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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par lielākiem ieguvumiem ES vides pasākumu jomā — uzticības vairošana ar 
padziļinātām zināšanām un reaģēšanas spēju
(2012/2104(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā LES 11. pantu un Protokola par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes 
principa piemērošanu 5. pantu,

– ņemot vērā LESD 191. un 192. pantu,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par Kopienas vides tiesību aktu 
īstenošanu (COM(2008)0773),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam ar nosaukumu 
„Pārskats par vides politiku 2008. gadā” (COM(2009)0304) un tā pielikumu,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai ar nosaukumu „Lielāki ieguvumi ES vides 
pasākumu jomā — uzticības vairošana ar padziļinātām zināšanām un reaģēšanas spēju” 
(COM(2012)0095),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2012. gada 20. aprīļa rezolūciju par Sestās Kopienas vides 
rīcības programmas pārskatu un prioritātes piešķiršanu Septītās Kopienas vides rīcības 
programmai — Labāka vide labākai dzīvei1,

– ņemot vērā Padomes 2010. gada 20. decembra secinājumus par tematu „Vides politikas 
instrumentu uzlabošana”,

– ņemot vērā 2012. gada 19. aprīļa Padomes prezidējošās valsts secinājumus par Septīto 
vides rīcības programmu,

– ņemot vērā Reģionu komitejas perspektīvas atzinumu par tematu „Vietējo un reģionālo 
pašvaldību loma turpmākajā vides politikā”2,

– ņemot vērā priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par iespēju griezties 
tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem (COM(2003)0624) un Eiropas Parlamenta 
pirmajā lasījumā pieņemto tekstu3,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Reģionālās attīstības komitejas atzinumu (A7-0000/2012),

                                               
1 P7_TA(2012)0147.
2 CdR 164/2010.
3 T5-0239/2004.
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Vispārīgi apsvērumi — Kopienas acquis neesamība un trūkumi pašreizējos tiesību aktos

A. tā kā vispārīga nepieciešamība pēc tiesību skaidrības un noteiktības ir visu Kopienas 
tiesību aktu pamatā;

B. tā kā subsidiaritātes un proporcionalitātes principu dēļ vides jomā jāveic efektīva tiesību 
aktu īstenošana, izmantojot labāku iestāžu sadarbību;

C. tā kā pašreizējie tiesību akti to sarežģītības un dažādo interpretāciju dēļ rada tiesisko 
nenoteiktību un ir acīmredzams šķērslis Kopienas acquis izveidošanai;

D. tā kā ES vides tiesību aktu īstenošana un to ievērošanas kontrole ir gan valsts iestāžu, gan 
vietējo un reģionālo pašvaldību uzdevums;

E. tā kā LES 11. pants Eiropas iestādēm paredz ciešāku dialogu un konsultācijas; ar tiem 
pašiem noteikumiem ir izveidots juridisks instruments, lai stiprinātu šo iestāžu lomu ES 
politiku noteikšanā;

F. tā kā subsidiaritātes princips ir paplašināts reģionālā un vietējā līmenī; Protokola par 
subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu 5. pants apstiprina, ka 
tiesību aktu priekšlikumi jāpapildina ar novērtējumu par to, kādu finanšu ietekmi un sekas 
priekšlikums rada uz normatīvajiem aktiem, ko īstenos dalībvalstis, tostarp uz 
reģionālajiem tiesību aktiem,

Īstenošana, ievērojot subsidiaritātes principu

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu „Lielāki ieguvumi ES vides pasākumu jomā —
uzticības vairošana ar padziļinātām zināšanām un reaģēšanas spēju” (COM(2012)0095), 
tomēr norāda, ka tajā trūkst konkrētu atsauču uz reģionālo un vietējo pašvaldību nozīmīgo 
lomu Eiropas vides tiesību aktu īstenošanas posmā;

2. uzsver nepieciešamību sniegt reģionālajām un vietējām pašvaldībām finanšu atbalstu un 
tehnisko palīdzību vides jautājumos;

3. atzinīgi vērtē Reģionu komitejas atzinumu, paplašinot daudzpakāpju pārvaldības 
koncepcijas piemērošanu arī attiecībā uz vides jautājumiem;

Administratīvā sloga vienkāršošana un samazināšana kā efektīvākas īstenošanas stimuls  

4. atzīst, ka tiesību aktu vides jomā īstenošanai nepieciešams būtisks administratīvais un 
finansiālais ieguldījums; tomēr uzsver, ka lielākas reģionālo un vietējo pašvaldību finanšu 
saistības palīdzēs izstrādāt instrumentus, kas veicinās efektīvāku īstenošanu;

5. uzsver nepieciešamību izveidot noteikumus par tirgus kropļošanu, ja tā kavē ieguldījumus 
vides nozarē un attiecīgi rada šķēršļus Eiropas tiesību aktu īstenošanai; tāpēc uzskata, ka 
nepieciešami instrumenti, kuru mērķis ir tiešā veidā samazināt administratīvās izmaksas;

Nepieciešamība pēc lielākas pārredzamības un atklātības administratīvajās procedūrās 
vides jomā
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6. uzskata, ka noteikumiem pārredzamības un atklātības jomā galvenokārt būtu jāietver:

- vides informācijas jēdziena definīcija;

- gadījumi, kad netiek piešķirtas piekļuves tiesības; šo tiesību efektīva administratīvā 
aizsardzība;

- konkrēta norāde uz aktīviem likumīgiem subjektiem, kuriem ir tiesības vai likumīgas 
intereses piekļūt informācijai par vides un ainavas stāvokli;

Garantijas iedzīvotāju vieglākai iespējai vērsties tiesu iestādēs saistībā ar vides 
jautājumiem

7. pauž nožēlu par to, ka priekšlikums direktīvai par iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā 
ar vides jautājumiem1 ir apstājies pirmajā lasījumā; tāpēc aicina tiesību aktu veidotājus 
pārskatīt savas nostājas, lai atsāktu tā izskatīšanu;

8. norāda, ka vides problēmu efektīvākai pārvaldībai nepieciešams izveidot pasākumus, kas 
atspoguļo dažādu vides jautājumu konkrētas īpatnības; tāpēc uzskata, ka saistošu 
instrumentu pieņemšana var radīt šķēršļus ieguldījumiem vides nozarē, palielinot 
konkurences izkropļojumus atšķirīgu piemēroto režīmu dēļ;

9. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī Reģionu 
komitejai un dalībvalstu parlamentiem.

                                               
1 COM(2003)0624.
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PASKAIDROJUMS

Komisijas paziņojumā „Lielāki ieguvumi ES vides pasākumu jomā — uzticības vairošana ar 
padziļinātām zināšanām un reaģēšanas spēju” (COM(2012)0095) noteikti mērķi un pasākumi, 
lai palīdzētu dalībvalstīm izveidot sistemātisku pieeju prasmju apkopošanai un izplatīšanai, 
tostarp attiecībā uz veidiem, kā veicināt labākas reaģēšanas spējas vides jautājumos.

Paziņojumā, lai arī ne īpaši efektīvā un pārāk vispārīgā veidā, norādīta vides tiesību pozitīvā 
ietekme.

Pareiza vides tiesību aktu īstenošana var dot ieguvumu nozarei, radīt jaunas darba vietas, 
būtiski samazinot administratīvās izmaksas.

Referenta priekšlikumi

Lai izveidotu lietpratīgu regulējumu, šajā ziņojumā mēģināts konsolidēt centienus labāk 
īstenot Eiropas vides tiesību aktus, uzsverot nepieciešamību vienkāršot ES vides tiesības, 
samazināt administratīvo slogu un stiprināt Eiropas un valstu administratīvās struktūras.

Mērķis ir panākt efektīvu Eiropas vides tiesību īstenošanu, dalībvalstu un teritoriālo iestāžu 
sadarbībā izstrādājot uz konkrētiem aspektiem pamatotas politiskās nostādnes un stratēģijas.

Jāizmanto subsidiaritātes iespējas, jāizveido ciešāka vides tiesību aktu saikne ar iedzīvotājiem 
un valsts iestādēm, uzlabojot to tūlītēju piemērošanu un pārredzamību.

Ir vairāki instrumenti, lai nodrošinātu efektīvu vides tiesību aktu īstenošanu, piemēram:
- tiesību aktu turpmākās ietekmes analīze, kas galvenokārt atbilst nepieciešamības un 

proporcionalitātes prasībām;
- saskaņotāka spēkā esošo tiesību aktu tekstu noformulēšana, lai novērstu tiesību aktu 

pārstrādāšanu; tiesību aktos nav jābūt liekām detaļām — nesaskaņoti pašreizējo tiesību 
aktu teksti un nevajadzīgi tiesību akti jāatceļ, lai vienkāršotu vides tiesību aktus.

Jebkurš jauns saistošs ES tiesību akts papildus graus pašreizējo valsts režīmu stabilitāti, 
kavējot labāku sadarbību un radot risku ieviest trūkumus un nepilnības tiesību aktos. Tādēļ 
Komisijai un kompetentajām valsts iestādēm jāpastiprina pareizas vides tiesību aktu 
īstenošanas uzraudzība ar papildu pasākumiem. Lai sasniegtu šos vērienīgos, bet īstenojamos 
mērķus, jāizveido jauna pieeja, vispirms pārskatot pašreizējo vides tiesību aktu īstenošanas 
atbilstību un efektivitāti.


