυθµίσεις για τον έλεγχο. 

Οι εθνικοί οργανισµοί σέβονται τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης µεταχείρισης. 

Αποφεύγουν την αλληλεπικαλυπτόµενη χρηµατοδότηση από άλλα κοινοτικά κονδύλια. 

Παρακολουθούν τα έργα και αναζητούν τυχόν κονδύλια που πρέπει να επιστραφούν από 

τους δικαιούχους. 

5. Επιπλέον, η Επιτροπή επαληθεύει ότι τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα για 

να διασφαλισθεί ο κατάλληλος λογιστικός έλεγχος και η οικονοµική εποπτεία των εθνικών 

οργανισµών. Πριν από οποιαδήποτε ανάθεση, τα κράτη µέλη παρέχουν στην Επιτροπή τις 

απαραίτητες διασφαλίσεις όσον αφορά την ύπαρξη, την καταλληλότητα και την ορθή 

λειτουργία του αντίστοιχου εθνικού οργανισµού σύµφωνα µε τους κανόνες χρηστής 

οικονοµικής διαχείρισης. 
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6. Κάθε εθνικός οργανισµός είναι υπεύθυνος για τα ποσά που δεν αναζητώνται σε περίπτωση 

παρατυπίας, αµέλειας ή απάτης που µπορεί να αποδοθεί σε αυτόν. 

7. Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, διασφαλίζει τη µετάβαση από τα µέτρα 

που εφαρµόζονται στο πλαίσιο των προηγούµενων προγραµµάτων του περιβαλλοντικού 

τοµέα στα µέτρα που εφαρµόζονται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού. 
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ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 27 Ιουνίου 2006 µε 

σκοπό την έκδοση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου σχετικά µε το χρηµατοδοτικό µέσο για το περιβάλλον (LIFE+) 
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση 1 για κανονισµό σχετικά µε το χρηµατοδοτικό µέσο για το 

περιβάλλον («LIFE+») τον Σεπτέµβριο του 2004. 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε σε πρώτη ανάγνωση τον Ιούλιο του 2005 2. 

 

Η Επιτροπή των Περιφερειών 3 και η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή 4 γνωµοδότησαν 

τον Απρίλιο του 2005. 

 

Το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση στις 27 Ιουνίου 2006. 

 

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ 

 

Ο προτεινόµενος κανονισµός είναι ένας από σειρά κανονισµών σχετικά µε το δηµοσιονοµικό 

πλαίσιο 2007-2013, αλλά είναι ο µόνος που αφορά αποκλειστικά το περιβάλλον. Στόχος του 

είναι : 

 

• να προσφέρει ιδιαίτερη στήριξη σε κοινοτικό επίπεδο σε µέτρα και σχέδια µε 

ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία για την εφαρµογή, τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη 

της κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και νοµοθεσίας, ιδίως την υλοποίηση του 

6ου Προγράµµατος ∆ράσης για το Περιβάλλον (ενώ η χρηµατοδότηση για επενδύσεις 

και διαχειριστικά µέτρα υπέρ του περιβάλλοντος , ιδίως όσον αφορά το δίκτυο Natura 

2000, θα παρέχεται γενικά µέσω άλλων χρηµατοδοτικών µέσων)· και 

• να αντικαταστήσει ορισµένα από τα υφιστάµενα προγράµµατα (ενώ µερικά στοιχεία 

του τρέχοντος συστήµατος LIFE θα ενσωµατωθούν σε άλλα χρηµατοδοτικά µέσα). 

                                                 
1 ΕΕ C 12, 18.1.2005, σ. 25. 
2 Έγγρ. 10814/05. 
3 ΕΕ C 231, 20.09, 2005, σ. 72. 
4 ΕΕ C 255, 14.10.2005, σ. 52. 
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Στόχος της «ολοκληρωµένης προσέγγισης» είναι να προσφέρει µεγαλύτερες δυνατότητες 

συγχρηµατοδότησης, να ενθαρρύνει την χάραξη συνεκτικής πολιτικής και να επιτρέψει στη 

χρηµατοδότηση να λαµβάνει υπόψη εθνικές και περιφερειακές προτεραιότητες. 

 

ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

1. Γενικά 

 

Στην κοινή θέση ενσωµατώνονται οι µισές από τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση είτε αυτολεξεί, είτε εν µέρει, είτε ως προς το 

πνεύµα. Συγκεκριµένα, προβλέπεται ένα ειδικό σκέλος για τη φύση και τη 

βιοποικιλότητα και θεσπίζονται γενικά κριτήρια επιλεξιµότητας ώστε να εξασφαλίζεται 

ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία. 

 

∆εν λαµβάνονται υπόψη οι υπόλοιπες τροπολογίες διότι το Συµβούλιο συµφωνεί µε την 

Επιτροπή ότι είναι περιττές ή / και ανεπιθύµητες. 

 

 Η κοινή θέση περιλαµβάνει επίσης και ορισµένες άλλες αλλαγές εκτός από αυτές που 

προβλέπονται στη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση. 

Κατωτέρω περιγράφονται οι ουσιαστικές αλλαγές. Επιπλέον, γίνονται ορισµένες 

αλλαγές στη διατύπωση ώστε να γίνει σαφέστερο το κείµενο ή να διασφαλιστεί η 

συνολική συνοχή του κανονισµού. 

 

2. Στόχος, ορισµοί και κριτήρια επιλεξιµότητας (άρθρα 1, 2 και 3) 

 

Η κοινή θέση δεν λαµβάνει υπόψη την τροπολογία 11 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Το Συµβούλιο πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να γίνεται διάκριση µεταξύ του γενικού 

στόχου που ορίζεται στο άρθρο 1 και των ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 4. 

Θεωρεί επίσης ότι δεν χρειάζεται να παραφράζονται οι στόχοι του 6ου κοινοτικού 

προγράµµατος δράσης για το περιβάλλον και ότι δεν είναι σκόπιµο να επιδιώκονται 

αλλαγές στις προτεραιότητες που συµφώνησαν τα τρία θεσµικά όργανα για την περίοδο 

2002 έως 2012, όπως ορίζονται στην απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ, εκτός του πλαισίου 

αναθεώρησης που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 της εν λόγω απόφασης. 



 
6284/1/06 REV 1 ADD 1  ΠΧΚ/απ 4 
 DG I   EL 

Το Συµβούλιο προσέθεσε άρθρο 2 στο οποίο περιλαµβάνονται οι ορισµοί τριών όρων 

που χρησιµοποιούνται συχνά στον κανονισµό. 

 

Το άρθρο 3 συµφωνεί εν µέρει µε τις τροπολογίες 12 και 42, 15 και 34 κατά το ότι 

θεσπίζει γενικά κριτήρια επιλεξιµότητας ώστε να εξασφαλίζεται ότι η κοινοτική 

συγχρηµατοδότηση µέσω του LIFE+ προσφέρει ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία. 

Συγκεκριµένα, το LIFE+ δεν θα χρηµατοδοτεί επαναλαµβανόµενες δραστηριότητες, 

όπως καθηµερινές εργασίες. 

 

3. Ειδικοί στόχοι (άρθρο 4 και Παράρτηµα Ι) 

 

Το άρθρο 4 ενσωµατώνει άλλα µέρη των τροπολογιών 12 και 42, ιδίως µε τη 

δηµιουργία νέου ειδικού σκέλους για τη φύση και τη βιοποικιλότητα και την 

προσθήκη αναφορών στις περιβαλλοντικές τεχνολογίες και τα δάση. 

 
 Η κοινή θέση αλλάζει επίσης τον χαρακτήρα του Παραρτήµατος Ι από ενδεικτικό σε 

περιοριστικό κατάλογο επιλέξιµων µέτρων. Το Παράρτηµα Ι δεν περιλαµβάνει πλέον 

τµήµα µε δράσεις. Το Συµβούλιο θεωρεί ότι οι στόχοι και τα κριτήρια που εκτίθενται 

στα άρθρα 1, 3 και 4 και ο κατάλογος των επιλέξιµων µέτρων στο Παράρτηµα Ι είναι 

αρκετά για τον καθορισµό του πεδίου εφαρµογής του LIFE+. 

 
4. ∆ηµοσιονοµικές διατάξεις (άρθρα 5 και 8 έως 13) 

 
Το Συµβούλιο δεν µπορεί να δεχθεί την τροπολογία 43 σχετικά µε τον προϋπολογισµό 

του LIFE+. Η κοινή θέση προβλέπει συνολική χρηµατοδότηση 1.854.372.0000 ευρώ, 

ποσό που προβλέπεται και στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής (η οποία 

καταρτίστηκε µετά τη συµφωνία που επετεύχθη στις 17 Μαΐου 2006 για το 

Χρηµατοδοτικό Πλαίσιο 2007-2013).5 

                                                 
5  1.854.372.0000 ευρώ σε τιµές 2004(τα οποία ισοδυναµεί µε 2.097.880.000 ευρώ σε 

σηµερινές τιµές). 
 Το σηµείο 37 της διοργανικής συµφωνίας για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη βελτίωση 

της διαδικασίας του προϋπολογισµού προβλέπει ότι το ποσό αυτό  αποτελεί για την αρµόδια 
για τον προϋπολογισµό αρχή προνοµιακή αναφορά κατά την ετήσια διαδικασία  του 
προϋπολογισµού. 

 Το Συµβούλιο έκανε επίσης δήλωση για το ποσό που περιλαµβάνεται στην τροποποιηµένη 
πρόταση της Επιτροπής. 
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Η κοινή θέση συνάδει απόλυτα µε την τροπολογία 44 εφόσον δεν περιλαµβάνει 
Παράρτηµα µε ενδεικτική κατανοµή του προϋπολογισµού του LIFE+ µεταξύ των 
σκελών. Ωστόσο, για να υπάρχει µεγαλύτερη ευελιξία, αντί να καθορίζεται 
συγκεκριµένο ποσό για κάθε σκέλος όπως προτείνεται στην τροπολογία 26, προτείνεται 
το άρθρο 11 παράγραφος 4 να οριοθετεί 40% του προϋπολογισµού ειδικά για µέτρα 
που θα στηρίζουν την προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας. 
 
Το άρθρο 5 συµφωνεί µε την τροπολογία 34 καθότι καθορίζει γενικό ανώτατο ποσοστό 
συγχρηµατοδότησης 50%. Συµφωνεί επίσης εν µέρει µε την τροπολογία 13 καθότι 
προβλέπει δυνατότητα συγχρηµατοδότησης µέχρι 75% για ορισµένα προγράµµατα για 
την προστασία της φύσης. Το άρθρο 5 περιλαµβάνει επίσης επεξήγηση όσον αφορά τη 
συγχρηµατοδότηση των δαπανών προσωπικού (η οποία συµφωνεί µε την τρέχουσα 
πρακτική και τον δηµοσιονοµικό κανονισµό). 

 
Το Συµβούλιο πιστεύει ότι δεν χρειάζεται να δοθούν παραδείγµατα πιθανών 
δικαιούχων χρηµατοδότησης από το LIFE+. Ως εκ τούτου, το άρθρο 8 δεν λαµβάνει 
υπόψη την τροπολογία 21. 

 
Το Συµβούλιο συµφωνεί ότι, σύµφωνα µε την αρχή της συµπληρωµατικότητας, το 
LIFE+ δεν πρέπει να χρηµατοδοτεί µέτρα τα οποία εµπίπτουν στα κριτήρια 
επιλεξιµότητας άλλων κοινοτικών χρηµατοδοτικών µέσων. Το άρθρο 10 της κοινής 
θέσης συνάδει µε τον στόχο της τροπολογίας 23. 

 
Όσον αφορά την παρακολούθηση, η κοινή θέση ενισχύει την υποχρέωση της 
Επιτροπής να πραγµατοποιεί επιτόπιους ελέγχους. Μαζί µε το άρθρο 17 παράγραφος 2 
στοιχείο γ), το άρθρο 12 παράγραφος 1 συνάδει µε τους στόχους της τροπολογίας 27. 

 
5. Προγραµµατισµός (άρθρα 6 και 7 και Παράρτηµα ΙΙ) 

 
Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει την ανάθεση σηµαντικού µέρους της εφαρµογής 
του προϋπολογισµού στα κράτη µέλη. Το Συµβούλιο δέχεται αυτήν την προσέγγιση, 
αλλά προσθέτει στην κοινή θέση πολύ περισσότερες λεπτοµέρειες όσον αφορά τις 
εφαρµοστέες διαδικασίες. ∆ιευκρινίζει σαφέστερα τους αντίστοιχους ρόλους των 
κρατών µελών και της Επιτροπής καθώς και τα είδη των δαπανών που θα εµπίπτουν 
στο κεντρικά διαχειριζόµενο τµήµα του προϋπολογισµού (ιδίως για ΜΚΟ, το οποίο 
είναι σύµφωνο µε την τροπολογία 36). 
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Η κοινή θέση περιλαµβάνει επίσης λεπτοµερή κριτήρια για την κατανοµή µεταξύ των 

κρατών µελών του τµήµατος του προϋπολογισµού που υπόκειται σε ανάθεση. Ισχύουν 

δύο κριτήρια : ο πληθυσµός, συµπεριλαµβανοµένης της πυκνότητας του πληθυσµού, 

δεδοµένου ότι αυτό προκαλεί πολλές περιβαλλοντικές πιέσεις και η φύση και 

βιοποικιλότητα (µε βάση το απόλυτο και σχετικό µέγεθος των καθορισµένων τόπων). 

Ο συνηµµένος πίνακας περιλαµβάνει ενδεικτικές επιπτώσεις αυτών των κριτηρίων. 

 

Το άρθρο 6 λαµβάνει εν µέρει υπόψη την τροπολογία 14, εφόσον καθιστά σαφές 

(παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο) ότι από το LIFE+ µπορούν να χρηµατοδοτούνται 

διακρατικά µέτρα. Η διαδικασία για την έγκριση των εθνικών ετήσιων προγραµµάτων 

εργασιών συνάδει µε τον στόχο της τροπολογίας 16, εφόσον παρέχει στα κράτη µέλη 

ευελιξία να λαµβάνουν υπόψη εθνικές και περιφερειακές προτεραιότητες. 

 

Το Συµβούλιο δεν µπορεί να δεχθεί το πρώτο µέρος της τροπολογίας 15 ούτε τις 

τροπολογίες 17 και 18. Η έγκριση πολυετών στρατηγικών προγραµµάτων µέσω 

διαδικασίας συναπόφασης θα καθυστερούσε αδικαιολόγητα την χρηµατοδότηση 

περιβαλλοντικών προγραµµάτων. Ωστόσο, η κοινή θέση περιλαµβάνει σηµαντικά 

περισσότερες λεπτοµέρειες για τη συναπόφαση. 

 

6. Επιτροπολογία (άρθρα 14 και 17) 

 

Η κοινή θέση συνάδει σε µεγάλο βαθµό µε την τροπολογία 29, δεδοµένου ότι όλες οι 

σηµαντικές αποφάσεις θα υπόκεινται σε κανονιστική διαδικασία. Αυτό είναι σκόπιµο διότι 

ο κανονισµός θεσπίζει γενικό πλαίσιο για επτά χρόνια. Είναι πολύ πιθανό οι κοινοτικές και 

εθνικές προτεραιότητες να µεταβληθούν σηµαντικά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. 

Τα πολυετή στρατηγικά προγράµµατα και τα εθνικά ετήσια προγράµµατα εργασιών θα 

ασχολούνται µε θέµατα µεγάλου ενδιαφέροντος για τα επιµέρους κράτη µέλη και 

θεµελιώδους σηµασίας για την εθνική περιβαλλοντική πολιτική τους. Ωστόσο, ορισµένες 

πιο τεχνικές αποφάσεις θα υπόκεινται στη διαχειριστική διαδικασία. 

 
Το Συµβούλιο δεν µπορεί να δεχθεί τις τροπολογίες 28, 30 και 31 καθότι παρεκκλίνουν από 

τις διαδικασίες που θεσπίζονται στην απόφαση 1999/468/ΕΚ. Τυχόν αλλαγές θα πρέπει να 

γίνουν αντικείµενο οριζόντιας διαπραγµάτευσης και όχι στο πλαίσιο συγκεκριµένου µέσου. 
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7. ∆ιάφορα 

 

Επιπλέον, η κοινή θέση : 

 

• περιλαµβάνει ελαφρώς διευρυµένο προοίµιο ώστε να διευκρινιστούν βασικές 

διατάξεις του διατακτικού. Οι αιτιολογικές παράγραφοι ενσωµατώνουν την 

τροπολογία 9 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (αλλά όχι τις 

τροπολογίες 1 έως 8, δεδοµένου ότι αυτές δεν αιτιολογούν διατάξεις ή δεν συνάδουν 

προς διατάξεις). Επιπλέον, η αιτιολογική παράγραφος 15 συνάδει εν µέρει µε τον 

στόχο της τροπολογίας 24· 

• περιλαµβάνει στα άρθρα 6 παράγραφος 7 και 12 παράγραφος 2 την απαίτηση να 

εφαρµόζει η Επιτροπή µέτρα παρακολούθησης και να υποβάλει σχετικές εκθέσεις 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύµφωνα µε τον στόχο της τροπολογίας 19· 

• ικανοποιεί τους στόχους των τροπολογιών 32 και 33, διευκρινίζοντας στο άρθρο 15 

τον στόχο και το χρονοδιάγραµµα των εκθέσεων αξιολόγησης· 

• δεν λαµβάνει υπόψη την τροπολογία 20, δεδοµένου ότι η Επιτροπή δεν θα µπορεί να 

διασφαλίσει ότι η εφαρµογή του LIFE+ οδηγεί σε δηµιουργία νέων θέσεων 

εργασίας. 

 

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 

Το Συµβούλιο πιστεύει ότι η κοινή θέση αποτελεί µία ισορροπηµένη δέσµη διατάξεων η 

οποία θα προσφέρει στοχοθετηµένη κοινοτική συγχρηµατοδότηση, συµπληρωµατική άλλων 

κοινοτικών χρηµατοδοτικών µέσων και εθνικών και περιφερειακών περιβαλλοντικών 

δαπανών. Προσβλέπει σε εποικοδοµητικές συζητήσεις µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε 

στόχο την ταχεία έκδοση του κανονισµού. 

 

________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

INDICATIVE ALLOCATIONS TO MEMBER STATES FOR 2007 

 
A B C D E F G H I L M N O P Q R 

Member 
State 

Surface 
area 

(km2) 
Population 
(thousands) 

% of total 
EU 

population 
Population 

density 

Ratio MS 
density : EU 

density 

Normalised 
ratio 

population 
density 

SCI 
surface 

area(km2) 
Ratio 

SCI:total 
% SCI 
total 

Ratio MS % 
: EU total % 

Normalised 
ratio SCIs 

Budget 
allocation 

(%) 

Budget 
allocation 

(€ mio) 

Corrected 
budget 

allocation 
(€ mio) 

Member
State 

   (C/Total C) (C*1000/B) (E/Total E) (F/Total F)  (H/Total H) (H/B) (J/Total J) (K/Total K) 
(0,5*D+0,05*G
+0,25*I+,2*L) (D42*M)   

               7,000 
BE 30.528,00 10.396,40 2,14% 226,56 2,00 7,23% 3220,88 0,54% 10,55% 0,76 2,67% 2,10% 3,991 3,968 BE 
CZ 78.866,00 10.211,50 2,10% 129,48 1,14 4,13% 7241,36 1,22% 9,18% 0,67 2,32% 2,03% 3,851 3,829 CZ 
DK 43.093,00 5.397,60 1,11% 125,25 1,11 4,00% 11135,95 1,88% 25,84% 1,87 6,54% 2,53% 4,813 4,785 DK 
DE 357.031,00 82.531,70 16,97% 226,56 2,00 7,23% 53293,92 9,00% 14,93% 1,08 3,78% 11,85% 22,517 22,388 DE 
EE 45.226,00 1.351,00 0,28% 29,87 0,26 0,95% 10591,08 1,79% 23,42% 1,70 5,93% 1,82% 3,456 3,437 EE 
EL 131.940,00 11.041,10 2,27% 83,68 0,74 2,67% 27640,97 4,67% 20,95% 1,52 5,30% 3,50% 6,642 6,604 EL 
ES 504.782,00 42.345,30 8,71% 83,89 0,74 2,68% 119104,03 20,11% 23,60% 1,71 5,97% 10,71% 20,347 20,230 ES 
FR 549.192,00 59.900,70 12,32% 109,07 0,96 3,48% 48809,61 8,24% 8,89% 0,64 2,25% 8,84% 16,800 16,704 FR 
IE 70.280,00 4.027,70 0,83% 57,31 0,51 1,83% 10560,74 1,78% 15,03% 1,09 3,80% 1,71% 3,253 3,234 IE 
IT 301.333,00 57.888,20 11,90% 192,11 1,70 6,13% 43977,33 7,43% 14,59% 1,06 3,69% 8,85% 16,820 16,723 IT 
CY 9.250,00 730,4 0,15% 78,96 0,70 2,52% 509,52 0,09% 8,88% 0,64 2,25% 0,67% 1,277 2,000 CY 
LV 64.589,00 2.319,20 0,48% 35,91 0,32 1,15% 7651,27 1,29% 11,85% 0,86 3,00% 1,22% 2,315 2,500 LV 
LT 65.200,00 3.445,90 0,71% 52,85 0,47 1,69% 6663,58 1,13% 10,22% 0,74 2,59% 1,24% 2,351 2,500 LT 
LU 2.597,00 451,6 0,09% 173,89 1,54 5,55% 383,11 0,06% 14,75% 1,07 3,73% 1,09% 2,065 2,053 LU 
HU 93.030,00 10.116,70 2,08% 108,75 0,96 3,47% 13929,21 2,35% 14,97% 1,09 3,79% 2,56% 4,863 4,835 HU 
MT 316,00 399,4 0,08% 226,56 2,00 7,23% 39,35 0,01% 12,45% 0,90 3,15% 1,03% 1,966 1,954 MT 
NL 41.526,00 16.258,00 3,34% 226,56 2,00 7,23% 7510,00 1,27% 18,09% 1,31 4,58% 3,27% 6,204 6,169 NL 
AT 83.859,00 8.140,10 1,67% 97,07 0,86 3,10% 8883,93 1,50% 10,59% 0,77 2,68% 1,90% 3,616 3,595 AT 
PL 312.685,00 38.190,60 7,85% 122,14 1,08 3,90% 13123,86 2,22% 4,20% 0,30 1,06% 4,89% 9,286 9,233 PL 
PT 91.990,00 10.474,70 2,15% 113,87 1,01 3,63% 16502,94 2,79% 17,94% 1,30 4,54% 2,86% 5,440 5,409 PT 
SI 20.273,00 1.996,40 0,41% 98,48 0,87 3,14% 6359,62 1,07% 31,37% 2,27 7,94% 2,22% 4,216 4,192 SI 
SK 48.845,00 5.380,10 1,11% 110,15 0,97 3,51% 5739,36 0,97% 11,75% 0,85 2,97% 1,57% 2,975 2,958 SK 
FI 338.145,00 5.219,70 1,07% 15,44 0,14 0,49% 48551,64 8,20% 14,36% 1,04 3,63% 3,34% 6,341 6,305 FI 
SE 414.864,00 8.975,70 1,85% 21,64 0,19 0,69% 62356,23 10,53% 15,03% 1,09 3,80% 4,35% 8,265 8,218 SE 
UK 244.820,00 59.673,10 12,27% 226,56 2,00 7,23% 25102,47 4,24% 10,25% 0,74 2,60% 8,07% 15,342 15,254 UK 
                
BG 110.910,00 7.801,3 1,60% 70,34 0,62 2,24% 15299,25 2,58% 13,79% 1,00 3,49% 2,26% 4,291 4,266 BG 
RO 238.391,00 21.711,3 4,46% 91,07 0,80 2,91% 18085,00 3,05% 7,59% 0,55 1,92% 3,52% 6,697 6,658 RO 
               184,057 
EU+BG+RO 4.293.561,00 486.375,40 100,00% 113,28 27,67 100,00% 592266,18 100,00% 13,79% 28,64 100,00% 100,00% 190 190 EU 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

 

Ο ανωτέρω πίνακας καταρτίστηκε από τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Η κατανοµή των κονδυλίων είναι ενδεικτική. Η οριστική κατανοµή  θα 
πραγµατοποιηθεί µέσω επιτροπολογίας µετά την έκδοση του κανονισµού. Ορισµένοι παράγοντες µπορεί να έχουν ως αποτέλεσµα  
διαφορετική κατανοµή των κονδυλίων. 
 
1. Ο πίνακας αναφέρει ενδεικτικά κονδύλια για το 2007, µε βάση προϋπολογισµό που υπόκειται σε κατ’ανάθεση διαχείριση ύψους 190 

εκατ. ευρώ για το συγκεκριµένο έτος. Ο δηµοσιονοµικός προγραµµατισµός της Επιτροπής προβλέπει ότι τόσο ο προϋπολογισµός 
LIFE+ όσο και το µερίδιο του προϋπολογισµού που κατανέµεται στα κράτη µέλη θα αυξάνεται κάθε χρόνο. 

2. Ο πίνακας χρησιµοποιεί τα πιο πρόσφατα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή (π.χ. οι πληθυσµοί των κρατών µελών είναι 
αυτοί που αναφέρονται στην επετηρίδα της Eurostat για το 2005 και τα στοιχεία για τους τόπους κοινοτικής σηµασίας είναι αυτά που 
ήταν διαθέσιµα στις 15 Μαΐου 2006).Τα στοιχεία και άρα και η κατανοµή των κονδυλίων θα µεταβληθούν κατά τη διάρκεια 
εφαρµογής του LIFE+. Συγκεκριµένα, το άρθρο 6 παράγραφος 2 δεύτερη περίπτωση ορίζει ότι η Επιτροπή πραγµατοποιεί τους 
υπολογισµούς για τη φύση και τη βιοποικιλότητα µε βάση τόσο τους τόπους κοινοτικής σηµασίας (ΤΚΣ) όσο και τις ζώνες  ειδικής 
προστασίας (ΖΕΠ) αποφεύγοντας τη διπλή καταµέτρηση, αµέσως µόλις υπάρξουν στοιχεία από όλα τα κράτη µέλη. 

3. Το άρθρο 6 παράγραφος 2 τρίτη περίπτωση ορίζει ότι η Επιτροπή µπορεί να παρέχει πρόσθετα κονδύλια στα περίκλειστα κράτη µέλη. 
Ο πίνακας βασίζεται στην υπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν τέτοια πρόσθετα κονδύλια το 2007. 

4. Η έκταση των ΤΚΣ στην Βουλγαρία υπολογίζεται ως ο µέσος όρος που ισχύει για τα σηµερινά κράτη µέλη και τη Ρουµανία. Ως 
έκταση των ΤΚΣ στην Κύπρο θεωρείται µόνον η έκταση της επιφάνειας στην οποία εφαρµόζεται η οδηγία Βιότοποι. 

5. Το άρθρο 6 παράγραφος 2 τέταρτη περίπτωση προβλέπει ελάχιστη ετήσια χρηµατοδότηση για όλα τα κράτη µέλη µεταξύ 1 και 3 
εκατοµµυρίων ευρώ, λαµβάνοντας υπόψη την πυκνότητα του πληθυσµού, τις περιβαλλοντικές ανάγκες και την ικανότητα 
απορρόφησης. Ο πίνακας βασίζεται στην υπόθεση ότι η διάταξη αυτή θα εφαρµοστεί ώστε να αυξηθούν οι πιστώσεις για την Κύπρο 
σε 2 εκατ. ευρώ και οι πιστώσεις για τη Λετονία/Λιθουανία σε 2,5 εκατ. ευρώ. 

 
 

===================== 
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Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2006 (21.06) 
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∆ιοργανικός φάκελος : 
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CODEC 635 
ENV 355 
CADREFIN 189 
FORETS 22 

 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ I/A 
της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου 
προς : την ΕΜΑ / το Συµβούλιο 
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 13071/04 ENV 528 CADREFIN 60 FORETS 31 CODEC 1080, 9941/06 

ENV 319 CADREFIN 173 FORETS 18 CODEC 563 
Θέµα : Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

σχετικά µε το χρηµατοδοτικό µέσο για το περιβάλλον (LIFE+) [πρώτη 
ανάγνωση] 
- Έγκριση (κθ + δ) 
α) της κοινής θέσης 
β) του σκεπτικού του Συµβουλίου 
- ∆ηλώσεις 

 
∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Το Συµβούλιο περιέλαβε στην κοινή θέση του τον προϋπολογισµό ύψους 1.854,372 εκατοµµυρίων 

ευρώ1 που περιέχει η τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής. Εντούτοις, είναι της άποψης ότι, 

µεταξύ άλλων θεµάτων, η πρόσθετη χρηµατοδότηση για τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό 

Περιβάλλοντος, που είναι απαραίτητη για να ενσωµατωθεί η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της 

Ρουµανίας, πρέπει να προέλθει από το περιθώριο του τοµέα 2 και όχι από τον προϋπολογισµό του 

LIFE+. Προσβλέπει δε στη συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή 

προκειµένου να επιλυθεί το θέµα κατά τη δεύτερη ανάγνωση. 

                                                 
1 Τιµές του 2004. 
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∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
Σχετικά µε το άρθρο 5 παρ. 5 
 
Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι το άρθρο 5 παράγραφος 5 σχετικά µε τις δαπάνες του προσωπικού 
ευθυγραµµίζεται µε την τρέχουσα πρακτική και το δηµοσιονοµικό κανονισµό. 
 
Σχετικά µε το άρθρο 6 παρ. 2 
 
Η Επιτροπή δηλώνει ότι θα λάβει υπόψη της τις ζώνες ειδικής προστασίας (ΖΕΠ), όπως 
προβλέπεται από το άρθρο 6 παράγραφος 2, εδάφιο δεύτερο, για την κατανοµή των πόρων κατά το 
2008, συνεπώς οι ΖΕΠ θα περιληφθούν στον υπολογισµό για την κατανοµή µεταξύ των κρατών 
µελών για το 2009. 
 

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΨΗΦΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ LIFE+ 
 
Το Βέλγιο και οι Κάτω Χώρες δήλωσαν κατά το Συµβούλιο «Περιβάλλον» του Ιουνίου 2006 ότι 
καταψηφίζουν την κοινή θέση σχετικά µε τον κανονισµό για το LIFE+ εκφράζοντας τη διαφωνία 
τους προς τα κριτήρια για την κατανοµή του προϋπολογισµού στα κράτη µέλη. Το Βέλγιο και οι 
Κάτω Χώρες είναι της άποψης ότι η πυκνότητα του πληθυσµού και οι σχετικές µε αυτήν 
περιβαλλοντικές πιέσεις δεν λαµβάνονται επαρκώς υπόψη στο τρέχον κείµενο του κανονισµού 
LIFE+ ως κριτήριο για την κατανοµή του προϋπολογισµού στα κράτη µέλη. Το Βέλγιο και οι Κάτω 
Χώρες είναι της άποψης ότι ο πληθυσµός και η πυκνότητά του πρέπει να σταθµίζονται δικαιότερα 
και ότι, επιπλέον, η πυκνότητα του πληθυσµού περιορίζεται αδίκως στο διπλάσιο του µέσου όρου 
της ΕΕ. Για τον λόγο αυτόν, οι Κάτω Χώρες και το Βέλγιο θεωρούν ότι είναι αναγκασµένες να 
καταψηφίσουν, κατά το Συµβούλιο «Περιβάλλον» τον Ιουνίου 2006, την κοινή θέση σχετικά µε 
την πρόταση κανονισµού για το LIFE+. 
 

ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α, ΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΤΗ 
ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ 

 
Η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Πορτογαλία, η Σλοβενία και η Ισπανία χαιρετίζουν τη συµφωνία που 
επιτεύχθηκε ως προς την κοινή θέση για τον κανονισµό LIFE+, τον οποίο θεωρούν ως ένα 
εξαιρετικά σηµαντικό χρηµατοοικονοµικό εργαλείο για την προστασία του περιβάλλοντος, και 
ιδίως για τη φύση και τη βιοποικιλότητα. Προσβλέπουµε στην ταχεία έναρξη ισχύος του LIFE+ και 
γι’ αυτό ψηφίζουµε υπέρ της πρότασης συµβιβασµού. 
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Εντούτοις, θεωρούµε ότι ο προϋπολογισµός που διατίθεται για τον LIFE+ δεν επαρκεί για την 
εκπλήρωση των γενικών στόχων αυτού του χρηµατοοικονοµικού εργαλείου. Για το σκοπό αυτόν, 
πρέπει να περιληφθούν στον προϋπολογισµό ακόµη 100 εκατοµµύρια ευρώ προοριζόµενα για τον 
LIFE+ και το Natura 2000 ως αποτέλεσµα των διαπραγµατεύσεων µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
στο χρηµατοδοτικό πλαίσιο του 2007-2013. Μετά λύπης µας διαπιστώνουµε ότι, ως προς αυτό, 
λήφθηκε απλώς υπόψη µια πολύ κατώτερη αύξηση - λιγότερο από 50 εκατοµµύρια Ευρώ. 
 
Επιπλέον, είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η εφαρµογή του δικτύου Natura 2000 προκειµένου να 
επιτευχθεί ο στόχος ανάσχεσης των απωλειών βιοποικιλότητας µέχρι το 2010. Συνεπώς, η 
συνιστώσα «φύση και βιοποικιλότητα» του LIFE+ πρέπει να χρηµατοδοτηθεί επαρκώς από τον 
προϋπολογισµό. Η διάθεση του 40% του προϋπολογισµού του LIFE+ για αυτή τη συνιστώσα 
αποτελεί ένα βήµα πίσω σε σύγκριση µε την οικονοµική κατανοµή για τον ίδιο σκοπό στον 
κανονισµό LIFE ΙΙΙ. Η αύξηση του ποσοστού αυτού στα πλαίσια του προϋπολογισµού του LIFE+ 
κρίνεται απαραίτητη, αλλά και δικαιολογηµένη, δεδοµένου ότι το δίκτυο Natura 2000 έχει 
διπλασιάσει σχεδόν την εδαφική κάλυψή του τα τελευταία χρόνια, µεταξύ άλλων λόγω και της 
διεύρυνσης της ΕΕ.  
 
Η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Πορτογαλία, η Σλοβενία και η Ισπανία υπογραµµίζουν την ανάγκη 
ταχείας ολοκλήρωσης της νοµοθετικής διαδικασίας για τον κανονισµό LIFE+ και απευθύνουν 
σοβαρή έκκληση να βρεθεί η αρµόζουσα λύση για τις δηµοσιονοµικές µέριµνες που εκφράζονται 
στην παρούσα δήλωση. 
 

∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ 
 
Η Λετονία αποδίδει µεγάλη σηµασία στο µόνο χρηµατοοικονοµικό εργαλείο για το περιβάλλον 
(τον LIFE+) που παρέχει συγκεκριµένη στήριξη για την ανάπτυξη και την εφαρµογή της κοινοτικής 
πολιτικής και νοµοθεσίας για το περιβάλλον. 
 
Η Λετονία εκφράζει την ικανοποίησή της για τη διάταξη του άρθρου 6.2 κατά την οποία η 
Επιτροπή µεριµνά ώστε το µερίδιο κανενός κράτους µέλους να µην είναι µικρότερο από 
ενδεδειγµένο ελάχιστο µερίδιο ύψους 1 έως 3 εκατοµµυρίων ευρώ ετησίως, λαµβανοµένων υπόψη 
της πυκνότητας του πληθυσµού, των περιβαλλοντικών δαπανών, των περιβαλλοντικών αναγκών 
και της ικανότητας απορρόφησης. Η Λετονία τονίζει ότι είναι σηµαντικό και αναγκαίο να ληφθούν 
υπόψη όλα τα κριτήρια για κάθε χώρα στην αντίστοιχη σειρά, και ιδίως οι περιβαλλοντικές 
ανάγκες και οι περιβαλλοντικές δαπάνες για χώρες µε µακρές µεταβατικές περιόδους για τις 
επενδύσεις στις οδηγίες µεγάλου επενδυτικού βάρους, προκειµένου να διευκολυνθεί η έγκαιρη 
εφαρµογή της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας της ΕΕ. 

________________________ 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Βρυξέλλες, 28.6.2006 
COM(2006) 355 τελικό 

2004/0218 (COD) 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
 

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

σχετικά µε την  

κοινή θέση του Συµβουλίου όσον αφορά την έκδοση κανονισµου του ευρωπαϊκου 
κοινοβουλιου και του συµβουλιου σχετικά µε το χρηµατοδοτικό µέσο για το περιβάλλον 

(LIFE +) 
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2004/0218 (COD) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
 

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

σχετικά µε την  

κοινή θέση του Συµβουλίου όσον αφορά την έκδοση κανονισµου του ευρωπαϊκου 
κοινοβουλιου και του συµβουλιου σχετικά µε το χρηµατοδοτικό µέσο για το περιβάλλον 

(LIFE +) 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

– Στις 29 Σεπτεµβρίου 2004, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου1 σχετικά µε το χρηµατοδοτικό µέσο για το περιβάλλον 
(Life+) για έκδοση µε τη διαδικασία συναπόφασης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 251 της 
συνθήκης ΕΚ. 

– Η Επιτροπή των Περιφερειών και η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή 
γνωµοδότησαν τον Απρίλιο του 2005. 

– Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθόρισε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση στις 
7 Ιουλίου 2005. 

– Το Συµβούλιο ενέκρινε µερική πολιτική συµφωνία στις 2 ∆εκεµβρίου 2005. 

– Η Επιτροπή ενέκρινε τροποποιηµένη πρόταση στις 24 Μαΐου 20062. 

– Το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή θέση του στις 27 Ιουνίου 2006. 

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Ο προτεινόµενος κανονισµός είναι µία από τις διάφορες προτάσεις που συναποτελούν τη 
δέσµη προτάσεων σχετικά µε το δηµοσιονοµικό πλαίσιο 2007-2013, αλλά είναι η µόνη 
πρόταση που αφορά ειδικά το περιβάλλον. Στόχος της είναι: 

– να παράσχει ειδική στήριξη σε κοινοτικό επίπεδο για µέτρα και έργα που ενέχουν 
ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία για την εφαρµογή, την επικαιροποίηση και την ανάπτυξη 
της κοινοτικής περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και των αντίστοιχων πολιτικών, ιδίως την 
εφαρµογή του έκτου κοινοτικού προγράµµατος δράσης για το περιβάλλον (µε παράλληλη 
χρηµατοδότηση των επενδύσεων και των µέτρων διαχείρισης προς όφελος του 
περιβάλλοντος από άλλα χρηµατοδοτικά µέσα)· και 

                                                 
1 COM(2004) 621 τελικό (2004/0218(COD)). 
2 COM(2006) 239 τελικό. 
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– να αντικαταστήσει ορισµένα υφιστάµενα προγράµµατα (ενώ ορισµένα στοιχεία του 
σηµερινού καθεστώτος LIFE θα ενσωµατωθούν σε άλλα χρηµατοδοτικά µέσα). 

Σκοπός αυτής της «ολοκληρωµένης προσέγγισης» είναι να διευρύνει το πεδίο εφαρµογής της 
συγχρηµατοδότησης, να ενθαρρύνει την από κοινού διαµόρφωση πολιτικής και να επιτρέψει 
την καλύτερη αντιστοίχηση της χρηµατοδότησης µε τις εθνικές και περιφερειακές 
προτεραιότητες. 

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ 

3.1. Γενικές παρατηρήσεις 

Στη σύνοδο ολοµελείας της 7ης Ιουλίου 2005, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε 37 
τροπολογίες (και 1 εν µέρει) εκ των 44 που υποβλήθηκαν. Εκ των 37 τροπολογιών (και 1 εν 
µέρει), η Επιτροπή έκανε δεκτές 4 κατ’ αρχήν ή εν µέρει, στο µέτρο που διασαφήνιζαν ή 
βελτίωναν την αρχική πρόταση. 

Η κοινή θέση τροποποιεί την πρόταση της Επιτροπής ως εξής: 

– ενσωµατώνει µια ειδική συνιστώσα σχετικά µε τη φύση και τη βιοποικιλότητα· 

– ορίζει σαφέστερα την έννοια της ευρωπαϊκής προστιθέµενης αξίας· 

– αποσαφηνίζει το ρόλο των κρατών µελών, των εθνικών φορέων και της Επιτροπής όσον 
αφορά το σχεδιασµό του προγράµµατος και τους µηχανισµούς υλοποίησης· και 

– καταρτίζει προϋπολογισµό για το πρόγραµµα. 

3.2. Ειδικές παρατηρήσεις 

Σε συνέχεια των εργασιών του Συµβουλίου και ιδίως των συµπερασµάτων που προέκυψαν 
από τη µερική πολιτική συµφωνία της 2ας ∆εκεµβρίου 2005, η Επιτροπή ήταν σε θέση να 
αποδεχθεί είτε επί λέξει είτε κατ’ αρχήν ένα µεγαλύτερο αριθµό τροπολογιών. 

3.2.1. Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή εξ 
ολοκλήρου, εν µέρει ή κατ’ αρχήν και ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση 

Οι εξής τροπολογίες έγιναν δεκτές εξ ολοκλήρου ή εν µέρει: 

– οι τροπολογίες 12, 15 (εν µέρει), 34 και 42, στο µέτρο που η διατύπωση του άρθρου 3 
σχετικά µε τα κριτήρια επιλεξιµότητας και ειδικά τα κριτήρια που συνδέονται µε την 
ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία, καθώς και µια συνιστώσα για τη φύση και τη 
βιοποικιλότητα, περιλαµβάνονται στην κοινή θέση· 

– η τροπολογία 26 όσον αφορά την ακριβέστερη κατανοµή των πόρων για τη φύση και τη 
βιοποικιλότητα και η τροπολογία 44 στο µέτρο που το παράρτηµα 2 της πρότασης της 
Επιτροπής έχει διαγραφεί· 

– το άρθρο 5 συνάδει µε την τροπολογία 34 στο µέτρο που καθορίζει ένα ανώτατο ποσοστό 
συγχρηµατοδότησης και εν µέρει σύµφωνο µε την τροπολογία 13 στο µέτρο που επιτρέπει 
ένα υψηλότερο ποσοστό για ορισµένα έργα στον τοµέα της φύσης· 
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– η συµπληρωµατικότητα διατηρείται στην κοινή θέση (άρθρο 10) και, ως εκ τούτου, 
τηρείται ο στόχος της τροπολογίας 23· η τροπολογία 27 λαµβάνεται υπόψη όσον αφορά 
τους ελέγχους παρακολούθησης που διενεργεί η Επιτροπή· 

– η τροπολογία 36 για τη χρηµατοδότηση των ΜΚΟ, δεδοµένου ότι εξακολουθεί να υπάρχει 
ανάγκη για την παροχή χρηµατοδότησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε ορισµένες ΜΚΟ· 

– η τροπολογία 14 στο µέτρο που το άρθρο 6 καθιστά σαφές ότι το LIFE+ θα µπορούσε να 
χρηµατοδοτεί διακρατικά µέτρα και η τροπολογία 16 η οποία παρέχει στα κράτη µέλη 
ευελιξία ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι εθνικές και περιφερειακές προτεραιότητες· 

– υπάρχει γενική συνοχή µε την τροπολογία 29, η οποία διασφαλίζει ότι όλες οι βασικές 
αποφάσεις θα υπόκεινται σε διαδικασία επιτροπολογίας· 

– η αξιολόγηση και η παρακολούθηση συµπεριλαµβάνονται µέσω των τροπολογιών 19, 
32 και 33· 

– οι τροπολογίες 9 και 24 περιλαµβάνονται στις αιτιολογικές σκέψεις του σχεδίου 
κανονισµού. 

3.2.2. Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που απορρίφθηκαν από την Επιτροπή και το 
Συµβούλιο και δεν ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση 

Οι εξής τροπολογίες δεν ενσωµατώθηκαν εξ ολοκλήρου ή εν µέρει: 

– η τροπολογία 43 σχετικά µε την πρόταση του Κοινοβουλίου για αύξηση του 
προϋπολογισµού, επειδή το σηµερινό ύψος του προϋπολογισµού αποτελεί µέρος των 
δηµοσιονοµικών προοπτικών που έχουν συµφωνηθεί· 

– η τροπολογία 21, επειδή ένας κατάλογος των πιθανών δικαιούχων ενδέχεται να αποβεί 
περιοριστικός και είναι ανάγκη το πρόγραµµα να είναι όσο το δυνατόν πιο ευέλικτο· 

– οι τροπολογίες 15 (εν µέρει), 17, 18 και 37 (εν µέρει), επειδή η διαδικασία συναπόφασης 
όσον αφορά το πολυετές πρόγραµµα θα ήταν υπερβολικά χρονοβόρα· 

– οι τροπολογίες 28, 30 και 31, επειδή αποκλίνουν από τις διαδικασίες που προβλέπονται 
στην απόφαση 1999/468/ΕΚ· 

– η τροπολογία 20, επειδή η Επιτροπή δεν δύναται να διασφαλίσει την υλοποίηση της 
απαίτησης δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης· 

– οι τροπολογίες 1 έως 8, επειδή αυτές οι αιτιολογικές σκέψεις είναι πλέον περιττές για την 
αιτιολόγηση του κειµένου· 

– η τροπολογία 11 όσον αφορά το γενικό στόχο του κανονισµού. 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Οι αλλαγές που εισήχθησαν από το Συµβούλιο συµβάλλουν στην αποσαφήνιση της πρότασης 
της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά το σαφέστερο ορισµό της ευρωπαϊκής προστιθέµενης αξίας 
και την αποσαφήνιση του ρόλου των κρατών µελών, των εθνικών φορέων και της Επιτροπής 
σχετικά µε το σχεδιασµό του προγράµµατος και τους µηχανισµούς υλοποίησης. Κατά 
συνέπεια, η Επιτροπή συντάσσεται µε την κοινή θέση που εγκρίθηκε µε ειδική πλειοψηφία 
στις 27 Ιουνίου 2006· επίσης, η Επιτροπή σηµειώνει τη δήλωση του Συµβουλίου σχετικά µε 
την τροποποίηση του προϋπολογισµού του προγράµµατος σε δεύτερη ανάγνωση. 




