
P7_TA(2013)0077 

Rohkem kasu ELi keskkonnameetmetest 

Euroopa Parlamendi 12. märtsi 2013. aasta resolutsioon rohkema kasu kohta ELi 

keskkonnameetmetest: usalduse suurendamine teadmisi ja reageerimisvõimet täiustades 

(2012/2104(INI)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikleid 11 ja 5 subsidiaarsuse ja 

proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 191 ja 192, 

– võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- 

ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele ühenduse keskkonnaõiguse 

rakendamise kohta (COM(2008)0773), 

– võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule ja Euroopa Parlamendile pealkirjaga „2008. 

aasta keskkonnapoliitika ülevaade” (COM(2009)0304) ja selle lisadokumenti, 

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- 

ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele pealkirjaga „Rohkem kasu ELi 

keskkonnameetmetest: usalduse suurendamine teadmisi ja reageerimisvõimet 

täiustades” (COM(2012)0095), 

– võttes arvesse 29. aastaaruannet ELi õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2011) 

(COM(2012)0714), 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 20. aprilli 2012. aasta resolutsiooni kuuenda 

keskkonnaalase tegevusprogrammi läbivaatamise ja seitsmenda keskkonnaalase 

tegevusprogrammi prioriteetide kindlaksmääramise kohta – parem keskkond parema elu 

heaks1, 

– võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2010. aasta järeldusi teemal „Keskkonnapoliitika 

vahendite täiustamine”, 

– võttes arvesse nõukogu eesistuja 19. aprilli 2012. aasta järeldusi seitsmenda 

keskkonnaalase tegevusprogrammi kohta, 

– võttes arvesse institutsioonidevahelist kokkulepet parema õigusloome kohta2, 

– võttes arvesse Regioonide Komitee perspektiivarvamust teemal „Kohalike ja 

piirkondlike omavalitsuste roll tulevases keskkonnapoliitikas”3, 

– võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust „Seitsmenda keskkonnaalase 
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tegevusprogrammi suunas – ELi keskkonnaõiguse parem rakendamine”1, 

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

õiguskaitse kättesaadavuse kohta keskkonnaküsimustes (COM(2003)0624) ja Euroopa 

Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud teksti2, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48, 

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ja 

petitsioonikomisjoni arvamust (A7-0028/2013), 

Üldised tähelepanekud 

A. arvestades, et suur osa ELi õigusest antakse välja direktiividena, millega sätestatakse 

üldeeskirjad ja -eesmärgid, lubades samas liikmesriikidel ning piirkondlikel ja kohalikel 

ametiasutustel valida vahendid nende eesmärkideni jõudmiseks; 

B. arvestades, et peamine vastutus ELi õigusaktide tõhusa rakendamise ja jõustamise 

tagamise eest lasub riigi ametiasutustel, väga sageli piirkondlikul ja kohalikul tasandil; 

C. arvestades, et lisaks sellele, et ebatõhus rakendamine kahjustab keskkonda ja inimeste 

tervist, tekitab see tööstuse jaoks õiguslikku ebakindlust ja seab takistusi ühtsele turule 

ning põhjustab rohkem bürokraatiat ja seega suuremaid kulusid; 

D. arvestades, et uuringute põhjal on jõutud järeldusele, et ELi õigusaktide täiel määral 

rakendamine ainuüksi jäätmesektoris looks 400 000 töökohta ja säästaks 72 miljardit 

eurot aastas3; 

E. arvestades, et keskkonnaõiguse ebarahuldaval tasemel rakendamine kajastub selles 

valdkonnas toime pandud arvukates rikkumistes ja esitatud kaebuste suures hulgas; 

F. arvestades, et täpse teabe ja teadmiste puudumine rakendamise hetkeseisu ja 

kvantitatiivsete andmete kohta mitmes keskkonnasektoris takistab ühenduse 

keskkonnaõigustiku nõuetekohast rakendamist; 

G. arvestades, et komisjoni arvamuse kohaselt läheb ELi keskkonnaalaste õigusaktide 

rakendamata jätmine maksma 50 miljardit eurot aastas tervishoiukuludena ja otseste 

keskkonnaga seotud kuludena, mis ei hõlma negatiivset mõju ELi keskkonnaseisundile; 

arvestades, et alates 2020. aastast kasvavad need kulud 90 miljardi euroni aastas4; 

H. arvestades, et ELi keskkonnaõiguse rakendamisest tulenevad probleemid võivad olla 

kahesugused: ühest küljest hiline või ebapiisav rakendamine ja teisest küljest 

„ülerakendamine” (tarbetute lisanõuete kehtestamine), ning mõlemad aspektid on 

vastuolus ELi keskkonnaõiguse esialgsete poliitiliste ideedega; 

I. arvestades, et rakendamise osas on nii liikmesriikide vahel kui ka liikmesriikides endis 
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suured erinevused, millega kaasneb negatiivne mõju keskkonnale, mis muudab 

tegematajätmiste heastamiseks vajalikuks süstemaatilisema ja terviklikuma 

lähenemisviisi; 

J. arvestades, et keskkond oli 2011. aastal valdkond, kus tuvastati kõige rohkem ühenduse 

õiguse rikkumisi ELis (299), nimelt 17% kõikidest rikkumistest, ning et 2011. aastal 

alustati selles valdkonnas 114 uut rikkumismenetlust1;  

K. arvestades, et ELi keskkonnaõiguse täielik järgimine on aluslepingust tulenev kohustus 

ja on liikmesriikides ELi rahaliste vahendite kasutamise kriteeriumiks; arvestades, et 

liikmesriigid peaksid seetõttu ELis keskkonnaseisundi parandamiseks rakendama 

keskkonnaalaseid õigusakte õigeaegselt ja kulutasuvalt; 

L. arvestades, et kuuendat keskkonnaalast tegevusprogrammi õõnestas pidev 

rakendussuutmatus sellistes hästi väljakujunenud poliitikavaldkondades nagu õhusaaste 

kontroll, jäätmekäitlus, vee ja reovee puhastamine ning looduskaitse; 

Rakendamine kui ühine ülesanne ja võimalus 

1. kiidab heaks komisjoni teatise „Rohkem kasu ELi keskkonnameetmetest: usalduse 

suurendamine teadmisi ja reageerimisvõimet täiustades” (COM(2012)0095); 

2. nõuab tungivalt, et liikmesriigid võtaksid kõik vajalikud meetmed keskkonna 

kaitsmiseks ja säästva arengu edendamiseks ning peaksid meeles, et majandus peab 

olema elujõuline ja konkurentsivõimeline; rõhutab, et kohalikud kogukonnad peavad 

saama inimeste vajaduste ja oma keskkonna vajaduste vahelise parima tasakaalu 

leidmisel otsustavalt kaasa rääkida; 

3. on seisukohal, et piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused võivad tugevdada ELi 

keskkonnapoliitika määratlemisel koostöövaimu ja tagada õigusnormide tulemuslikuma 

rakendamise; 

4. on seisukohal, et halduskoormus ei tulene alati ülemäärasest rakendamisest või 

rakendamata jätmisest; märgib, et halduskulud on möödapääsmatud, kuid need tuleb 

hoida võimalikult madalad nende negatiivse mõju tõttu kodanikele ja tööstusele; 

5. märgib, et suur osa keskkonnaalaste õigusaktidega seotud tarbetutest halduskuludest 

tuleneb eri liikmesriikide era- ja avaliku sektori ning nende piirkondlike või kohalike 

asutuste ebapiisavast või ebatõhusast halduspraktikast; 

6. rõhutab, et üksnes ELi õiguse õigeaegne ja nõuetekohane rakendamine (ülevõtmine) 

liikmesriikide ning piirkondlike ja kohalike asutuste poolt tagab kõnealuse ELi poliitika 

soovitud tulemuste saavutamise; 

7. rõhutab, et ELi õigusaktide keskmes on võrdsete võimaluste, ühise turu ja ühtlustatud 

lähenemisviisi tagamine; 

8. on seisukohal, et tõhus rakendamine võib tulla tööstusele kasuks, näiteks vähendades 

halduskoormust, pakkudes investeerimiskindlust ja luues seeläbi rohkem töökohti; 
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9. taunib asjaolu, et kodanikud saavad ELi õigusaktidest teadlikuks alles pärast nende 

jõustumist; on seisukohal, et seadusandjate ja kodanike vahel tuleb teavet vahetada 

varem, et tagada ELi õigusaktide laialdasem heakskiit ja arusaam nende eesmärkidest; 

10. selgitab, et komisjon kui aluslepingute täitmise järelevalvaja peab tegutsema ajavaruga, 

et võimaldada paremat ja õigeaegsemat rakendamist; palub komisjonil uurida, mida on 

tarvis teha, et tagada keskkonnaalaste õigusaktide nõuetekohane ülevõtmine, 

rakendamine ja jõustamine; 

11. märgib, et praegune killustatud rakendamine liikmesriikides õõnestab ettevõtjate 

võrdseid võimalusi, suurendab ebakindlust täpsete nõuete osas ja peletab seetõttu 

eemale investeeringud neist keskkonnaga seotud valdkondadest, mis võivad luua 

töökohti; 

12. rõhutab, et Euroopa institutsioonide vastutus ELi õigusaktide eest ei lõpe õigusakti 

vastuvõtmisega Euroopa Parlamendis ja nõukogus ning et Euroopa Parlament on 

tõhusama rakendamise nimel valmis liikmesriike abistama; 

13. kutsub komisjoni, liikmesriike ja asjaomaseid piirkondi üles parandama teabevoogu ja 

suurendama läbipaistvust aktiivsema ja pideva omavahelise teabevahetuse kaudu;  

Lahendused tõhusama rakendamise tagamiseks 

14. on seisukohal, et täielik rakendamine ja jõustamine kõigil tasanditel on ülitähtis ning 

selleks võib vaja minna täiendavat tugevdamist; rõhutab seetõttu selgete, järjepidevate 

ja mittekattuvate keskkonnaalaste õigusaktide vajalikkust; rõhutab, et ELi 

keskkonnaõigust reglementeerivate eri õigusnormide vahel on vaja koordineerimist ja 

täiendavust ning neis esinevad lüngad tuleb kõrvaldada;  

15. on seisukohal, et keskkonnaalaseid õigusakte on võimalik rakendada tõhusamalt 

parimate tavade levitamisega liikmesriikide vahel ja ELi õigusaktide rakendamise eest 

vastutavate piirkondlike ja kohalike asutuste vahel ning tihedama koostöö kaudu 

Euroopa institutsioonidega; 

16. taunib andmete puudumist riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil nõuete täitmiseks 

ja jõustamiseks tehtavate pingutuste kohta ning palub seepärast komisjonil parandada 

seda olukorda oma võrgustike ja organite, nt Euroopa Keskkonnaameti abil; 

17. märgib, kui oluline on tugevdada ja jälgida keskkonnaalaste õigusaktide rakendamiseks 

asjakohaseid näitajaid, ning soovitab luua kasutajasõbraliku veebisaidi, kus oleksid 

toodud kõige värskemad näitajate mõõtmistulemused ja liikmesriikide mitteametlik 

võrdlus; 

18. on seisukohal, et komisjon ise peaks olema parema rakendamise tagamiseks tehtavate 

pingutuste keskmes, ning taunib asjaolu, et praegu antakse see tegevus järjest enam 

teistele asutustele, kellel sageli puuduvad komisjoni pädevused ning inim- ja 

finantsressursid; 

19. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid aitaksid parandada inimeste teadmisi ja 

suutlikkust keskkonnaalaste õigusaktide rakendamisest riiklikul, piirkondlikul ja 

kohalikul tasandil, et tagada neist õigusaktidest suurema kasu saamine; on lisaks 



seisukohal, et dialoogi alustamine vastavate sidusrühmadega parandaks ka rakendamist; 

20. kutsub komisjoni üles uurima rakendamise partnerluslepingute sõlmimise võimalust 

komisjoni ja liikmesriikide või liikmesriikide endi vahel, et soodustada paremat 

rakendamist ning teha kindlaks ja lahendada rakendamisega seotud probleemid; 

21. kutsub komisjoni üles uurima, kas kohalike asutuste suurem osalus keskkonnapoliitika 

määratlemisel võiks parandada õigusaktide üldist rakendamist, sealjuures võimalusi 

moodustada meeskondi keskkonnaõiguse ülevõtmiseks piirkondlikul ja kohalikul 

tasandil; 

22. soovitab luua süstemaatilise ja kergesti kättesaadava rakendamist käsitleva veebipõhise 

teabevahendi; kutsub kõiki asjaosalisi ning eelkõige tööstust ja kodanikke üles andma 

rakendusasutustele tagasisidet rakendamisel tekkinud probleemide kohta; väärtustab 

usaldusväärse, võrreldava ja hõlpsalt juurdepääsetava keskkonnateabe kättesaadavust, 

millel on keskne tähtsus rakendamise hetkeseisu tulemuslikuks jälgimiseks; 

23. nõuab tungivalt, et komisjon kaaluks uuesti oma nõuet võtta kasutusele parimate tavade 

andmebaas, mis võimaldab rakendamisel parimate tavade vahetamist liikmesriikide ning 

piirkondlike ja kohalike asutuste vahel; kutsub komisjoni üles uurima info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia kasutamise võimalusi, et pakkuda võimalikult palju 

kasulikku veebipõhist teavet selle kohta, kuidas rakendada ELi keskkonnaõigust; 

24. rõhutab, kui oluline on tugevdada keskkonnaalaste õigusaktide kohaldamise 

järelevalvet; kutsub sellega seoses üles tugevdama olemasolevat suutlikkust ning 

tagama ELi suuniste põhjal kooskõla eri organite vahel, kelle ülesandeks on järelevalve 

liikmesriikides; 

25. rõhutab, et ELi õigusaktide eesmärk peab olema võtta käsile keskkonnakahjude 

põhjused, kehtestades eeskirjad õigusliku vastutuse kohta keskkonna kahjustamise 

korral ja ettevõtete sotsiaalse vastutuse kohta; peab sellega seoses väga tähtsaks viia ellu 

kõik algatused ettevõtete suurema keskkonnaalase sotsiaalse vastutuse edendamiseks ja 

levitamiseks, sest sellega nõutakse, et ettevõtted oleksid vastuvõtlikud säästva arengu 

strateegia suhtes; 

26. tuletab meelde, et ELi keskkonnaalaste õigusaktide nõuetekohane rakendamine pakub 

palju eeliseid: näiteks loob see võrdsed võimalused ühtsel turul tegutsevatele 

ettevõtjatele ja stiimulid innovatsiooniks ning annab Euroopa ettevõtjatele esimesena 

turule siseneja eelised; 

27. rõhutab, et kõrgetasemeline keskkonnakaitse on üks Euroopa Liidu põhieesmärke, mis 

annaks kodanikele otsest kasu, näiteks paremad elutingimused tänu paremale 

õhukvaliteedile ning müra ja terviseprobleemide vähenemisele; 

28. rõhutab, et EL on seadnud endale auahne tegevuskava luua 2050. aastaks vastupidav, 

ressursitõhus ja vähese süsinikuheitega majandus ning et selle eesmärgi saavutamine 

nõuab panustamist igal tasandil; tuletab meelde, et ühised jõupingutused on olulised ELi 

majanduskasvu tagamiseks ressursipiiranguid ja planeedi piire järgival viisil; 

29. avaldab kahetsust, et ettepaneku võtta vastu direktiiv õiguskaitse kättesaadavuse kohta 



keskkonnaküsimustes1 menetlus peatati selle esimesel lugemisel; kutsub seepärast 

kaasseadusandjaid üles ummikust väljumiseks oma seisukohti üle vaatama; 

30. soovitab liikmesriikide kohtusüsteemidel, kes tegelevad ELi keskkonnaõigusnormide 

rikkumise või täitmatajätmisega, oma teadmised ühendada; 

31. peab rakendustegevuse järelevalvet väga oluliseks ja rõhutab seetõttu Euroopa 

Keskkonnaameti (EKA) tööd kõnealuses valdkonnas kooskõlas tema seadusjärgsete 

volitustega; 

32. rõhutab EKA olulist rolli korraliku, poliitikat ja rakendamist toetava teadmistebaasi 

loomisel, ning tunnustab EKA tehtud tööd selles valdkonnas; nõuab tungivalt, et EKA 

tõstaks oma suutlikkust abistada komisjoni ja liikmesriike järelevalve kvaliteedi ja ELi 

eri osades kogutud keskkonnateabe võrreldavuse tagamisel; lisaks julgustab EKAd 

keskenduma suutlikkuse suurendamisele ja parimate tavade levitamisele liikmesriikides; 

ootab, et EKA uues strateegias käsitletaks põhjalikumalt rakendamise küsimust; 

33. toetab komisjoni kava paluda liikmesriikidel komisjoni toel välja töötada kõigi 

tähtsamate ELi keskkonnaalaste õigusaktide struktureeritud rakendus- ja 

teaberaamistikud, et selgitada direktiivi põhisätteid ja teha kindlaks, mis liiki teavet on 

vaja selle tõendamiseks, kuidas ELi õigust rakendatakse; 

34. märgib, et petitsioonide esitajad väljendavad pidevalt muret seoses mitmesuguste 

keskkonnapoliitika küsimustega, nagu näiteks prügilad ja jäätmete kõrvaldamine, 

looduslikud elupaigad ning õhu ja vee kvaliteet; kiidab nende pingutusi, et sundida 

ametiasutusi aruandluskohustust täitma ning palub liikmesriikidel suhelda petitsioonide 

esitajatega avatult ja koostööaltilt; 

35. nõuab tungivalt, et komisjon looks koostöös liikmesriikide ametiasutustega ja vajaduse 

korral EKAd kaasates kaebustega tegeleva üksuse, mille kaudu kodanikud saaksid 

teatada keskkonnaalaste õigusaktide rakendamisega seotud probleemidest; 

36. rõhutab tulemusliku kontrolli ülimat tähtsust ja nõuab tungivalt, et liikmesriigid 

suurendaksid kontrollisuutlikkust kooskõlas parimate tavadega; nõuab ühtseid kontrolli 

miinimumnõudeid, et tagada nõuete õiglane rakendamine kõikjal kogu ELis; 

37. nõuab tungivalt, et kõik asjaosalised ratsionaliseeriksid kontrolli- ja järelevalvetegevust, 

et kasutada tõhusamalt olemasolevaid vahendeid; sellega seoses rõhutab ka, kui oluline 

on vastastikuste eksperthinnangute süstemaatilisem kasutamine, millele komisjon on 

tähelepanu juhtinud; rõhutab vajadust täiendada olemasolevaid kontrolle 

kontrolliasutuste vahelise tihedama koostöö ja vastastikuse hindamisega; soovitab 

keskkonnaõiguse rakendamise ja jõustamise Euroopa Liidu võrgustikul (IMPEL) 

sellesuunalisi meetmeid võtta; kutsub samuti komisjoni üles levitama teadmisi ja 

suurendama suutlikkust, toetades selleks kohtunike ja prokuratuuride võrgustikku ning 

tihedas koostöös Regioonide Komiteega vähendama rikkumisest tulenevaid 

majanduslikke ja keskkonnakulusid ning tagama võrdsed konkurentsitingimused; 

38. nõuab tungivalt, et komisjon moodustaks keskkonnaõiguse inspektsiooni, kelle ülesanne 

oleks teostada järelevalvet ja abistada keskkonnaalaste õigusaktide rakendamisel; palub, 
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et nimetatud inspektsioon kontrollikulude vähendamiseks kasutaks uusi tehnoloogiaid ja 

teeks koostööd kohalike asutustega; on seisukohal, et inspektsioon peaks tegutsema 

kulupõhiselt ja selle tulud tuleks suunata ELi eelarvesse ja eraldada seejärel parema 

rakendamisega seotud teenustele; 

39. õhutab liikmesriike koostama ja avaldama vastavustabeleid, kus kirjeldatakse ELi 

direktiivide ülevõtmist riiklikusse õigusesse, et suurendada õigusloomeprotsessi 

läbipaistvust ja avatust ning lihtsustada nii komisjoni kui ka liikmesriikide parlamentide 

jaoks järelevalvet ELi õigusaktide rakendamise üle; 

40. rõhutab, et kohtunikel ja prokuröridel on keskne koht keskkonnaalaste õigusaktide 

jõustamisel ning seetõttu on ülioluline, et nad saaksid nõuetekohase koolituse ja teabe 

nende poliitikavaldkondade kohta;  

41. rõhutab kodanike olulist rolli rakendamisprotsessis ja nõuab tungivalt liikmesriikidelt ja 

komisjonilt nende struktureeritud kaasamist sellesse protsessi; märgib sellega seoses, 

kui oluline on kodanike juurdepääs õiguskaitsele; 

42. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles määrama selgesõnaliselt kindlaks konkreetsed 

tähtajad keskkonnaõiguse rakendamisega seotud kohtuasjade lahendamiseks, et 

keskkonnaõiguse rakendamist ja kohtuasjade venimist ei kasutataks ettekäändena 

eeskirjade täitmisest hoidumisel ja investeeringute takistamisel; palub komisjonil 

hinnata, kui palju investeeringuid on jäänud tegemata keskkonnaalaste õigusaktide 

rakendamise rikkumisega seotud kohtuasjade venimise tõttu; 

43. rõhutab, kui oluline on aktiivselt ja aegsasti teavitada kodanikke ja vabaühendusi ELi 

keskkonnapoliitikast, et kaasata neid selle koostamisse ja realiseerimisse; nõuab seetõttu 

tungivalt – arvestades ka sõltumatute sidusrühmade kõrgetasemelise rühma 

tähelepanekuid halduskoormuse kohta – suuremaid jõupingutusi, et suurendada üldsuse 

usaldust ja usku ELi keskkonnaõigusesse, pidades silmas, et paremaks eluks vajalikku 

paremat keskkonda ei saa luua institutsioonides ühepoolselt, ilma kogu ühiskonna 

toetuseta; 

44. kutsub kõiki liikmesriike üles võimaliku piiriülese keskkonnamõjuga projektide puhul 

põhjalikult ja võimalikult kiiresti teavitama teiste asjaomaste liikmesriikide üldsust ja 

ametiasutusi ning võtma vajalikke meetmeid, et tagada nendega nõuetekohane 

konsulteerimine; 

45. nõuab tungivalt, et liikmesriigid rakendaksid ELi keskkonnaalaseid õigusakte 

võimalikult selgelt, lihtsalt ja kasutajasõbralikult, tagades seejuures nende tõhususe; 

46. kutsub liikmesriike üles edendama ELi keskkonnaalaste õigusaktide ning vastuvõetud 

poliitikasuundade ja strateegiate täielikku ja nõuetekohast rakendamist seitsmenda 

keskkonnaalase tegevusprogrammi raames ning tagama täielikuks rakendamiseks 

vajaliku piisava suutlikkuse ja rahastamise ka kokkuhoiuaegadel, kuna ELi 

keskkonnaalaste õigusaktide rakendamata jätmine või mittetäielik rakendamine ei ole 

mitte üksnes ebaseaduslik, vaid on pikas perspektiivis ühiskonna jaoks ka palju 

kulukam;  

47. rõhutab vajadust tagada, et õigusakt täidaks oma eesmärgi ja kajastaks uusimaid 

teadustulemusi; kutsub seetõttu ELi ja liikmesriike üles korrapäraselt hindama, kas ELi 



keskkonnaõigus vastab neile nõuetele ja vajaduse korral seda korrigeerima; 

48. tunnistab, et esimese lugemise kokkulepetega võib kaasneda õigusaktide ebapiisav 

rakendamine, kui nende konkreetse sisu täpsustamine jäetakse rakendussätete hooleks; 

palub seepärast kõigil asjaosalistel tagada, et otsuste tegemine põhineks ühemõttelisel 

poliitilisel tahteavaldusel; rõhutab vajadust selgete järjepidevate keskkonnaalaste 

õigusaktide järele, mis on koostatud riikliku poliitika hindamise ja tagasiside alusel; 

49. on seisukohal, et komisjon peaks jätkuvalt kasutama ELi õigusloomes direktiive, et 

võimaldada liikmesriikidel ning piirkondlikel ja kohalikel asutustel rakendada ELi 

õigusakte vastavalt nende konkreetsele olukorrale; palub siiski komisjonil tugevdada 

ettepanekus kirjeldatud toetust täiendavate uuringute või mõjuhinnangus osundatud 

meetmete abil; 

50. kiidab heaks keskkonnamõju hindamise kasutuselevõtu ning palub liikmesriikidel 

tagada asjaomaste õigusaktide tulemuslikum rakendamine, võttes paremini arvesse 

väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate, elanike ning loomastiku ja taimestiku 

vajadusi; tunneb muret selle üle, et liikmesriigid teostavad keskkonnamõju hindamisi 

sageli hilinenult ning palub käesoleva direktiivi tulevasel läbivaatamisel võtta 

kasutusele tagatised hindamiste erapooletuse ja objektiivsuse tagamiseks; 

o 

o   o 

51. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 

Regioonide Komiteele ja liikmesriikide parlamentidele. 


