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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om större nytta av EU:s miljöåtgärder: att stärka förtroendet genom bättre kunskap 
och reaktionsförmåga
(2012/2104(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 11 i EU-fördraget och artikel 5 i protokollet om tillämpning av 
subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna,

– med beaktande av artiklarna 191 och 192 i EUF-fördraget,

– med beaktande av meddelandet från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om genomförande 
av Europeiska gemenskapens miljölagstiftning (COM(2008)0773),

– med beaktande av meddelandet från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om 
översyn av miljöpolitiken 2008 (COM(2009)304) med bifogade dokument,

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén ”Större nytta av 
EU:s miljöåtgärder: att stärka förtroendet genom bättre kunskap och reaktionsförmåga” 
(COM(2012)0095),

– med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 20 april 2012 om översynen av 
det sjätte miljöhandlingsprogrammet och fastställandet av prioriteringar för det sjunde 
miljöhandlingsprogrammet – En bättre miljö för ett bättre liv1,

– med beaktande av rådets slutsatser om förbättring av de miljöpolitiska instrumenten av 
den 20 december 2010, 

– med beaktande av ordförandeskapets slutsatser om det sjunde miljöhandlingsprogrammet 
av den 19 april 2012,

– med beaktande av det förberedande yttrande från Regionkommittén om lokala och 
regionala myndigheters roll i den framtida miljöpolitiken2,

– med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillgång till 
rättslig prövning i miljöfrågor (COM(2003)0624) och den text som parlamentet antog i 
förstabehandlingen3,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandet från utskottet för utveckling (A7-0000/2012), och av följande skäl:

                                               
1 P7_TA(2012)0147.
2 CdR 164/2010.
3 T5-0239/2004.
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Allmänna iakttagelser: gemenskapsbestämmelser saknas och nuvarande lagstiftning är 
bristfällig

A. Det övergripande behovet av rättslig klarhet och förutsebarhet ligger till grund för hela 
gemenskapslagstiftningen.

B. Subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna inom miljöområdet gör det nödvändigt att 
effektivt genomföra lagstiftningen genom ett större samarbete mellan institutionerna.

C. Nuvarande lagstiftning är komplex och tolkas på olika sätt, vilket skapar rättslig oklarhet 
och utgör ett uppenbart hinder för ett gemensamt regelverk.

D. Uppdraget att genomföra och kontrollera efterlevnaden av EU:s miljölagstiftning är 
uppdelat mellan nationella myndigheter och regionala och lokala myndigheter.

E. Enligt artikel 11 i EU-fördraget ska EU-institutionerna föra en dialog med och ha ett mer 
omfattande samråd med alla berörda parter. Bestämmelsen utgör det rättsliga instrumentet 
för att stärka deras roll i utformningen av EU-politiken.

F. Subsidiaritetsprincipen har utvidgats till att omfatta de regionala och lokala nivåerna,  och 
i artikel 5 i protokollet om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna 
anges att utkast till lagstiftningsakter bör innehålla underlag som gör det möjligt att 
bedöma förslagets finansiella konsekvenser och dess konsekvenser för de bestämmelser 
som medlemsstaterna ska genomföra, även i den regionala lagstiftningen.

Genomförande med iakttagande av subsidiaritetsprincipen

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande ”Större nytta av EU:s 
miljöåtgärder: att stärka förtroendet genom bättre kunskap och reaktionsförmåga” 
(COM(2012)0095), men beklagar att det i meddelandet inte hänvisas särskilt till den 
avgörande roll som de regionala och lokala myndigheterna spelar i genomförandet av 
EU:s miljölagstiftning.

2. Europaparlamentet framhåller vikten av att ge regionala och lokala myndigheter 
finansiellt och tekniskt stöd i miljöfrågor.

3. Europaparlamentet ställer sig bakom Regionkommitténs yttrande och uppmaningen att 
även miljöfrågor ska hanteras på flera nivåer.

Förenkling och minskning av den administrativa bördan som incitament till ett 
effektivare genomförande

4. Europaparlamentet anser att genomförandet av miljölagstiftningen kräver betydande 
administrativa och finansiella insatser. En ökad finansiell insats för regionala och lokala 
myndigheter kommer att leda till att instrument utvecklas för ett effektivare 
genomförande.

5. Europaparlamentet framhåller att reglerna om snedvridning av marknaden måste luckras 
upp i de fall dessa utgör ett hinder för investeringar i miljösektorn och därmed ett hinder 
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för EU-lagstiftningens genomförande. Det behövs emellertid instrument för att direkt 
minska de administrativa kostnaderna.

Det behövs större öppenhet och insyn i de administrativa förfarandena i miljöfrågor

6. Europaparlamentet konstaterar att principen om öppenhet och insyn främst bör leda till

 en definition av begreppet “miljöinformation”,

 ett fastställande av undantagen från rätten till tillträde och  ett effektivt administrativt 
skydd för rätten till tillträde,

 en specifik angivelse av aktiva behöriga parter som har rätt till eller legitimt intresse 
av tillgång till information om miljö- och landskapsstatus.

Garantier för en enklare tillgång till miljörättvisa för medborgarna

7. Europaparlamentet beklagar att förslaget till direktiv om tillgång till rättslig prövning i 
miljöfrågor för allmänheten1 har stannat i förstabehandlingen och uppmanar 
medlagstiftarna att se över sina ställningstaganden för att bryta dödläget. 

8. Europaparlamentet konstaterar att det för en effektivare hantering av miljökonflikter krävs 
att man antar åtgärder som avspeglar de enskilda miljöfrågornas särart. Parlamentet 
framhåller att bindande instrument kan utgöra ett hinder för investeringar på miljöområdet 
och öka snedvridningen av konkurrensen på grund av de olika system som tillämpas.

9. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, Regionkommittén och medlemsstaternas parlament.

                                               
1 COM(2003)0624.



PE494.601v02-00 6/6 PR\917113SV.doc

SV

MOTIVERING

Kommissionens meddelande ”Större nytta av EU:s miljöåtgärder: att stärka förtroendet 
genom bättre kunskap och reaktionsförmåga” (COM(2012)0095) innehåller mål och åtgärder 
som ska hjälpa medlemsstaterna att systematiskt samla in och sprida kunskaper, bl.a. hur man 
kan uppmuntra en större reaktionsförmåga i miljöfrågor.

Meddelandet tar upp de positiva effekterna av miljölagstiftningen, om än föga effektivt och i 
alltför allmänna ordalag.

Om miljölagstiftningen genomförs korrekt kan det gynna industrin, skapa nya arbetstillfällen 
och avsevärt minska de administrativa kostnaderna.

Föredragandens förslag

Detta betänkande utgör, i syfte att skapa en smart lagstiftning, ett försök att öka 
ansträngningarna att bättre genomföra EU:s miljölagstiftning genom enklare lagstiftning, 
minskade administrativa bördor och förstärkt europeisk och nationell förvaltningsstruktur.

Syftet är att uppnå ett faktiskt genomförande av EU:s miljölagstiftning genom åtgärder och 
strategier som baseras på fakta, där medlemsstaterna och lokala och regionala myndigheter 
samarbetar.

Det handlar om att anta subsidiaritetsutmaningen, att föra miljölagstiftningen närmare 
medborgarna och de nationella förvaltningarna och att öka snabbheten och insynen.

Det finns olika instrument för att se till att miljölagstiftningen genomförs effektivt, t.ex.:
 Analyser av lagstiftningens framtida effekter som i högre grad motsvarar kraven på 

nödvändighet och proportionalitet.
 En mer sammanhängande presentation av den nuvarande lagstiftningen för att undvika 

omarbetningar i lagstiftningen. Det bör inte finnas någon död ved i den 
lagstiftningsmässiga undervegetationen. Nuvarande inkonsekvent och föråldrad 
lagstiftning ska upphävas för att avlasta miljölagstiftningen.

Om ny bindande EU-lagstiftning antas skulle det ytterligare destabilisera de nuvarande 
nationella systemen, leda till att strategin med ett större samarbete äventyras samt innebära en 
risk för att det uppstår såväl luckor som överlappningar i lagstiftningen. Det åligger därför 
kommissionen och de behöriga nationella myndigheterna att förstärka övervakningen av att 
miljölagstiftningen genomförs korrekt genom gemensamma insatser. För att uppnå dessa 
ambitiösa men genomförbara resultat behövs ett nytt förhållningssätt, där man i första hand
framhåller att nuvarande miljölagstiftning bör genomföras korrekt och effektivt.


