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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o větším využití potenciálu opatření EU v oblasti životního prostředí: budování důvěry 
prostřednictvím lepších znalostí a schopnosti reagovat
(2012/2104(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 11 Smlouvy o EU a článek 5 Protokolu o uplatňování zásad 
subsidiarity a proporcionality,

– s ohledem na články 191 a 192 SFEU,

– s ohledem na sdělení Komise adresované Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění právních předpisů 
Evropského společenství v oblasti životní prostředí (COM(2008)0773),

– s ohledem na sdělení Komise adresované Radě a Evropskému parlamentu a nazvané 
„Hodnocení politiky v oblasti životního prostředí za rok 2008“ (COM(2009)0304) a na 
přiložený dokument,

– s ohledem na sdělení Komise adresované Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů a nazvané „Větší využití 
potenciálu opatření EU v oblasti životního prostředí: budování důvěry prostřednictvím 
lepších znalostí a schopnosti reagovat“ (COM(2012)95),

– s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. dubna 2012 o přezkumu 
6. akčního programu pro životní prostředí a stanovení priorit pro 7. akční program pro 
životní prostředí – Lepší životní prostředí pro lepší život1, 

– s ohledem na závěry Rady na téma „Zdokonalit nástroje politiky v oblasti životního 
prostředí“ ze dne 20. prosince 2010,

– s ohledem na závěry předsednictví Rady k 7. akčnímu programu pro životní prostředí ze 
dne 19. dubna 2012,

– s ohledem na předběžné stanovisko Výboru regionů na téma „Úloha místních 
a regionálních orgánů v budoucí politice životního prostředí“2,

– s ohledem na návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístupu k právní ochraně 
v otázkách životního prostředí (COM(2003)0624) a na text, který Evropský parlament 
přijal v prvním čtení3,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

                                               
1 P7_TA(2012)0147.
2 CdR 164/2010.
3 T5-0239/2004.
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a stanovisko Výboru pro regionální rozvoj (A7-0000/2012),

Obecné úvahy: chybějící acquis Společenství a selhání stávajících právních předpisů

A. vzhledem k tomu, že základem všech právních předpisů Společenství je obecný 
požadavek zajistit srozumitelnost práva a právní jistotu;

B. vzhledem k zásadám subsidiarity a proporcionality v otázkách životního prostředí, které 
podmiňují účinné uplatňování právních předpisů prostřednictvím větší interinstitucionální 
spolupráce;

C. vzhledem k tomu, že stávající právní předpisy jsou složité a nabízejí různé interpretace, 
a vedou tedy k právní nejistotě a jsou i zřejmou překážkou při tvorbě acquis Společenství;

D. vzhledem k tomu, že na provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí 
a kontrole jejich dodržování se podílejí vnitrostátní orgány, stejně jako regionální a místní 
subjekty;

E. vzhledem k tomu, že článek 11 SEU stanoví, že musí probíhat intenzivnější dialog 
a konzultace s evropskými orgány a institucemi; toto ustanovení představuje v podstatě 
právní nástroj k posílení jejich úlohy při definování politik EU;

F. vzhledem k tomu, že princip subsidiarity se vztahuje i na regionální a místní úroveň; 
vzhledem k tomu, že článek 5 Protokolu o uplatňování zásad subsidiarity 
a proporcionality stanoví, že návrhy legislativních aktů musí obsahovat posouzení 
finančního dopadu návrhu a důsledků pro právní předpisy, které mají zavést členské státy, 
včetně regionální legislativy;

Dodržování zásady subsidiarity

1. vítá sdělení Komise s názvem „Větší využití potenciálu opatření EU v oblasti životního 
prostředí: budování důvěry prostřednictvím lepších znalostí a schopnosti reagovat“ 
(COM(2012)95); lituje nicméně faktu, že ve sdělení chybí konkrétní zmínky o klíčové 
úloze, kterou při provádění evropských právních předpisů v oblasti životního prostředí 
plní regionální a místní orgány;

2. zdůrazňuje, že je důležité poskytovat regionálním a místním orgánům finanční podporu 
a technické poradenství, pokud jde o otázky životního prostředí;

3. podporuje stanovisko Výboru regionů a vybízí k uplatňování koncepce víceúrovňové 
správy i v otázkách životního prostředí;

Zjednodušení a omezení byrokracie jako podnět k účinnějšímu provádění právních 
předpisů

4. uznává, že uplatňování právních předpisů týkajících se životního prostředí představuje 
značnou administrativní a finanční zátěž; zdůrazňuje nicméně, že vyšší finanční zatížení 
bude pro regionální a místní orgány impulsem k rozvoji motivujících nástrojů, které by 
zajistily účinnější provádění;
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5. připomíná, že v případech, kdy předpisy týkající se narušování trhu odrazují od investic 
do životního prostředí a jsou tedy překážkou uplatňování evropských právních předpisů, 
je nutné tyto předpisy zmírnit; nástroje určené k přímému snižování administrativních 
nákladů pokládá tedy za nezbytné;

Nezbytné zajištění větší transparentnosti a informovanosti veřejnosti o správních 
postupech v oblasti životního prostředí

6. poznamenává, že pravidla pro transparentnost a zveřejňování by měla vycházet zejména 
z těchto stěžejních bodů:

− definice pojmu „informace o životním prostředí“;

− upřesnění případů výjimek z práva na přístup; efektivní administrativní zajištění 
tohoto práva;

− konkrétní určení aktivních a zákonných subjektů, které mají právo na legitimní přístup 
k informacím o stavu životního prostředí a krajiny, případně zájem o přístup k nim;

Záruky pro snazší přístup občanů k „právní ochraně v otázkách životního prostředí“

7. vyjadřuje politování nad faktem, že postup projednávání směrnice o přístupu veřejnosti 
k právní ochraně v otázkách životního prostředí1 se zastavil již v prvním čtení; vyzývá 
proto spoluzákonodárce, aby opět zvážili svůj postoj a umožnili tak najít východisko 
z patové situace;

8. konstatuje, že v zájmu účinnějšího řešení sporů v oblasti životního prostředí je nutné 
přijímat opatření, která by zohledňovala jednotlivá specifika různých otázek životního 
prostředí; v této souvislosti se domnívá, že přijímání závazných nástrojů může 
představovat překážku pro investice v oblasti životního prostředí, jelikož v důsledku 
různých používaných režimů se tím zvyšuje narušování hospodářské soutěže;

9. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Výboru regionů 
a vnitrostátním parlamentům.

                                               
1 COM (2003) 0624.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Sdělení Komise s názvem „Větší využití potenciálu opatření EU v oblasti životního prostředí: 
budování důvěry prostřednictvím lepších znalostí a schopnosti reagovat“ (COM(2012)95) 
stanoví cíle a opatření, která mají členským státům pomoci při uplatňování systematického 
přístupu k získávání a šíření znalostí. Mezi tato opatření patří i různé způsoby stimulování 
schopnosti reagovat na problémy životního prostředí.

Sdělení poukazuje – byť ne příliš účinně a velmi obecně – na pozitivní účinky právních 
předpisů v oblasti životního prostředí.

Správné provádění právních předpisů týkajících se životního prostředí může být přínosné pro 
průmyslová odvětví, vést ke vzniku nových pracovních příležitostí a podstatně snížit 
administrativní náklady.

Návrhy zpravodaje

Tato zpráva posuzuje návrh z hlediska inteligentní legislativy a pokouší se upevnit úsilí 
o lepší provádění evropských právních předpisů v oblasti životního prostředí, a to důrazem na 
zjednodušení právních předpisů EU v této oblasti, snížení administrativní zátěže a posílení 
evropských a vnitrostátních správních struktur.

Cílem je vypracovat ve spolupráci s členskými státy a oblastními orgány politiky a strategie 
založené na konkrétních prvcích, díky nimž by bylo  možné efektivně provádět evropské 
právní předpisy v oblasti životního prostředí.

Je zapotřebí využít možností, které skýtá zásada subsidiarity, vytvořit užší vazbu mezi těmito 
právními předpisy a občany a vnitrostátními orgány, a zvýšit tím jejich bezprostřednost a 
transparentnost.

K různým nástrojům pro zaručení efektivního provádění právních předpisů v oblasti životního 
prostředí patří například:

– posouzení faktu, zda budoucí dopady právních předpisů v převážné většině případů 
odpovídají požadavkům nezbytnosti a proporcionality;

– koherentnější zpracování platných právních předpisů, které by zabránilo výskytu jejich 
přepracovaných znění; legislativa nesmí zahrnovat žádné „zkameněliny“: nesourodá 
znění platných zákonů a zastaralé zákony by měly být zrušeny, aby soubor právních 
předpisů v oblasti životního prostředí zbytečně nezatěžovaly.

Jakýkoli nový závazný legislativní akt EU bude příčinou další destabilizace současných 
režimů jednotlivých států, vzdálí je od přístupu založeného na větší spolupráci a zvýší jak 
riziko mezer, tak riziko nadměrného legislativního pokrytí. Je tedy na Komisi a příslušných 
vnitrostátních orgánech, aby společnými kroky posílily monitorování řádného uplatňování 
právních předpisů v oblasti životního prostředí. S cílem dosáhnout těchto ambiciózních, 
nicméně realizovatelných, výsledků je nutné zaujmout k této problematice nový přístup 
a zdůrazňovat zejména řádnost a účinnost provádění stávající legislativy týkající se životního 
prostředí.


