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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o boljšem zagotavljanju koristi okoljskih ukrepov EU: krepitev zaupanja z boljšim 
znanjem in odzivnostjo 

(2012/2104(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 11 PEU in člena 5 Protokola o uporabi načel subsidiarnosti in 
sorazmernosti,

– ob upoštevanju členov 191 in 192 PDEU,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o izvajanju prava Evropske skupnosti o 
okolju (COM(2008)0773),

– ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu z naslovom „Pregled 
okoljske politike za leto 2008“ (COM(2009)0304) in njenega spremnega dokumenta,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Boljše zagotavljanje koristi 
okoljskih ukrepov EU: krepitev zaupanja z boljšim znanjem in odzivnostjo“ 
(COM(2012)0095),

– ob upoštevanju resolucije Evropskega parlamenta z dne 20. aprila 2012 o reviziji šestega 
okoljskega akcijskega programa in določanju prednostnih nalog za sedmi okoljski akcijski 
program – boljše okolje za boljše življenje1,

– ob upoštevanju sklepov Sveta o izboljšanju instrumentov okoljske politike z dne 20. 
decembra 2010,

– ob upoštevanju sklepov predsedstva Sveta o 7. okoljskem akcijskem programu z dne 19. 
aprila 2012,

– ob upoštevanju predhodnega mnenja Odbora regij z naslovom „Vloga lokalnih in 
regionalnih oblasti v prihodnji okoljski politiki“2,

– ob upoštevanju predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o dostopu do pravnega 
varstva v okoljskih zadevah (COM(2003)0624) in besedila, ki ga je Evropski parlament 
sprejel v prvi obravnavi3,

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenja 

                                               
1 P7_TA(2012)0147.
2 CdR 164/2010.
3 T5-0239/2004.
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Odbora za regionalni razvoj (A7-0000/2012),

Splošne opombe: neobstoj evropskega pravnega rega in neuspešnost trenutne 
zakonodaje

A. ker je splošna potreba po jasnosti in pravni varnosti osnova celotne evropske zakonodaje;

B. ker načeli subsidiarnosti in sorazmernosti na okoljskem področju zahtevata učinkovito 
izvajanje zakonodaje z okrepljenim sodelovanjem med institucijami;

C. ker kompleksnost in različne razlage veljavnih predpisov ustvarjajo pravno negotovost in 
očitno ovirajo vzpostavitev evropskega pravnega reda;

D. ker se pristojnost za izvajanje in nadzorovanje upoštevanja okoljske zakonodaje EU deli z 
nacionalnim ter regionalnimi in lokalnimi organi;

E. ker člen 11 Pogodbe o Evropski uniji predvideva intenzivnejši dialog in posvetovanje 
evropskih institucij; ta določba je dejansko pravni instrument, ki krepi njihovo vlogo pri 
opredeljevanju politik EU;

F. ker je načelo subsidiarnosti razširjeno na regionalno in lokalno raven; ker člen 5 Protokola 
o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti predvideva, da morajo osnutki 
zakonodajnih aktov vsebovati oceno o predvidenih finančnih učinkih in o posledicah 
predloga za predpise, ki jih morajo sprejeti države članice, vključno z regionalno 
zakonodajo;

Izvajanje v skladu z načelom subsidiarnosti

1. pozdravlja sporočilo Komisije z naslovom „Boljše zagotavljanje koristi okoljskih ukrepov 
EU: krepitev zaupanja z boljšim znanjem in odzivnostjo“ (COM(2012)0095), vendar 
obžaluje, da v njem ni izrecno omenjena ključna vloga regionalnih in lokalnih organov v 
fazi izvajanja evropske okoljske zakonodaje;

2. poudarja, kako pomembno je, da se regionalnim in lokalnim organom v zvezi z okoljskimi 
vprašanji nudita finančna pomoč in tehnično svetovanje;

3.  podpira mnenje Odbora regij in spodbuja izvajanje upravljanja na več ravneh tudi na 
področju okoljskih vprašanj;

Poenostavitev in zmanjšanje upravnih obremenitev za spodbujanje učinkovitejšega 
izvajanja

4. priznava, da prinaša izvajanje zakonodaje na področju okolja veliko upravnih in finančnih 
obveznosti; kljub temu poudarja, da bo povečanje finančnih sredstev za regionalne in 
lokalne organe olajšalo razvoj instrumentov za spodbujanje učinkovitejšega izvajanja;

5. ponovno poudarja, da je treba zrahljati pravila glede izkrivljanje trga, če odvračajo od 
naložb v okoljski sektor in posledično ovirajo izvajanje okoljske zakonodaje; zato meni, 
da so potrebni instrumenti za neposredno zmanjšanje upravnih stroškov;
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Potreba po večji preglednosti in poznavanju okoljskih upravnih postopkov

6. ugotavlja, da bi bilo treba osnove preglednosti in javne dostopnosti uporabiti predvsem za:

- opredelitev pojma „informacija o okolju“;

- določitev izjem v zvezi s pravico do dostopa; dejansko upravno varstvo te pravice;

- natančno določitev aktivnih upravičencev, ki imajo pravico ali upravičen interes, da 
dostopajo do informacij o stanju okolja in krajine;

Jamstva za preprostejši dostop državljanov do „okoljskega pravnega varstva“

7. obžaluje, da predlog direktive o dostopu javnosti do pravnega varstva na področju okolja1

ni prišel dlje od prve obravnave; zato poziva sozakonodajalca, naj znova preverita svoja 
stališča in tako najdeta pot iz slepe ulice;

8. ugotavlja, da je treba za učinkovitejše reševanje okoljskih sporov sprejeti ukrepe, ki 
odražajo posebnosti različnih okoljskih vprašanj; s tem v zvezi meni, da bi lahko sprejetje 
zavezujočih instrumentov pomenilo oviro za naložbe v okoljski sektor in zaradi uporabe 
različnih režimov povečalo izkrivljanje konkurence;

9. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter Odboru 
regij in nacionalnim parlamentom.

                                               
1 COM(2003)0624.
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OBRAZLOŽITEV

V sporočilu Komisije z naslovom „Boljše zagotavljanje koristi okoljskih ukrepov EU: 
krepitev zaupanja z boljšim znanjem in odzivnostjo“ (COM(2012)0095) so zastavljeni cilji in 
ukrepi, ki bi državam članicam pomagali udejanjiti sistematičen pristop k zbiranju in širjenju 
znanja, med drugim v zvezi z načini, kako spodbuditi večjo odzivnost na okoljska vprašanja.

V sporočilu so – sicer premalo učinkovito in preveč splošno – poudarjeni pozitivni učinki 
okoljske zakonodaje.

Pravilno izvajanje okoljske zakonodaje je lahko koristno za industrijo in lahko ustvarja nova 
delovna mesta ob občutnem zmanjšanju upravnih stroškov.

Predlogi poročevalca

Z namenom oblikovanja pametne zakonodaje skuša to poročilo utrditi prizadevanja za boljše 
izvajanje evropske okoljske zakonodaje, ki temeljijo na poenostavitvi same okoljske 
zakonodaje, zmanjšanju upravnih obremenitev in poglobitvi evropskih in nacionalnih 
upravnih struktur.

Poleg tega si prizadeva za učinkovito izvajanje evropske okoljske zakonodaje z 
oblikovanjem politik in strategij na osnovi konkretnih elementov ter v sodelovanju z državami 
članicami in regionalnimi in lokalnimi organi.

Poročilo sprejema izziv subsidiarnosti ter približuje okoljsko zakonodajo državljanom in 
nacionalnim organom, ob tem pa povečuje dostopnost in preglednost.

Instrumenti za zagotavljanje učinkovitega izvajanja okoljske zakonodaje so različni, na 
primer:

- analize učinka zakonodaje v prihodnosti, ki v večji meri ustrezajo zahtevam nujnosti 
in sorazmernosti;

- doslednejša predstavitev veljavne zakonodaje, da bi se izognili njenemu spreminjanju; 
v zakonodajni podrasti ne sme biti „trohnečega lesa“: nedosledna aktualna 
zakonodajna besedila in zastarele zakone je treba odpraviti ter tako okoljsko 
zakonodajo narediti vitkejšo.

Kakršen koli nov zavezujoči zakonodajni akt EU bo še bolj spodkopal sedanje nacionalne 
ureditve ter jih oddaljil od tesnejšega sodelovanja in povečal nevarnost vrzeli in podvajanja v 
zakonodajni ureditvi. Zato so Komisija in pristojni nacionalni organi odgovorni, da s 
skupnimi ukrepi okrepijo spremljanja pravilnega izvajanja okoljske zakonodaje. Za 
uresničitev teh ambicioznih, a uresničljivih ciljev, je treba sprejeti nov pristop, ki bo najprej 
določil primernost in učinkovitost izvajanja obstoječe okoljske zakonodaje.


