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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o zlepšení využitia potenciálu opatrení EÚ v oblasti životného prostredia: budovanie 
dôvery prostredníctvom rozširovania poznatkov a schopnosti reagovať 

(2012/2104(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 11 Zmluvy o Európskej únii a článok 5 Protokolu o uplatňovaní 
zásad subsidiarity a proporcionality,

– so zreteľom na články 191 a 192 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o vykonávaní environmentálneho 
práva Európskeho spoločenstva (COM(2008)0773),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu s názvom Správa 
o preskúmaní politiky životného prostredia 2008 (COM(2009)0304) a na príslušný 
priložený dokument,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Zlepšenie využitia 
potenciálu opatrení EÚ v oblasti životného prostredia: budovanie dôvery prostredníctvom 
rozširovania poznatkov a schopnosti reagovať (COM(2012)0095),

– so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu z 20. apríla 2012 o hodnotení šiesteho 
environmentálneho akčného programu a stanovení priorít siedmeho environmentálneho 
akčného programu – Lepšie životné prostredie pre lepší život1,

– so zreteľom na závery Rady k téme Zlepšenie nástrojov politiky životného prostredia 
z 20. decembra 2010,

– so zreteľom na závery predsedníctva Rady k siedmemu environmentálnemu akčnému 
programu z 19. apríla 2012,

– so zreteľom na výhľadové stanovisko Výboru regiónov na tému Úloha miestnych 
a regionálnych orgánov v budúcej politike ochrany životného prostredia2,

– so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o prístupe k spravodlivosti 
v záležitostiach životného prostredia (COM(2003)0624) a na text prijatý Európskym 
parlamentom v prvom čítaní3,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

                                               
1 P7_TA(2012)0147.
2 CdR 164/2010.
3 T5-0239/2004.
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– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanovisko Výboru pre regionálny rozvoj (A7-0000/2012),

Všeobecné úvahy: neexistencia acquis communautaire a nedostatky súčasných právnych 
predpisov

A. keďže všeobecná potreba právnej zrozumiteľnosti a istoty predstavuje východiskový bod 
pre všetky právne predpisy Spoločenstva;

B. keďže uplatňovanie zásad subsidiarity a proporcionality v oblasti životného prostredia si 
vyžaduje účinné vykonávanie právnych predpisov, a to prostredníctvom rozsiahlejšej 
inštitucionálnej spolupráce;

C. keďže súčasné právne predpisy vytvárajú vzhľadom na svoju zložitosť a rozchádzajúce sa 
výklady právnu neistotu a predstavujú jasné prekážky vo vytváraní acquis 
communautaire;

D. keďže zodpovednosť za vykonávanie a kontrolu dodržiavania právnych predpisov EÚ 
v oblasti životného prostredia je rozdelená medzi vnútroštátne orgány a regionálne 
a miestne orgány;

E. keďže v článku 11 Zmluvy o Európskej únii sa stanovuje povinnosť európskych inštitúcií 
viesť intenzívnejší dialóg a konzultácie; toto ustanovenie predstavuje v skutočnosti právny 
nástroj na posilnenie ich úlohy pri tvorbe politík EÚ;

F. keďže uplatňovanie zásady subsidiarity sa rozšírilo na regionálnu a miestnu úroveň; keďže 
v článku 5 Protokolu o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality sa uvádza, že 
návrhy legislatívnych aktov by mali obsahovať odhad ich finančného dosahu a ich 
dôsledky na právne predpisy, ktoré majú prijať členské štáty, vrátane regionálnych 
právnych predpisov;

Vykonávanie právnych predpisov s ohľadom na zásadu subsidiarity

1. s potešením víta oznámenie Komisie s názvom Zlepšenie využitia potenciálu opatrení EÚ 
v oblasti životného prostredia: budovanie dôvery prostredníctvom rozširovania poznatkov 
a schopnosti reagovať (COM(2012)0095); odsudzuje však skutočnosť, že toto oznámenie 
nevenuje osobitnú pozornosť kľúčovej úlohe, ktorú zohrávajú regionálne a miestne orgány 
pri vykonávaní európskych právnych predpisov v oblasti životného prostredia;

2. zdôrazňuje, že je dôležité poskytovať regionálnym a miestnym orgánom finančnú podporu 
a odborné poradenstvo v oblasti otázok životného prostredia;

3. vyjadruje súhlas so stanoviskom Výboru regiónov, v ktorom vyzýva, aby sa koncepcia 
viacúrovňového riadenia uplatňovala aj na otázky životného prostredia;

Zjednodušenie a zníženie administratívnej záťaže ako podnet na účinnejšie vykonávanie 
právnych predpisov

4. uznáva, že vykonávanie právnych predpisov v oblasti životného prostredia je spojené 
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so značnou administratívnou záťažou a finančnými nákladmi; napriek tomu zdôrazňuje, že 
zvýšenie finančných prostriedkov pre regionálne a miestne orgány bude mať pozitívny 
vplyv na rozvoj motivačných nástrojov zameraných na posilnenie účinnosti vykonávania 
právnych predpisov;

5. zdôrazňuje, že je potrebné zmierniť pravidlá týkajúce sa narušenia trhu, ak predstavujú 
prekážku pre investície do oblasti životného prostredia a tým bránia vykonávaniu 
európskych právnych predpisov; preto považuje za nevyhnutné prijať opatrenia zamerané 
na priame zníženie administratívnych nákladov;

Potreba väčšej transparentnosti a zverejňovania informácií pri administratívnych 
postupoch týkajúcich sa životného prostredia

6. poznamenáva, že predpisy týkajúce sa transparentnosti a zverejňovania informácií by mali 
vychádzať najmä z týchto bodov:

- vymedzenie koncepcie „informácia týkajúca sa životného prostredia“;

- určenie prípadov, na ktoré sa nevzťahuje právo prístupu; a účinná administratívna 
ochrana tohto práva;

- osobitné stanovenie oprávnených aktívnych subjektov, ktoré majú právo na prístup 
k informáciám o stave životného prostredia a krajiny alebo oň majú oprávnený 
záujem;

Zaručenie ľahšieho prístupu k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia pre 
občanov

7. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že postup schvaľovania návrhu smernice 
o prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia1 sa skončil vo fáze prvého 
čítania; preto vyzýva spoluzákonodarcov, aby prehodnotili svoje stanoviská s cieľom 
vyriešiť túto patovú situáciu;

8. konštatuje, že v záujme účinnejšieho riadenia konfliktov týkajúcich sa životného 
prostredia treba prijať opatrenia, ktoré budú zohľadňovať jednotlivé osobitosti rôznych 
otázok životného prostredia; v tejto súvislosti sa domnieva, že prijatie záväzných 
nástrojov by mohlo predstavovať prekážku pri investovaní do oblasti životného prostredia, 
keďže by sa tým z dôvodu uplatňovania odlišných režimov narušila hospodárska súťaž;

9. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii, ako aj Výboru 
regiónov a národným parlamentom.

                                               
1 COM(2003)0624.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

V oznámení Komisie s názvom Zlepšenie využitia potenciálu opatrení EÚ v oblasti životného 
prostredia: budovanie dôvery prostredníctvom rozširovania poznatkov a schopnosti reagovať 
(COM(2012)0095) sa navrhujú ciele a opatrenia zamerané na pomoc členským štátom 
pri uplatňovaní systematického prístupu v prípade zberu a šírenia znalostí vrátane spôsobov, 
ako zlepšiť schopnosť reakcie na otázky životného prostredia.

Oznámenie poukazuje – i keď málo účinným a príliš všeobecným spôsobom – na pozitívne 
účinky právnych predpisov v oblasti životného prostredia.

Správne vykonávanie právnych predpisov v oblasti životného prostredia môže priniesť 
výhody pre odvetvie priemyslu, vytvoriť nové pracovné miesta a zároveň výrazne znížiť 
administratívne náklady.

Návrhy spravodajcu

Z hľadiska inteligentnej tvorby právnych predpisov predstavuje táto správa pokus 
o zintenzívnenie úsilia o zlepšenie vykonávania európskych právnych predpisov v oblasti 
životného prostredia pomocou zjednodušenia právnych predpisov EÚ v oblasti životného 
prostredia, zníženia administratívnej záťaže a posilnenia európskych a vnútroštátnych 
administratívnych štruktúr.

Cieľom je vydať sa cestou, ktorá povedie k účinnému vykonávaniu európskych právnych 
predpisov v oblasti životného prostredia, a to pomocou vypracovania politík a stratégií 
založených na konkrétnych prvkoch v spolupráci s členskými štátmi a územnými orgánmi.

Ide o prijatie výzvy, ktorú ponúka zásada subsidiarity, a o vytvorenie užšej väzby medzi 
právnymi predpismi v oblasti životného prostredia a občanmi a vnútroštátnymi orgánmi a tým 
o zvýšenie ich priameho účinku a transparentnosti.

Existujú rôzne nástroje na zabezpečenie účinného vykonávania právnych predpisov v oblasti 
životného prostredia, napríklad:

- analýzy budúceho dosahu právnych predpisov, ktoré sa týkajú najmä požiadaviek 
nevyhnutnosti a proporcionality;

- jednotnejšia úprava súboru platných právnych predpisov s cieľom vyhnúť sa 
prepracovávaniu legislatívnych aktov; legislatíva nesmie obsahovať žiadne zastarané 
právne predpisy: súčasné nesúrodé právne texty a zastarané zákony by sa mali zrušiť 
s cieľom zjednodušiť súbor právnych predpisov v oblasti životného prostredia.

Akékoľvek nové záväzné legislatívne akty EÚ ešte viac destabilizujú súčasné vnútroštátne 
režimy, čím ich vzdialia od prístupu založeného na väčšej spolupráci a vznikne riziko medzier 
či nadbytočností v rozsahu pôsobnosti právnych predpisov. Komisia a príslušné vnútroštátne 
orgány by prostredníctvom spoločných činností mali preto zintenzívniť monitorovanie 
správneho vykonávania právnych predpisov v oblasti životného prostredia S cieľom 
dosiahnuť tieto ambiciózne, avšak realizovateľné výsledky je potrebné zaujať nový prístup 
a klásť dôraz v prvom rade na primeranosť a účinnosť vykonávania súčasných právnych 
predpisov v oblasti životného prostredia.


