
16. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt …-ban/-ben, …-án/-én.

az Európai Parlament részéről
az elnök

a Tanács részéről
az elnök

I. MELLÉKLET

A TÁMOGATÁSRA JOGOSULT TÉMAKÖRÖK
ÉS INTÉZKEDÉSEK INDIKATÍV FELSOROLÁSA

1. Témakörök

Az 1. cikkben meghatározott célkitűzéseknek megfelelően pénzügyi támogatást a természet és a biodiverzi-
tás megőrzésére, különösen az Európai Unión belüli NATURA 2000 élőhelyek igazgatására, a környezet-
védelemben főtevénységként európai szinten működő civil szervezetek támogatására, és a 6. környezetvé-
delmi cselekvési program végrehajtásának támogatására kell fordítani, nevezetesen:

– éghajlatváltozás: az európai éghajlat-változási program (és utódai),

– természet és biodiverzitás: A NATURA 2000 hálózaton belül az élőhelyek kezeléséhez és tervezéséhez
kapcsolódó innovatív megközelítések, beleértve a piaci intézkedések kidolgozását, és a hálózat meg-
őrzési célokkal összhangban működő használatát; a megőrzési állapot ellenőrzése; fejlesztésük és a
fajtákra vonatkozó cselekvési tervek végrehajtása; a biodiverzitás csökkenésének visszafordítása
2010-ig és az erdők és a Közösségen belüli környezeti kölcsönhatások megfigyelése, az erdőtüzek meg-
előzésével kapcsolatos intézkedések, a legrosszabb helyzetben lévő élőhelyek és fajok megőrzésére irá-
nyuló sürgős intézkedések, valamint a vízzel borított területek (mocsarak és lápok), tengerparti, ten-
geri és frissvízi élőhelyek igazgatása,

– környezet- és egészségvédelem: beleértve a környezet és egészség cselekvési tervet, a víz keretirányelvet,
a tiszta levegőt európának (CAFÉ), valamint a tenger, talaj, városfejlesztés és növényvédő szerek temati-
kus stratégiákat,

– az erőforrások fenntartható használata: erőforrás-gazdálkodás, hulladékképződés megelőzése és újra-
hasznosítás tematikus stratégiák, fenntartható termelési és fogyasztási stratégiák,

– a politikaalakításhoz, végrehajtáshoz és betartatáshoz kapcsolódó stratégiai megközelítések: beleértve a
környezetvédelmi hatásvizsgálatot és a stratégiai környezetvédelmi vizsgálatot,

– természeti örökség; az 1972. november 16-i, a kulturális és természeti világörökség védelméről szóló
UNESCO egyezmény 2. cikkének I. szakasza alapján folytatott tevékenység,

– a Közösség környezetvédelmi szakpolitikai intézkedéseinek utólagos értékelése.
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2. Tevékenységek

A LIFE+ hatálya az alábbi típusú tevékenységekre terjed ki:

– tanulmányok és felmérések készítése, modellezés és forgatókönyv-készítés

– monitoring

– kapacitásépítési segítségnyújtás

– oktatás, munkaértekezletek és megbeszélések

– hálózatépítés

– az IMPEL-hálózat támogatása

– a jó gyakorlat cseréjére szolgáló platformok

– tudatosságfejlesztő kampányok

– tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek

– szakpolitikai megközelítések és eszközök demonstrációja

– természetvédelmi projektek, a NATURA 2000 hálózathoz tartozó földterület vásárlása.

3. A LIFE+ „Végrehajtás és irányítás” projektjei társfinanszírozásának speciális feltételei

A projektek társfinanszírozás keretében kapnak pénzügyi támogatást.

A közösségi pénzügyi támogatás nem haladhatja meg a projekt megengedhető költségének 50%-át.
A kiegészítő intézkedésekhez adott közösségi támogatás nem haladhatja meg ennek a költségnek a
100%-át.

A pályázatok nem kaphatnak pénzügyi támogatást, amennyiben nem felelnek meg az alábbi követel-
ményeknek:

a) a Közösségben nagyon gyakran felmerülő problémára kínálnak megoldást, vagy olyan problémára,
amely számos tagországban komoly gondokat okoz;

b) innovatív technológiát vagy módszert alkalmaznak;

c) az aktuális helyzethez képest továbblépnek, és jó példát mutatnak fel;

d) igyekszenek a gyakorlati tudás olyan formáját kialakítani és átadni, amelyet ugyanolyan vagy
hasonló helyzetekben fel lehet használni;

e) támogatják az együttműködést a környezetvédelem terén;

f) a költség-haszon környezetvédelmi szempontból kielégítő arányán alapszanak.

Ahol szükséges, a javaslatokat a foglalkoztatási következmények, valamint a környezetvédelem szempont-
jából hasznos technológiák és termékek lehető legnagyobb mértékben és legszélesebb körben történő
elterjesztése szempontjából is meg kell fontolni.
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