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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

aiheesta "Enemmän hyötyä irti EU:n ympäristötoimenpiteistä: luottamuksen 
lisääminen parantamalla tietämystä ja reagointia"
(2012/2104(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 11 artiklan sekä toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan 5 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 191 ja 192 artiklan,

– ottaa huomioon komission neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle antaman tiedonannon Euroopan yhteisön 
ympäristölainsäädännön täytäntöönpanosta (COM(2008)0773),

– ottaa huomioon komission neuvostolle ja Euroopan parlamentille antaman tiedonannon 
vuoden 2008 ympäristöpoliittisesta katsauksesta (COM(2009)0304) sekä siihen liittyvän 
asiakirjan,

– ottaa huomioon komission Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle antaman tiedonannon "Enemmän hyötyä irti 
EU:n ympäristötoimenpiteistä: luottamuksen lisääminen parantamalla tietämystä ja 
reagointia" (COM(2012)0095),

– ottaa huomioon 20. huhtikuuta 2012 antamansa päätöslauselman1 kuudennen ympäristöä 
koskevan toimintaohjelman tarkistamisesta ja seitsemännen ympäristöä koskevan 
toimintaohjelman painopisteiden asettamisesta – Parempi ympäristö, parempi elämä,

– ottaa huomioon neuvoston 20. joulukuuta 2010 antamat päätelmät ympäristöpoliittisten 
välineiden tehostamisesta,

– ottaa huomioon neuvoston puheenjohtajavaltion 19. huhtikuuta 2012 antamat päätelmät 
seitsemännestä ympäristöä koskevasta toimintaohjelmasta,

– ottaa huomioon alueiden komitean suuntaa-antavan lausunnon2 aiheesta "Paikallis- ja 
alueviranomaisten rooli tulevassa ympäristöpolitiikassa",

– ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 
muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa (COM(2003)0624) sekä 
Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymän tekstin3,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

                                               
1 P7_TA(2012)0147.
2 CdR 164/2010.
3 T5-0239/2004.
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– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä aluekehitysvaliokunnan lausunnon (A7-0000/2012),

A. katsoo, että lainsäädännön selkeyden ja oikeusvarmuuden yleinen vaatimus on kaikkien 
unionin säädösten perustana;

B. katsoo, että ympäristöalaa koskevat toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteet edellyttävät, 
että säädökset pannaan tosiasiallisesti täytäntöön laajemman toimielinten välisen 
yhteistyön avulla;

C. katsoo, että nykyiset säännökset ovat monimutkaisia ja niitä voi tulkita eri tavoin, mikä 
aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta ja haittaa selvästi unionin säännöstön luomista;

D. toteaa, että on sekä kansallisten viranomaisten että alueellisten ja paikallisten elinten 
tehtävä toteuttaa EU:n ympäristölainsäädäntöä ja valvoa sen noudattamista;

E. katsoo, että unionin toimielinten on Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 11 artiklan 
mukaisesti tehostettava vuoropuhelu- ja kuulemismenettelyjään; toteaa, että mainittu 
artikla on itse asiassa oikeudellinen väline toimielinten roolin vahvistamiseksi EU:n 
politiikkojen määrittämisessä;

F. toteaa, että toissijaisuusperiaate ulottuu alueelliselle ja paikalliselle tasolle; toteaa, että 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan 5 artiklassa 
määrätään, että esityksissä lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviksi säädöksiksi on 
arvioitava esityksen rahoitusvaikutuksia ja vaikutuksia lainsäädäntöön, joka 
jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön, tarvittaessa myös alueelliseen lainsäädäntöön;

Toissijaisuusperiaatteen noudattaminen

1. suhtautuu myönteisesti komission tiedonantoon aiheesta "Enemmän hyötyä irti EU:n 
ympäristötoimenpiteistä: luottamuksen lisääminen parantamalla tietämystä ja reagointia" 
(COM(2012)0095), mutta pitää kuitenkin valitettavana, ettei tiedonantoon sisälly erityisiä 
viitteitä siihen olennaisen tärkeään rooliin, joka alue- ja paikallisviranomaisilla on unionin 
ympäristölainsäädännön täytäntöönpanovaiheessa;

2. korostaa, kuinka tärkeää on myöntää alue- ja paikallisviranomaisille rahoitustukea ja antaa 
teknisiä ohjeita ympäristöasioista;

3. tukee alueiden komitean lausuntoa, jossa kehotetaan soveltamaan monitasoista hallintoa 
myös ympäristökysymyksissä;

Hallinnollisten rasitteiden yksinkertaistaminen ja vähentäminen kannustimena 
tehokkaampaan täytäntöönpanoon

4. toteaa, että ympäristölainsäädännön täytäntöönpano vaatii merkittävää hallinnollista ja 
taloudellista sitoutumista; painottaa kuitenkin, että alue- ja paikallisviranomaisten 
rahoitussitoumuksen kasvu edistää kannustimien kehittämistä tehokkaampaa 
täytäntöönpanoa ajatellen;
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5. painottaa tarvetta lieventää markkinoiden vääristymistä koskevia sääntöjä, jos ne 
jarruttavat ympäristöalan investointeja ja muodostavat esteen unionin säännöstön 
täytäntöönpanolle; pitää kuitenkin välttämättöminä välineitä, joilla pyritään välittömästi 
vähentämään hallinnollisia kustannuksia;

Tarve laajempaan avoimuuteen ja julkisuuteen ympäristöalan hallinnollisissa 
menettelyissä

6. toteaa, että johtoajatuksena avoimuuden ja julkisuuden suhteen olisi oltava pääasiallisesti

– "ympäristötiedon" käsitteen määrittäminen

– niiden tapausten erittely, jotka eivät kuulu tiedonsaantioikeuden piiriin; kyseisen 
oikeuden tehokas hallinnollinen valvonta

– tieto henkilöistä, joilla on oikeus tai perusteltu syy saada tietoja ympäristön ja 
maiseman tilasta;

Takeet siitä, että kansalaiset saavat helpommin "ympäristöön liittyvää oikeutta" 

7. pitää valitettavana, että menettely, jossa käsiteltiin ehdotusta direktiiviksi1

muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa, pysähtyi ensimmäiseen 
käsittelyyn; kehottaa tämän vuoksi lainsäätäjiä tarkastelemaan uudelleen kantojaan, jotta 
umpikujasta voitaisiin jatkaa eteenpäin;

8. toteaa, että ympäristöristiriitojen tehokkaampi hallinnointi edellyttää sellaisten toimien 
hyväksymistä, joissa otetaan huomioon eri ympäristökysymysten yksilölliset 
erityispiirteet; katsoo tältä osin, että sitovien välineiden käyttöönotto voi olla esteenä 
ympäristöalan investoinneille ja lisätä kilpailun vääristymiä erilaisten sovellettavien 
järjestelyjen vuoksi;

9. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
alueiden komitealle ja jäsenvaltioiden parlamenteille.

                                               
1 COM(2003)0624.
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PERUSTELUT

Komission tiedonannossa aiheesta "Enemmän hyötyä irti EU:n ympäristötoimenpiteistä: 
luottamuksen lisääminen parantamalla tietämystä ja reagointia" (COM(2012)0095) 
hahmotellaan tavoitteet ja toimenpiteet jäsenvaltioiden auttamiseksi omaksumaan 
järjestelmällinen lähestymistapa tiedon keräämiseen ja levittämiseen, mukaan lukien keinot 
kannustaa reagoimaan laajemmin ympäristökysymyksiin.

Tiedonannossa esitetään ympäristölainsäädännön myönteisiä vaikutuksia, vaikkakin liian 
yleisesti eikä riittävän tehokkaalla tavalla.

Ympäristösäännösten asianmukainen täytäntöönpano voi tuoda mukanaan etuja teollisuudelle, 
luoda uusia työpaikkoja ja vähentää huomattavasti hallinnollisia kustannuksia.

Esittelijän ehdotukset

Tässä mietinnössä tavoitteena on järkevä sääntely, ja siinä pyritään parantamaan unionin 
ympäristösäännösten täytäntöönpanoa yksinkertaistamalla EU:n ympäristölainsäädäntöä, 
vähentämällä hallinnollisia rasitteita ja vahvistamalla unionin ja jäsenvaltioiden 
hallintorakenteita.

Tavoitteena on pyrkiä unionin ympäristölainsäädännön tehokkaaseen täytäntöönpanoon 
laatimalla toimintatapoja ja strategioita, jotka perustuvat konkreettisiin tekijöihin, yhteistyössä 
jäsenvaltioiden ja alueviranomaisten kanssa.

Kyse on toissijaisuutta koskevaan haasteeseen vastaamisesta ja ympäristölainsäädännön 
tekemisestä tutummaksi kansalaisille ja kansallisille hallintoviranomaisille sekä sen 
avoimuuden ja välittömyyden lisäämisestä.

Ympäristösäännösten täytäntöön panemiseksi tehokkaasti on monia välineitä, esimerkiksi 
seuraavat:
– sellaiset analyysit säännösten tulevista vaikutuksista, jotka vastaavat laajalti 

välttämättömyyttä ja suhteellisuutta koskeviin vaatimuksiin
– koko voimassa olevan lainsäädännön johdonmukaisempi esittäminen, jotta vältetään 

säädösten uudelleen laatiminen; tarpeetonta lainsäädäntöä ei saa olla: nykyiset
epäjohdonmukaiset lait ja vanhentuneet säädökset on kumottava, jotta 
ympäristölainsäädäntöä kevennetään.

Mikä hyvänsä EU:n uusi sitova säädös horjuttaisi entisestään nykyisiä kansallisia järjestelmiä, 
etäännyttäisi niitä suurempaan yhteistyöhön perustuvasta lähestymistavasta ja lisäisi 
puutteiden ja päällekkäisyyksien vaaraa sääntelyssä. Näin ollen on komission ja 
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten tehtävä vahvistaa ympäristölainsäädännön 
moitteettoman täytäntöönpanon valvontaa yhteisillä toimilla. Näiden kunnianhimoisten mutta 
toteutettavissa olevien tulosten saavuttamiseksi on otettava käyttöön uusi toimintatapa, jossa 
korostetaan erityisesti nykyisen ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon tarkistamista ja 
tehostamista.


