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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 

πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. υποστηρίζει ότι η αποτελεσματική εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ σε όλους τους τομείς 

και από τα ίδια τα θεσμικά όργανα της ΕΕ είναι αναγκαία για να μπορέσουν πράγματι 

οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να επωφεληθούν από τις ενωσιακές πολιτικές, και ότι η 

ενιαία εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη είναι κομβικής σημασίας 

για την επιτυχία της ΕΕ· τονίζει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η ανεπαρκής εφαρμογή 

του δικαίου της ΕΕ προκαλεί αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών μελών· 

2. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, η ευθύνη για τη μεταφορά, την εφαρμογή και την αποτελεσματική 

επιβολή των νομοθετικών διατάξεων εναπόκειται στην Επιτροπή, ενώ τα κράτη μέλη 

έχουν πρωτίστως την ευθύνη για την ορθή μεταφορά, εφαρμογή και επιβολή της 

νομοθεσίας της ΕΕ· 

3. επισημαίνει ότι η πλήρης εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ θα 

μπορούσε να επιφέρει για την οικονομία της ΕΕ εξοικονομήσεις σε δαπάνες για την 

υγεία και το περιβάλλον ύψους 50 δισεκατομμυρίων EUR ετησίως· 

4. υπογραμμίζει ότι η απλότητα, η σαφήνεια και η αξιοπιστία του ευρωπαϊκού 

νομοθετικού πλαισίου είναι θεμελιώδους σημασίας για την αποτελεσματική και 

ομοιόμορφη εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ· 

5. υπογραμμίζει ότι η ελλιπής ενσωμάτωση περιβαλλοντικών παραμέτρων σε άλλους 

τομείς πολιτικής αποτελεί μία από τις βασικές αιτίες της ανεπαρκούς εφαρμογής της 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας και πολιτικής· 

6. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει επανειλημμένως από την Επιτροπή να 

παρακολουθεί προορατικά, να διευθύνει και να υποστηρίζει την εφαρμογή της 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας και πολιτικής· 

7. τονίζει ότι η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα και το καθήκον να επιβλέπει την εφαρμογή 

του δικαίου της ΕΕ και να κινεί διαδικασίες επί παραβάσει κατά των κρατών μελών που 

δεν πληρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συνθήκες· 

8. εκφράζει την ανησυχία για το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να 

υφίστανται σημαντικές ελλείψεις στην εφαρμογή και την επιβολή της περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων, τις υποδομές 

επεξεργασίας λυμάτων και τη συμμόρφωση με τις οριακές τιμές όσον αφορά την 

ποιότητα του αέρα· 

9. φρονεί ότι, πριν από τη θέσπιση νέων νομοθετικών διατάξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να 

διασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή του ισχύοντος ενωσιακού δικαίου σε 

ολόκληρη την ΕΕ· 
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10. επικροτεί την απόφαση της Επιτροπής1 να αντιμετωπίζει άμεσα τις παραβάσεις και 

στηρίζει τις προσπάθειές της να επιλύει άτυπα τα προβλήματα εφαρμογής· καλεί την 

Επιτροπή να βελτιώσει το σύστημα επίλυσης προβλημάτων EU Pilot·  

11. εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση του συνολικού αριθμού των διαδικασιών επί 

παραβάσει το 2016, ο οποίος ήταν ο υψηλότερος που έχει καταγραφεί για παρόμοιες 

υποθέσεις τα τελευταία πέντε έτη· 

12. υπογραμμίζει ότι πρέπει να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο τόσο στον τομέα της 

προστασίας του περιβάλλοντος όσο και στους τομείς της υγείας και της ασφάλειας των 

τροφίμων· 

13. τονίζει ότι η αποτελεσματική επιβολή των κανόνων της ΕΕ στους τομείς της υγείας, της 

ασφάλειας των τροφίμων και του περιβάλλοντος είναι σημαντική για τους ευρωπαίους 

πολίτες, δεδομένου ότι επηρεάζει την καθημερινή τους ζωή και εξυπηρετεί το γενικό 

συμφέρον· 

14. επισημαίνει ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των καταγγελιών κατά την περίοδο 2012-2016· 

τονίζει ότι το ευρύ κοινό, οι επιχειρήσεις και η κοινωνία πολιτών, μέσω των 

πληροφοριών που διαβιβάζονται στην Επιτροπή σχετικά με τις δυσκολίες που 

προκύπτουν από την εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων της ΕΕ από τα κράτη μέλη, 

συμβάλλουν αποφασιστικά στην παρακολούθηση της μεταφοράς και της εφαρμογής 

του δικαίου της ΕΕ· τονίζει ότι η αύξηση του αριθμού των καταγγελιών σχετικά με τη 

μη αποτελεσματική εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ δεν σημαίνει απαραίτητα κακή 

εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ στα κράτη μέλη, αλλά αποτελεί ενδεχομένως και ένδειξη 

ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις είναι καλύτερα ενημερωμένοι όσον αφορά τα 

δικαιώματά τους που απορρέουν από τη νομοθεσία της ΕΕ· υπογραμμίζει συνεπώς ότι 

η πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες, βάσει της Σύμβασης του Aarhus, είναι 

αναγκαία ώστε να παρέχεται στο κοινό και την κοινωνία πολιτών η δυνατότητα 

αποτελεσματικής προσφυγής κατά κρατών μελών· 

15. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά υποθέσεις που αφορούν περιβαλλοντικές 

παραβάσεις που έχουν διασυνοριακή διάσταση, ιδίως στον τομέα της νομοθεσίας για 

τον καθαρό αέρα, καθώς και την ορθή μεταφορά και εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ από 

τα μελλοντικά κράτη μέλη· καλεί επίσης την Επιτροπή να ενημερώνει εγκαίρως τους 

καταγγέλλοντες κατά τρόπο κατάλληλο και διαφανή όσον αφορά τα επιχειρήματα που 

επικαλούνται τα ενδιαφερόμενα κράτη ως απάντηση σε καταγγελίες· 

16. επισημαίνει ότι ο αριθμός των διαδικασιών επί παραβάσει που αφορούν το περιβάλλον 

μειώθηκε το 2016 σε σύγκριση με το 2015, ανησυχεί ωστόσο για το γεγονός ότι 

αυξήθηκε ο αριθμός των διαδικασιών στους τομείς της υγείας και της ασφάλειας 

τροφίμων, και καλεί την Επιτροπή να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτημα αυτό· 

17. τονίζει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το Κοινοβούλιο όταν,  μέσω αναφορών 

και ερωτήσεων, επισημαίνονται ελλείψεις κατά την εφαρμογή της περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας της ΕΕ από τα κράτη μέλη· 

18. καλεί την Επιτροπή, κατά την εκπόνηση και αξιολόγηση νομοθετικών διατάξεων, να 

                                                 
1 ΕΕ C 18 της 19.1.2017, σ. 10. 
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λαμβάνει περισσότερο υπόψη της την ανάγκη να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τις 

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις· τονίζει ότι, όσον αφορά τη μεταφορά στο εθνικό 

δίκαιο των διατάξεων της ΕΕ για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και 

παραχωρήσεων, θα πρέπει να παρέχεται στις ΜΜΕ η δυνατότητα να συμμετέχουν σε 

διαγωνισμούς κατά τρόπο πιο απλό και οικονομικό,  τηρουμένων πλήρως των αρχών 

της ΕΕ στον τομέα της διαφάνειας και του ανταγωνισμού· 

19. επικροτεί τον έλεγχο εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας  της ΕΕ (EIR) ως 

εργαλείο το οποίο συμβάλλει στο να γίνουν αντιληπτά, μέσω μιας καλύτερης 

εφαρμογής της, τα οφέλη της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και πολιτικής της ΕΕ για τις 

επιχειρήσεις και τους πολίτες· 

20. πιστεύει ότι, στο πλαίσιο των προσπαθειών της Επιτροπής για την παραγωγή καλύτερης 

και πιο αποτελεσματικής ενωσιακής νομοθεσίας1, θα πρέπει να λαμβάνεται πάντα 

υπόψη η εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. 

  

                                                 
1 COM(2017)0651 της 24ης Οκτωβρίου 2017. 
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