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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη βελτίωση των οφελών από τα περιβαλλοντικά μέτρα της ΕΕ: οικοδόμηση 
εμπιστοσύνης μέσω της βελτίωσης της γνωστικής βάσης και της ικανότητας απόκρισης
(2012/2104(ΙΝΙ)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 11 ΣΕΕ και το άρθρο 5 του Πρωτοκόλλου για την εφαρμογή των 
αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 191 και 192 ΣΛΕΕ,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
Περιφερειών σχετικά με την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας (COM(2008)0773),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο με τίτλο "Αναθεώρηση της περιβαλλοντικής πολιτικής 2008" 
(COM(2009)0304) και το συνημμένο έγγραφό της,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών σχετικά με τη βελτίωση των οφελών από τα περιβαλλοντικά μέτρα της ΕΕ: 
οικοδόμηση εμπιστοσύνης μέσω της βελτίωσης της γνωστικής βάσης και της ικανότητας 
απόκρισης (COM(2012)0095),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Απριλίου 2012 
σχετικά με την αναθεώρηση του 6ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον και τον 
καθορισμό προτεραιοτήτων για το 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον – Ένα 
καλύτερο περιβάλλον για μια καλύτερη ζωή1,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με το θέμα "Βελτίωση των 
μέσων περιβαλλοντικής πολιτικής" της 20ής Δεκεμβρίου 2010,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της προεδρίας του Συμβουλίου σχετικά με το έβδομο 
πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον της 19ης Απριλίου 2012,

– έχοντας υπόψη τη διερευνητική γνωμοδότηση της ΕτΠ με τίτλο "Ο ρόλος των τοπικών 
και περιφερειακών αρχών στη μελλοντική περιβαλλοντική πολιτική"2,

– έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα (COM(2003)0624)  
και το κείμενο που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση3,

                                               
1 P7_TA(2012)0147.
2 CdR 164/2010
3 T5-0239/2004.
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– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων καθώς και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (A6-0000/2012),

Γενικές παρατηρήσεις: απουσία κοινοτικού κεκτημένου και ανεπάρκειες της σημερινής 
νομοθεσίας

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ολόκληρη η κοινοτική νομοθεσία βασίζεται στη γενική ανάγκη 
για σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας στον τομέα 
του περιβάλλοντος καθιστούν αναγκαία την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας, 
μέσω εντατικότερης θεσμικής συνεργασίας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σημερινές νομοθετικές διατάξεις, λόγω του περίπλοκου 
χαρακτήρα τους και των διαφορετικών ερμηνειών τους, προκαλούν νομική αβεβαιότητα 
και παρεμποδίζουν εμφανώς τη δημιουργία ενός κοινοτικού κεκτημένου·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο της εφαρμογής και του ελέγχου της τήρησης της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ επιτελείται από κοινού με τις εθνικές αρχές και τις 
περιφερειακές και τοπικές οντότητες·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 11 της ΣΕΕ επιβάλλει τη διεξαγωγή εντατικότερου 
διαλόγου και διαβούλευσης με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα· ότι η διάταξη αυτή 
συνιστά, στην ουσία, το νομικό μέσο για την ενίσχυση του ρόλου τους στον ορισμό των 
πολιτικών της ΕΕ·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της επικουρικότητας επεκτείνεται σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο· ότι το άρθρο 5 του Πρωτοκόλλου για την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας ορίζει ότι τα σχέδια νομοθετικών πράξεων 
πρέπει να περιέχουν εκτίμηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων της πρότασης και των 
συνεπειών της ως προς τις ρυθμίσεις που πρέπει να εφαρμοσθούν από τα κράτη μέλη, 
συμπεριλαμβανομένης της περιφερειακής νομοθεσίας·

Εφαρμογή με τήρηση της αρχής της επικουρικότητας

1. εκφράζει επιδοκιμασία για την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη βελτίωση των 
οφελών από τα περιβαλλοντικά μέτρα της ΕΕ: οικοδόμηση εμπιστοσύνης μέσω της 
βελτίωσης της γνωστικής βάσης και της ικανότητας απόκρισης (COM(2012)0095), 
αποδοκιμάζοντας, ωστόσο, την απουσία από αυτήν συγκεκριμένων αναφορών στον 
καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι περιφερειακές και τοπικές οντότητες στο στάδιο της 
εφαρμογής της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας·

2. επισημαίνει τη σπουδαιότητα της παροχής χρηματοδοτικής στήριξης και τεχνικής 
καθοδήγησης στις περιφερειακές και τοπικές οντότητες σε περιβαλλοντικά ζητήματα· 

3. τάσσεται υπέρ της γνώμης της Επιτροπής των Περιφερειών, ζητώντας να εφαρμοστεί η 
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προσέγγιση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και στα περιβαλλοντικά ζητήματα·

Απλοποίηση και μείωση των διοικητικών φραγμών ως κίνητρο για πιο αποτελεσματική 
εφαρμογή

4. αναγνωρίζει ότι η εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με το περιβάλλον απαιτεί την 
ανάληψη σημαντικών διοικητικών και χρηματοδοτικών δεσμεύσεων· ωστόσο, 
υπογραμμίζει ότι η αύξηση της χρηματοδοτικής δέσμευσης για τις περιφερειακές και 
τοπικές οντότητες θα χρησιμεύσει ως κινητήριος δύναμη για την ανάπτυξη κινήτρων 
ενόψει μιας αποτελεσματικότερης εφαρμογής·

5. τονίζει εκ νέου την ανάγκη χαλάρωσης των ρυθμίσεων σχετικά με τις στρεβλώσεις της 
αγοράς στις περιπτώσεις στις οποίες οι ρυθμίσεις αυτές συνιστούν αντικίνητρο για  
επενδύσεις στον περιβαλλοντικό τομέα και, κατά συνέπεια, εμπόδιο για την εφαρμογή της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας· θεωρεί ωστόσο αναγκαία τη θέσπιση μέσων με στόχο την άμεση 
μείωση του διοικητικού κόστους·

Ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια και δημοσιότητα των διοικητικών διαδικασιών στον 
τομέα του περιβάλλοντος

6. διαπιστώνει ότι τα σημαντικότερα σημεία των διατάξεων για τη διαφάνεια και τη 
δημοσιότητα περιλαμβάνουν κυρίως τα εξής:

- τον ορισμό της έννοιας "πληροφορίες για το περιβάλλον"·

- τον προσδιορισμό των περιπτώσεων αποκλεισμού από το δικαίωμα πρόσβασης· την 
αποτελεσματική διοικητική προστασία του δικαιώματος αυτού·

- ακριβή στοιχεία σχετικά με τα ενεργητικώς νομιμοποιούμενα πρόσωπα, τα οποία 
έχουν δικαίωμα ή έννομο συμφέρον στην πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την 
κατάσταση του περιβάλλοντος και του τοπίου·

Εγγυήσεις για ευκολότερη πρόσβαση των πολιτών στην "περιβαλλοντική δικαιοσύνη"

7. εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός ότι η διαδικασία όσον αφορά την πρόταση οδηγίας 
σχετικά με την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά ζητήματα1 ανεστάλη σε 
πρώτη ανάγνωση· καλεί, ωστόσο, τα νομοθετικά όργανα να επανεξετάσουν τις θέσεις 
τους, ούτως ώστε να ξεπεραστεί το αδιέξοδο·

8. διαπιστώνει ότι η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων 
απαιτεί τη λήψη μέτρων που να αντανακλούν τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων 
περιβαλλοντικών ζητημάτων· φρονεί, εν προκειμένω, ότι η θέσπιση δεσμευτικών μέσων 
μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο για την πραγματοποίηση επενδύσεων στον τομέα του 
περιβάλλοντος, πράγμα που ενδέχεται να επιτείνει τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, 
λόγω της εφαρμογής διαφορετικών ρυθμίσεων·

9. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 

                                               
1 COM(2003)0624.
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Επιτροπή καθώς και στην Επιτροπή των Περιφερειών και στα εθνικά κοινοβούλια.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη βελτίωση των οφελών από τα περιβαλλοντικά 
μέτρα της ΕΕ: οικοδόμηση εμπιστοσύνης μέσω της βελτίωσης της γνωστικής βάσης και της 
ικανότητας απόκρισης (COM(2012)0095) ορίζει στόχους και μέτρα, σκοπός των οποίων είναι 
να βοηθήσουν τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν μια συστηματική προσέγγιση για τη συλλογή 
και τη διάδοση των γνώσεων, μεταξύ άλλων για την προώθηση καλύτερης ικανότητας 
αντίδρασης σε περιβαλλοντικά ζητήματα.

Η ανακοίνωση αναδεικνύει, αν και με όχι ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο και υπερβολικά 
γενικόλογα, τις θετικές επιπτώσεις του περιβαλλοντικού δικαίου.

Η ορθή εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας μπορεί, με μία σημαντική μείωση του 
διοικητικού κόστους, να αποφέρει οφέλη για τη βιομηχανία και να δημιουργήσει νέες θέσεις 
απασχόλησης.

Προτάσεις του εισηγητή

Η παρούσα έκθεση συνιστά, υπό το πρίσμα μιας ευφυούς ρύθμισης, μία απόπειρα ενίσχυσης 
των προσπαθειών βελτίωσης της εφαρμογής της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, 
στοχεύοντας στην απλοποίηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, στη μείωση των 
διοικητικών φραγμών και στην ενίσχυση των ευρωπαϊκών και εθνικών διοικητικών δομών.

Το σκεπτικό είναι να ακολουθηθεί από κοινού με τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές 
μια πορεία προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικής εφαρμογής της ευρωπαϊκής 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας μέσω της κατάρτισης πολιτικών και στρατηγικών που να 
βασίζονται σε συγκεκριμένα σημεία

Στόχος είναι να αντιμετωπισθεί η πρόκληση της επικουρικότητας, να δημιουργηθεί 
στενότερη σχέση μεταξύ πολιτών, εθνικών διοικήσεων και περιβαλλοντικής νομοθεσίας και 
να αυξηθούν η αμεσότητα και η διαφάνεια.

Υπάρχουν ποικίλα μέσα με τα οποία μπορεί να εξασφαλιστεί αποτελεσματική εφαρμογή της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όπως για παράδειγμα:

- αναλύσεις των μελλοντικών επιπτώσεων της νομοθεσίας που να ανταποκρίνονται σε 
μεγαλύτερο βαθμό στις απαιτήσεις όσον αφορά την αναγκαιότητα και την 
αναλογικότητα·

- περισσότερο συνεκτική παρουσίαση της ισχύουσας νομοθεσίας προς αποφυγή 
αναδιατυπώσεων της νομοθεσίας· πρέπει να γίνει ξεκαθάρισμα της νομοθεσίας: οι 
σημερινές ανομοιογενείς και παρωχημένες νομοθετικές διατάξεις θα πρέπει να 
καταργηθούν, ούτως ώστε να ελαφρύνει το συνολικό πλαίσιο της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας.  

Κάθε νέα δεσμευτική νομοθεσία της ΕΕ θα αποσταθεροποιεί περαιτέρω τα ισχύοντα εθνικά 
συστήματα, απομακρύνοντάς τα από την προσέγγιση της εντατικότερης συνεργασίας και 
αυξάνοντας τον κίνδυνο δημιουργίας είτε κενών είτε πλεονασμών κατά τη ρυθμιστική 
κάλυψη. Είναι λοιπόν καθήκον της Επιτροπής και των αρμόδιων εθνικών αρχών να 
ενισχύσουν τις δραστηριότητες παρακολούθησης της ορθής εφαρμογής της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας μέσω κοινών δράσεων. Για την επίτευξη αυτών των φιλόδοξων αλλά 
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υλοποιήσιμων στόχων, είναι αναγκαίο να υιοθετηθεί μια νέα προσέγγιση, στο επίκεντρο της 
οποίας θα βρίσκεται κυρίως η κατάλληλη και αποτελεσματική εφαρμογή της ισχύουσας 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας.


