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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

ES aplinkos priemonių teikiamos naudos užtikrinimas. Pasitikėjimo didinimas geriau 
informuojant ir sparčiau reaguojant (2012/2104(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į ES sutarties 11 straipsnį ir Protokolo dėl subsidiarumo ir proporcingumo 
principų taikymo 5 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 191 ir 192 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai, Europos Parlamentui, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos bendrijos 
aplinkos teisės įgyvendinimas“ (COM(2008) 0773),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos Parlamentui „2008 m. 
aplinkos politikos apžvalga“ (COM(2009) 0304) ir prie jo pridedamą dokumentą,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „ES aplinkos priemonių 
teikiamos naudos užtikrinimas. Pasitikėjimo didinimas geriau informuojant ir sparčiau 
reaguojant“ (COM(2012) 0095),

– atsižvelgdamas į 2012 m. balandžio 20 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl šeštosios 
aplinkosaugos veiksmų programos peržiūros ir septintosios aplinkosaugos veiksmų 
programos „Geresnė aplinkosauga geresniam gyvenimui“ prioritetų nustatymo1,

– atsižvelgdamas į 2010 m. gruodžio 20 d. Tarybos išvadas dėl aplinkos politikos priemonių 
gerinimo,

– atsižvelgdamas į 2012 m. balandžio 19 d. Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės 
išvadas dėl septintosios aplinkosaugos veiksmų programos,

– atsižvelgdamas į Regionų komiteto perspektyvinę nuomonę „Vietos ir regionų valdžios 
institucijų vaidmuo ateities aplinkos politikoje“2,

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl teisės 
kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais (COM(2003) 0624) ir į Europos Parlamento 
pirmuoju svarstymu priimtą dokumentą3,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir į 

                                               
1 P7_TA(2012)0147.
2 CdR 164/2010.
3 T5-0239/2004.
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Regioninės plėtros komiteto nuomonę (A7-0000/2012),

Bendrosios pastabos: Bendrijos acquis nebuvimas ir dabartinių teisės aktų trūkumai

A. kadangi bendrasis teisinio aiškumo ir tikrumo reikalavimas yra visų ES teisės aktų 
pagrindas;

B. kadangi taikant subsidiarumo ir proporcingumo principus aplinkos srityje būtina 
veiksmingai įgyvendinti teisės aktus, tam pasitelkiant aktyvesnį institucijų 
bendradarbiavimą;

C. kadangi dėl dabartinių teisės aktų sudėtingumo ir skirtingo aiškinimo susidaro teisinis 
netikrumas ir tai akivaizdžiai tampa kliūtimi kurti Bendrijos acquis;

D. kadangi įpareigojimu įgyvendinti ES aplinkos teisės aktus ir kontroliuoti jų laikymąsi 
dalijamasi su nacionalinėmis valdžios institucijomis ir regionų bei vietos subjektais;

E. kadangi ES sutarties 11 straipsnyje nurodyta, jog Europos institucijos turi palaikyti 
glaudesnį dialogą su suinteresuotomis šalimis ir su jomis konsultuotis; ši nuostata iš esmės 
yra teisinė priemonė jų vaidmeniui kuriant ES politiką sustiprinti;

F. kadangi subsidiarumo principą numatyta taikyti ir regionų bei vietos lygmeniu; kadangi 
Protokolo dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 5 straipsnyje teigiama, jog 
bet kuriame įstatymo galią turinčio akto projekte turėtų būti pateiktas pasiūlymo dėl 
finansinio poveikio ir jo poveikio reglamentavimo, kurį turi įgyvendinti valstybės narės, 
įskaitant regionų teisės aktus, vertinimas;

Darbas laikantis subsidiarumo principo

1. palankiai vertina Komisijos komunikatą „ES aplinkos priemonių teikiamos naudos 
užtikrinimas. Pasitikėjimo didinimas geriau informuojant ir sparčiau reaguojant“ 
(COM(2012) 0095), tačiau apgailestauja, kad jame nėra konkrečių nuorodų į esminį 
regionų ir vietos subjektų vaidmenį įgyvendinant ES aplinkos teisės aktus;

2. pabrėžia, kad regionų ir vietos subjektams svarbu teikti finansinę paramą ir sukurti 
technines gaires aplinkos klausimais;

3. labai palankiai vertina Regionų komiteto nuomonę, primygtinai ragindamas daugiapakopį 
valdymą taikyti ir sprendžiant aplinkos klausimus;

Supaprastinimas ir administracinės naštos mažinimas kaip veiksmingesnio 
įgyvendinimo skatinimas

4. pripažįsta, kad, norint įdiegti aplinkos srities teisės aktus, reikia prisiimti didelius 
administracinius ir finansinius įsipareigojimus; drauge pabrėžia, kad, padidinus regioninių 
ir vietos subjektų finansinius įsipareigojimus, būtų paskatinta skatinamųjų priemonių 
plėtra, o vėliau – ir veiksmingesnis teisės aktų diegimas;

5. primena, kad būtina sušvelninti taikomas nuo rinkos iškreipimo saugančias taisykles, jeigu 
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dėl jų atgrasoma nuo investavimo į aplinkos sektorių ir dėl to susidaro kliūčių 
įgyvendinant ES teisės aktus; todėl mano, kad būtina imtis finansinių priemonių siekiant 
tiesiogiai sumažinti administracines išlaidas;

Didesnio aplinkos srities administracinių procedūrų skaidrumo ir viešumo poreikis

6. pažymi, kad pagrindinėmis skaidrumo ir viešumo taisyklių nuostatomis turėtų būti visų 
pirma siekiama:

- apibrėžti sąvoką „aplinkos informacija“;

- nurodyti atvejus, kai teisė susipažinti nesuteikiama; užtikrinti veiksmingą 
administracinę šios teisės apsaugą;

- konkrečiai nurodyti teisėtus veiklą vykdančius subjektus, turinčius teisę ar teisėtai 
suinteresuotus gauti informaciją apie aplinkos ir gamtovaizdžio būklę;

Piliečių geresnių galimybių kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais užtikrinimas

7. apgailestauja, kad pasiūlymo dėl direktyvos dėl teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos 
klausimais1 priėmimas buvo sustabdytas per pirmąjį svarstymą; todėl ragina visus teisės 
aktų leidėjus iš naujo apsvarstyti savo poziciją, kad būtų išeita iš aklavietės;

8. pažymi, kad norint veiksmingiau spręsti konfliktus aplinkos srityje būtina priimti 
priemonių, kuriomis būtų atsižvelgta į įvairių konkrečių aplinkos problemų ypatumus; 
todėl mano, kad privalomųjų priemonių priėmimas gali tapti kliūtimi investuoti į aplinkos 
sektorių ir dėl taikomos nevienodos tvarkos dar labiau iškreipti konkurenciją;

9. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Regionų komitetui ir 
valstybių narių parlamentams.

                                               
1 COM (2003) 0624.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Komisijos komunikate „ES aplinkos priemonių teikiamos naudos užtikrinimas. Pasitikėjimo 
didinimas geriau informuojant ir sparčiau reaguojant“ (COM(2012) 0095) išdėstyti tikslai ir 
priemonės, kuriais siekiama padėti valstybėms narėms diegti sisteminį požiūrį į žinių kaupimą 
ir skleidimą, įskaitant būdus skatinti geresnį gebėjimą reaguoti į aplinkos problemas.

Komunikate, nors ir nelabai veiksmingai, pernelyg bendrais bruožais, pabrėžiami teigiamo 
aplinkos teisės aktų poveikio pavyzdžiai.

Deramas aplinkos teisės aktų įgyvendinimas gali būti naudingas pramonei, padėti sukurti 
naujų darbo vietų ir gerokai sumažinti administravimo išlaidas.

Pranešėjo pasiūlymai

Šiame pranešime, turint omenyje siekį, kad teisės aktai būtų aiškiai suprantami, bandoma 
sutelkti pastangas geriau įgyvendinti ES aplinkos teisės aktus, pasitelkiant ES aplinkos teisės 
supaprastinimą, administracinių sąnaudų mažinimą ir europinės bei nacionalinės 
administracinės struktūros stiprinimą.

Tuo tikslu reikia imtis veiksmingai įgyvendinti ES aplinkos teisės aktus kuriant konkrečiais 
elementais grindžiamą politiką bei strategijas ir bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis ir 
teritoriniais subjektais.

Reikia imtis subsidiarumo uždavinio ir priartinti aplinkos teisės aktus prie piliečių bei 
nacionalinių valdžios institucijų taip siekiant užtikrinti tiesioginį jų taikymą ir padidinant 
skaidrumą.

Veiksmingam aplinkos teisės aktų įgyvendinimui užtikrinti gali būti taikomos įvairios 
priemonės, kaip antai:

- būsimo teisės akto poveikio nagrinėjimas, kad jis labiau atitiktų būtinybės ir 
proporcingumo reikalavimus;

- nuoseklesnis visų galiojančių teisės aktų pateikimas, kad nereikėtų rengti naujos jų 
redakcijos; teisės „atžalyne“ neturi būti „sausuolių“: siekiant palengvinti aplinkos 
teisės struktūrą, nenuoseklūs dabartinių įstatymų tekstai ir pasenę įstatymai turi būti 
panaikinti.

Bet koks naujas privalomas ES teisės aktas dar labiau destabilizuos esamas nacionalines teisės 
sistemas, atitolins jas nuo glaudesniu bendradarbiavimu pagrįsto požiūrio ir teisės sistemoje 
sukurs spragų bei kartojimosi pavojų. Todėl Komisijai ir kompetentingoms nacionalinėms 
institucijoms derėtų bendrais veiksmais stiprinti tinkamo aplinkos teisės aktų įgyvendinimo 
stebėseną. Kad būtų pasiekta šių plataus užmojo, bet pagrįstai pasiekiamų rezultatų, būtina 
priimti naują požiūrį, in primis dėmesį skiriant esamų aplinkos teisės aktų įgyvendinimo 
tinkamumui ir veiksmingumui.


