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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно подобряването на резултатите от мерките на ЕС в областта на околната 
среда: изграждане на доверие чрез повишаване на познанията и готовността за 
реакция
(2012/2104(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 11 от Договора за Европейския съюз и член 5 от Протокола 
относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност,

– като взе предвид членове 191 и 192 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета, Европейския парламент, 
европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите относно 
прилагането на правото на Европейската общност в областта на околната среда 
(COM(2008)0773),

– като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета и Европейския парламент, 
озаглавено „Преглед на политиката по околната среда за 2008 г.“(COM(2009)0304) и 
приложения към него документ,

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, 
европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите, 
озаглавено „Подобряване на резултатите от мерките на ЕС в областта на околната 
среда: изграждане на доверие чрез повишаване на познанията и готовността за 
реакция“ (COM(2012)0095),

– като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 20 април 2012 г. 
относно прегледа на Шестата програма за действие за околната среда и определяне 
на приоритетите за Седмата програма за действие за околната среда — По-добра 
околна среда за по-добър живот1,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 20 декември 2010 г. относно 
усъвършенстването на инструментите на политиката за околната среда,

– като взе предвид заключенията на председателството на Съвета от 19 април 2012 г. 
относно Седмата програма за действие за околната среда,

– като взе предвид становището на комитета на регионите относно ролята на 
регионалните и местните органи в бъдещата политика в областта на околната 
среда2,

– като взе предвид предложението за директива на Европейския парламент и на 
Съвета относно достъпа до правосъдие във връзка с околната среда 

                                               
1 P7_TA(2012)0147.
2 CdR 164/2010.
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(COM(2003)0624) и приетия на първо четене от Парламента текст1,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становището на комисията по регионално развитие 
(A7-0000/2012),

Общи съображения: липса на достижения на правото на ЕО и неуспехи на 
настоящето законодателство

A. като има предвид, че общата необходимост от правна сигурност и яснота е в 
основата на цялото законодателство на ЕС;

Б. като има предвид, че принципите на субсидиарност и пропорционалност по 
отношение на околната среда изискват ефективно прилагане на законодателството 
посредством по-добро сътрудничество между институциите;

В. като има предвид, че поради своята сложност и различните тълкувания настоящите 
правила създават правна несигурност и са явна пречка пред създаването на едно 
достижение на правото на ЕС;

Г. като има предвид, че отговорността за прилагането и проверката на спазването на 
законодателството в областта на околната среда на ЕС бива поделена с 
националните, регионални и местни органи;

Д. като има предвид, че в член 11 от Договора за Европейския съюз се изискват 
засилен диалог и консултации от страна на европейските институции; тази 
разпоредба на практика представлява правен инструмент за засилване на тяхната 
роля при определянето на политиките на ЕС;

Е. като има предвид, че принципът на субсидиарност бива разширен на регионално и 
местно равнище; а в член 5 на Протокола относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и пропорционалност се посочва, че проектите на законодателни 
актове следва да съдържат оценка на финансовото въздействие на предложението и 
последиците за правилата, които следва да бъдат въведени от държавите членки, 
включително регионалното законодателство;

Прилагане при зачитане на принципа на субсидиарност

1. приветства съобщението на Комисията, озаглавено „Подобряване на резултатите от 
мерките на ЕС в областта на околната среда: изграждане на доверие чрез 
повишаване на познанията и готовността за реакция“(COM(2012)0095), но въпреки 
това изразява съжаление относно това, че в съобщението не бива специално 
посочена ключовата роля, която имат регионалните и местни органи при 
прилагането на европейското законодателство в областта на околната среда;

                                               
1 T5-0239/2004.
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2. подчертава значението на предоставянето на регионалните и местни органи на 
финансова подкрепа и технически насоки относно въпросите, свързани с околната 
среда;

3. подкрепя становището на комитета на регионите и приканва към прилагане на 
понятието „многостепенно управление“ и при въпроси, свързани с околната среда;

Опростяване и намаляване на административната тежест като стимул за по-
ефективно прилагане

4. признава, че прилагането на законодателството в областта на околната среда 
изисква значителни административни и финансови усилия; въпреки това 
подчертава, че увеличаването на финансовата ангажираност на регионалните и 
местни органи ще бъде двигател за разработването на инструменти-стимули с оглед 
по-ефикасно прилагане;

5. подчертава необходимостта от облекчаване на правилата относно пазарните 
нарушения, когато те са възпиращ фактор за инвестициите в областта на околната 
среда и съответно пречка за прилагането на европейското законодателство. 
следователно счита за необходими инструментите, които имат за цел директното 
намаляване на административните разходи;

Необходимост от повече прозрачност и публичност при административните 
процедури, свързани с околната среда

6. отбелязва, че основите на дисциплината по отношение на прозрачността и 
публичността следва да доведат преди всичко до:

- определение на понятието „информация за околната среда“;

- определяне на случаите на изключване на правото на достъп; ефективен
административен надзор на това право;

- специфично посочване на активните лица, които имат право на достъп до 
информация относно състоянието на околната среда и ландшафта или имат 
правен интерес по въпроса;

Гаранция на по-лесен достъп до „екологична справедливост“ за гражданите

7. изразява съжаление относно това, че процедурата на предложението за директива 
относно достъпа на обществеността до правосъдие в областта на околната среда1 е 
спряна на първо четене; поради това приканва съзаконодателите да преразгледат 
своята позиция с цел да се намери изход от задънената улица;

8. отбелязва, че едно по-ефикасно управление на конфликтите в областта на околната 
среда изисква вземането на мерки, които отразяват особеностите на различните 
въпроси, свързани с околната среда; във връзка с това счита, че приемането на 

                                               
1 COM(2003) 0624.
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обвързващи инструменти може да създаде пречка пред инвестициите в областта на 
околната среда, увеличавайки нарушенията на конкуренцията поради различните 
прилагани режими;

9. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията, както и на националните парламенти.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Съобщението на Комисията „Подобряване на резултатите от мерките на ЕС в областта 
на околната среда: изграждане на доверие чрез повишаване на познанията и 
готовността за реакция“(COM(2012)0095) посочва целите и мерките за подпомагане на 
държавите членки при осъществяването на систематичен подход за събиране и 
разпространение на познанията, сред които е и насърчаването на по-добра способност 
за отговор на въпросите, свързани с околната среда.

Съобщението показва, макар и по малко ефикасен и прекалено общ начин, 
положителните въздействия на законодателството в областта на околната среда.

Правилното прилагане на законодателството в областта на околната среда може да 
донесе ползи за индустрията, да създаде нови работни места, съществено намалявайки  
административните разходи.

Предложения на докладчика

От гледната точка на едно интелигентно законодателство настоящият доклад 
представлява опит за обединяване на усилията за по-добро прилагане на европейското 
законодателство в областта на околната среда, насърчавайки опростяването на правото 
на ЕС в областта на околната среда, намаляването на административната тежест и 
националните и европейските административни структури.

Целта е в сътрудничество с държавите членки и местните органи да се поеме по път, 
който води до ефективно прилагане на европейското законодателство в областта 
на околната среда посредством разработване на политики и стратегии въз основата на 
конкретни елементи.

Целта е да се даде отговор на предизвикателството на субсидиарността, да се приближи 
законодателството в областта на околната среда до гражданите и националната 
администрация, увеличавайки неговата непосредственост и прозрачност.

Инструментите за гарантиране на ефективното прилагане на законодателството в 
областта на околната среда са различни, като например:

- анализ на бъдещето въздействие на законодателството, който в по-голямата си 
част отговаря на изискванията за необходимост и пропорционалност;

- по-съгласувано представяне на действащото законодателство с цел да се избегне 
преработването на закони; не трябва да има „изсъхнала дървесина в 
законодателната гора“: настоящите несъгласувани законови текстове и 
остарелите закони следва да бъдат отменени, за да се олекоти структурата на 
законодателството в областта на околната среда.

Всяко ново обвързващо законодателство на ЕС би дестабилизирало допълнително 
настоящите режими на национално равнище, отдалечавайки ги от подхода на по-добро
сътрудничество и повишавайки риска, както от пропуски, така и от припокриване, в 
регулаторната рамка. Комисията и компетентните национални органи са тези, които 
следва да за засилят действията по наблюдение на правилното прилагане на 
законодателството в областта на околната среда посредством съвместни действия. За да 
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бъдат постигнати тези амбициозни, но достижими резултати, е необходимо да бъде 
приет нов подход, показвайки уместността и ефикасността на прилагането на 
настоящето законодателство в областта на околната среда.


