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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

rohkema kasu kohta ELi keskkonnameetmetest: usalduse suurendamine teadmisi ja 
reageerimisvõimet täiustades

(2012/2104(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikleid 11 ja 5 subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaldamise kohta,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 191 ja 192,

– võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele ühenduse keskkonnaõiguse rakendamise 
kohta (COM(2008)0773),

– võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule ja Euroopa Parlamendile pealkirjaga „2008. 
aasta keskkonnapoliitika ülevaade” (COM(2009)0304) ja selle lisadokumenti,

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele pealkirjaga „Rohkem kasu ELi 
keskkonnameetmetest: usalduse suurendamine teadmisi ja reageerimisvõimet täiustades” 
(COM(2012)0095),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 20. aprilli 2012. aasta resolutsiooni kuuenda 
keskkonnaalase tegevusprogrammi läbivaatamise ja seitsmenda keskkonnaalase 
tegevusprogrammi prioriteetide kindlaksmääramise kohta – parem keskkond parema elu 
heaks1,

– võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2010. aasta järeldusi teemal „Keskkonnapoliitika 
vahendite täiustamine”,

– võttes arvesse nõukogu eesistuja 19. aprilli 2012. aasta järeldusi seitsmenda 
keskkonnaalase tegevusprogrammi kohta,

– võttes arvesse Regioonide Komitee perspektiivarvamust teemal „Kohalike ja piirkondlike 
omavalitsuste roll tulevases keskkonnapoliitikas”2,

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
õiguskaitse kättesaadavuse kohta keskkonnaküsimustes (COM(2003)0624) ja Euroopa 
Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud teksti3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

                                               
1 P7_TA(2012)0147.
2 CdR 164/2010.
3 T5-0239/2004.
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– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ja 
regionaalarengukomisjoni arvamust (A7-0000/2012),

Üldised seisukohad: ühenduse õigustiku puudumine ja olemasolevate õigusaktide 
puudujäägid

A. arvestades, et õiguse läbipaistvus ja õiguskindlus on ühenduse õigusaktide alus; 

B. arvestades, et subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtted keskkonnaküsimustes 
muudavad vajalikuks selle, et õigusakte rakendatakse tõhusalt institutsioonidevahelise 
koostöö tihenemise kaudu; 

C. arvestades, et olemasolevate õigusnormide keerukus ja nende erinev tõlgendamine 
õõnestavad õiguskindlust ja takistavad ühenduse õigustiku loomist; 

D. arvestades, et ELi keskkonnaõiguse rakendamine ja selle täitmise kontrollimine on jagatud 
liikmesriigi ametiasutuste ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste vahel; 

E. arvestades, et Euroopa Liidu lepingu artikkel 11 näeb ette Euroopa Liidu institutsioonide 
dialoogi ja konsultatsioonide tihenemist, mis on faktiliselt liidu õigusakt nende rolli 
tugevdamiseks ELi poliitika määratlemisel; 

F. arvestades, et subsidiaarsuse põhimõtet laiendatakse kohalikule ja piirkondlikule 
tasandile, et subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete rakendamise protokolli 
artiklis 5 sätestatakse, et seadusandlike aktide eelnõud peavad sisaldama hinnangut 
ettepaneku finantsmõju ning selle tagajärgede kohta liikmesriikide kehtestatavatele 
eeskirjadele, sealhulgas ka piirkondlikele õigusaktidele;

Subsidiaarsuse põhimõtte järgimine

1. kiidab heaks komisjoni teatise „Rohkem kasu ELi keskkonnameetmetest: usalduse 
suurendamine teadmisi ja reageerimisvõimet täiustades” (COM(2012) 0095), kuid samas 
mõistab hukka, et teatises ei osutata kohalike ja piirkondlike omavalitsuste otsustavale 
rollile Euroopa keskkonnaalaste õigusaktide rakendamisel; 

2. rõhutab vajadust pakkuda piirkondlikele ja kohalikele omavalitsustele 
keskkonnaküsimustes finantsabi ja tehnilisi suuniseid; 

3. kiidab heaks Regioonide Komitee arvamuse, mis soodustab mitmetasandilist valitsemist 
ka keskkonnaküsimustes. 

Halduskoormuse lihtsustamine ja vähendamine kui viis keskkonnaõiguse tõhusamaks 
rakendamiseks

4. tunnistab, et keskkonnaalaste õigusaktide rakendamine on märkimisväärne haldus- ja 
finantskohustus, kuid hoolimata sellest rõhutab, et finantskohustuse suurendamine 
piirkondliku ja kohaliku omavalitsuse kohta soodustaks toetusvahendite välja töötamist 
õigusaktide tõhusamaks rakendamiseks;
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5. rõhutab vajadust lõdvendada turu moonutamist puudutavaid reegleid juhul, kui see pärsib 
investeeringuid keskkonnasektorisse ja takistab seega Euroopa õigusaktide rakendamist; 
peab seetõttu vajalikuks meetmeid, mis on otseselt suunatud halduskulude vähendamisele; 

Keskkonnaalast halduskorda on vaja muuta läbipaistvamaks ja avalikumaks

6. märgib, et läbipaistvuse ja avalikustamise küsimuses tuleks enamasti: 

- määratleda mõiste „keskkonnaalane teave”;

- täpsustada need juhtumid, mil õigus pääseda teabele ligi on välistatud; sellise õiguse 
tõhus halduskontroll; 

- määratleda täpselt need seaduspärased aktiivsed isikud, kellel on õigus või 
põhjendatud huvi pääseda ligi keskkonna või maastiku olukorda puudutavale teabele; 

Tagada kodanike parem juurdepääs keskkonnaõigusele 

7. avaldab kahetsust, et ettepaneku protseduur võtta vastu direktiiv õiguskaitse 
kättesaadavuse kohta keskkonnaküsimustes1 peatus esimesel lugemisel, kutsub 
kaasseadusandjaid seega üles oma seisukohti üle vaatama, et ummikseisu lõpetada; 

8. märgib, et keskkonnaalaste konfliktide tõhusam haldamine vajab selliste meetmete 
võtmist, mis peegeldaksid erinevate keskkonnaküsimuste spetsiifikat, arvab, et siduvate 
vahendite vastu võtmine võib takistada investeeringute tegemist keskkonnasektorisse, 
suurendades rakendatavate kavade erinevuste tõttu konkurentsi moonutamist; 

9. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
Regioonide Komiteele ja liikmesriikide parlamentidele.

                                               
1 COM(2003)0624.
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SELETUSKIRI

Komisjoni teatis „Rohkem kasu ELi keskkonnameetmetest: usalduse suurendamine teadmisi 
ja reageerimisvõimet täiustades” (COM(2012)0095) visandab eesmärgid ja meetmed, mis 
aitavad liikmesriikidel teadmisi süsteemselt koguda ja levitada, sealhulgas edendada paremat 
reageerimisvõimet keskkonnaalastele probleemidele. 

Olgugi et vähe tõhusalt ja liiga üldiselt, juhib teatis tähelepanu keskkonnaõiguse positiivsetele 
tagajärgedele. 

Keskkonnaalaste õigusaktide nõuetekohane rakendamine võib sellele tegevusharule tuua kasu, 
luua uusi töökohti ja vähendada märkimisväärselt halduskulusid. 

Raportööri ettepanekud

Lähtudes arukast õigusnormist, üritab käesolev raport ühendada Euroopa Liidu 
keskkonnaõiguse paremaks rakendamiseks tehtavaid jõupingutusi, rõhutades vajadust 
lihtsustada ELi keskkonnaõigust, vähendada halduskoormust ja tugevdada Euroopa ning 
riiklikke haldusstruktuure. 

Tuleb võtta suund Euroopa keskkonnaalaste õigusaktide tõhusamale rakendamisele
konkreetsetele elementidele tuginevate poliitikate ja strateegiate abil, mis on välja töötatud 
koostöös liikmesriikide ning kohalike ja piirkondlike omavalitsustega. 

Vaja on reageerida subsidiaarsuse probleemile, tuues keskkonnaalased õigusaktid kodanikele 
ja riiklikele haldusasutustele lähemale, suurendades seega vahetust ja läbipaistvust. 

Vahendeid, kuidas tagada keskkonnaalaste õigusnormide tõhusat rakendamist, on mitmeid, 
näiteks: 

- vajaduse ja proportsionaalsuse tingimusele vastavad analüüsid õigusaktide 
tulevikumõjude kohta; 

- kehtivate õigusaktide kogumi koherentsem esitamine, et vältida seadusandlike 
kirjavigu, seadusandlikus alusmetsas ei peaks olema „surnuid puid”: praegused 
mittesidusad seadustekstid ja iganenud seadused tühistatakse selleks, et 
keskkonnaalaseid õigusakte lihtsustada. 

Iga ELi uus siduv seadusandlik akt destabiliseerib riiklike valitsusi, takistades tihedamat 
koostööd ning tuues kaasa lõhesid ja ülemääraseid õigusakte. Seega on komisjoni ja 
kompetentsete riiklike valitsuste ülesanne teostada läbi ühistegevuse keskkonnaõiguse 
korrektse rakendamise üle järelvalvet. Nende ambitsioonikate, kuid samas saavutatavate 
tulemusteni jõudmiseks on vaja rakendada uut lähenemist, mis võtaks olemasolevast 
keskkonnaõigusest üle eelkõige selle adekvaatsuse ja tõhususe. 


