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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Az uniós környezetvédelmi intézkedések hozadékainak láthatóvá tétele: bizalomépítés az 
ismeretek gyarapítása és a reakcióképesség javítása révén 

(2012/2104(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az EUSZ 11. cikkére és a szubszidiaritás és arányosság elvének alkalmazására 
vonatkozó jegyzőkönyv 5. cikkére,

– tekintettel az EUMSZ 191. és 192. cikkére,

– tekintettel a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, az Európai Közösség környezetvédelmi 
jogának végrehajtásáról szóló bizottsági közleményre (COM(2008)0773),

– tekintettel a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez intézett, a környezetvédelmi politika 
2008. évi felülvizsgálatáról szóló bizottsági közleményre (COM(2009)0304) és az ahhoz 
csatolt dokumentumra,

– tekintettel a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, „Az uniós környezetvédelmi 
intézkedések hozadékainak láthatóvá tétele: bizalomépítés az ismeretek gyarapítása és a 
reakcióképesség javítása révén” című bizottsági közleményre (COM(2012)0095),

– tekintettel az Európai Parlament 2012. április 20-i állásfoglalására a 6. környezetvédelmi 
cselekvési program felülvizsgálatáról és a 7. környezetvédelmi cselekvési program 
prioritásainak meghatározásáról – egészségesebb környezet egy jobb életért1,

– tekintettel a Tanács 2010. december 20-i, a környezetvédelmi politikai eszközök 
fejlesztéséről szóló következtetéseire,

– tekintettel a 2012. április 19-i, a 7. környezetvédelmi cselekvési programról szóló tanácsi 
elnökségi következtetésekre,

– tekintettel a Régiók Bizottságának a helyi és regionális önkormányzatoknak a jövőbeli 
környezetvédelmi politikában betöltendő szerepéről szóló véleményére2,

– tekintettel a környezeti ügyekben az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatra (COM(2003)0624) és az 
Európai Parlament által első olvasatban elfogadott szövegre3,

– tekintettel eljárási szabályzatának 48. cikkére,

                                               
1 P7_TA(2012)0147.
2 CdR 164/2010.
3 T5-0239/2004.
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– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére (A7-0000/2012),

Általános megfontolások: az uniós vívmányok hiánya és a jelenlegi jogszabályok 
hiányosságai

A. mivel az egyértelműség és jogbiztonság iránti általános igény képezi valamennyi 
közösségi jogszabály alapját;

B. mivel a szubszidiaritás és arányosság elvének környezeti ügyekben történő alkalmazása 
szükségessé teszi a jogszabályok nagyobb intézményi együttműködés révén megvalósuló 
hatékony végrehajtását;

C. mivel a jelenlegi jogszabályok összetettségük és eltérő értelmezéseik miatt 
jogbizonytalanságot eredményeznek, és ezért nyilvánvalóan gátolják az uniós vívmányok 
létrehozását;

D. mivel az Európai Unió környezetvédelmi jogszabályainak való megfelelés megvalósítása 
és ellenőrzése a nemzeti hatóságok, valamint a regionális és helyi önkormányzatok közös 
feladata;

E. mivel az EUSZ 11. cikke előírja az európai intézmények közötti párbeszéd és konzultáció 
intenzívebbé tételét; ez a rendelkezés valójában ezen intézmények által az uniós politikák 
kialakításában betöltött szerep megerősítését szolgáló jogi eszköz;

F. mivel a szubszidiaritás elvét ki kell terjeszti a regionális és a helyi szintre;továbbá mivel a 
szubszidiaritás és arányosság alkalmazásáról szóló jegyzőkönyv 5. cikke kimondja, hogy 
minden jogalkotási aktus tervezetének tartalmaznia kell adatokat a tervezet előrelátható 
pénzügyi hatásairól, továbbá a tagállamok, illetve adott esetben a régiók által annak 
végrehajtására elfogadandó jogszabályokra vonatkozó hatásairól;

A szubszidiaritás elvének érvényesülése

1. üdvözli az Európai Bizottság „Az uniós környezetvédelmi intézkedések hozadékainak 
láthatóvá tétele: bizalomépítés az ismeretek gyarapítása és a reakcióképesség javítása 
révén” című közleményét (COM(2012)0095), mindazonáltal hiányolja belőle a regionális 
és helyi önkormányzatoknak az európai környezetvédelmi jogszabályok végrehajtásában 
betöltött alapvető szerepére vonatkozó konkrét utalásokat;

2. hangsúlyozza, hogy a környezetvédelmi kérdésekkel kapcsolatban a regionális és helyi 
önkormányzatok számára pénzügyi támogatást és technikai útmutatást kell nyújtani;

3. hivatkozik a Régiók Bizottságának véleményére, sürgetve a többszintű kormányzás 
elvének alkalmazását, környezetvédelmi kérdésekben is;

Az adminisztratív terhek egyszerűsítése és csökkentése a hatékonyabb végrehajtás 
ösztönzése érdekében

4. elismeri, hogy a környezetvédelmi jogszabályok végrehajtása jelentős adminisztratív és 
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pénzügyi terhet jelent; mindazonáltal hangsúlyozza, hogy a regionális és helyi 
önkormányzatok iránti pénzügyi kötelezettségvállalás lesz a hatékonyabb végrehajtást 
célzó ösztönző eszközök fejlesztésének hajtóereje;

5. ismétli, hogy a piac torzulására vonatkozó szabályozást enyhíteni kell azokban az 
esetekben, ahol az a környezetvédelmi ágazatbeli beruházások szempontjából visszatartó 
erőt jelent, és következésképpen akadályozza az európai jogszabályok végrehajtását; ezért 
úgy véli, hogy az adminisztratív költségek közvetlen csökkentését célzó eszközökre van 
szükség;

Nagyobb átláthatóságra és nyilvánosságra van szükség a környezeti kérdések terén 
folytatott közigazgatási eljárásokban

6. megjegyzi, hogy az átláthatóság és a nyilvánosság elvének főként a következőkre kell 
alapulnia:

– a környezetvédelmi tájékoztatás fogalmának meghatározása;

– a hozzáférési jogból való kizárás eseteinek meghatározása; e jog hatékony 
adminisztratív védelme;

– azon aktív jogosultak pontos meghatározása, akiknek törvényes joguk vagy jogos 
érdekük fűződik a környezet és a táj állapotára vonatkozó információkhoz való 
hozzáféréshez;

A polgárok „környezetvédelmi igazságszolgáltatáshoz” való könnyebb hozzáférésének 
garanciái

7. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a környezeti ügyekben az igazságszolgáltatáshoz való jog 
biztosításáról szóló irányelvre irányuló javaslat1 megrekedt az első olvasatban; ezért 
felkéri a társ-jogalkotókat, hogy a patthelyzetből való kilábalás érdekében vizsgálják felül 
álláspontjukat;

8. megjegyzi, hogy a környezetvédelmi konfliktusok hatékonyabb kezeléséhez olyan 
intézkedéseket kell elfogadni, amelyek tükrözik a különböző környezetvédelmi kérdések 
egyéni sajátosságait; e tekintetben úgy véli, hogy kötelező erejű eszközök elfogadása 
akadályozhatja a környezetvédelmi ágazatbeli beruházásokat, és a különböző rendszerek 
alkalmazása miatt fokozhatja a verseny torzulását;

9. felkéri elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a Régiók Bizottságának és a nemzeti parlamenteknek.

                                               
1 COM(2003)0624.
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INDOKOLÁS

Az Európai Bizottság „Az uniós környezetvédelmi intézkedések hozadékainak láthatóvá 
tétele: bizalomépítés az ismeretek gyarapítása és a reakcióképesség javítása révén” című 
közleménye (COM(2012)0095) azokat a célkitűzéseket és intézkedéseket követi nyomon, 
amelyek célja, hogy segítsék a tagállamokat az ismeretek összegyűjtésére és terjesztésére 
vonatkozó szisztematikus megközelítés alkalmazásában, ideértve a környezeti kérdésekkel 
kapcsolatos reakciókészség növelésének módszereit is.

A közlemény – bár kevéssé hatékonyan és túl általánosan – kiemeli a környezetvédelmi jog 
pozitív hatásait is.

A környezetvédelmi jogszabályok helyes végrehajtása előnyökkel járna az ipar számára, új 
munkahelyeket teremtene, és mindemellett az adminisztratív költségek jelentős 
csökkentéséhez is hozzájárulna.

Az előadó javaslatai

Ez a jelentés az intelligens jogi szabályozás érdekében kísérletet tesz az európai 
környezetvédelmi jogszabályok jobb végrehajtása érdekében tett erőfeszítések 
megszilárdítására, mégpedig az EU környezetvédelmi jogának egyszerűsítése, az 
adminisztratív terhek csökkentése, valamint az uniós és nemzeti adminisztrációs struktúrák 
hatékonyabbá tétele révén.

Ennek oka, hogy el kell indulni az európai uniós környezetvédelmi jog hatékony 
végrehajtása felé, amely a konkrét elemeken alapuló politikák és stratégiák kidolgozása 
révén, a tagállamok és a helyi hatóságok együttműködésével valósulhat meg.

Meg kell felelni a szubszidiaritás jelentette kihívásnak, vagyis szorosabb kapcsolatot kell 
kialakítani a polgárok és a nemzeti közigazgatások, valamint a környezetvédelmi szabályozás 
között, amely utóbbit közvetlenebbé és átláthatóbbá kell tenni.

A környezetvédelmi jogszabályok hatékony végrehajtása különféle eszközökkel biztosítható, 
többek között a következőkkel:

– a jogszabály jövőbeli hatásának elemzése, főként a szükségesség és az arányosság 
elvének való megfelelés szempontjából;

– a hatályos szabályozás lényegének következetesebb ismertetése, a jogszabályok 
átdolgozásának elkerülése érdekében; nem szabad, hogy elavult rendelkezések 
maradjanak a jogszabályok között: a környezetvédelmi joganyag könnyítése 
érdekében a jelenleg következetlen jogszabályszövegeket és az elavult jogszabályokat 
hatályon kívül kell helyezni.

Bármely új kötelező erejű uniós jogszabály tovább fogja destabilizálni a jelenlegi nemzeti 
rendszereket, részben azáltal, hogy eltávolítja azokat a nagyobb fokú együttműködésen 
alapuló megközelítéstől, részben azáltal, hogy a jogszabályi lefedettség terén joghézagok, 
illetve redundancia kialakulásával fenyeget. Ennélfogva az Európai Bizottságra és az illetékes 
nemzeti hatóságokra hárul az a feladat, hogy együttes fellépésekkel erősítsék a 
környezetvédelmi jogszabályok helyes végrehajtásának ellenőrzését. Az említett ambiciózus –
ám megvalósítható – eredmények elérése érdekében új megközelítést kell alkalmazni, 
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hangsúlyozva mindenekelőtt a meglévő környezetvédelmi jogszabályok végrehajtásának 
megfelelőségét és hatékonyságát.


