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Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į ES sutarties 11 straipsnį ir Protokolo dėl subsidiarumo ir proporcingumo 

principų taikymo 5 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 191 ir 192 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai, Europos Parlamentui, Europos 

ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos bendrijos 

aplinkos teisės įgyvendinimas“ (COM(2008)0773), 

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos Parlamentui „2008 m. 

aplinkos politikos apžvalga“ (COM(2009)0304) ir prie jo pridedamą dokumentą, 

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 

ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „ES aplinkos priemonių 

teikiamos naudos užtikrinimas. Pasitikėjimo didinimas geriau informuojant ir sparčiau 

reaguojant“ (COM(2012)0095), 

– atsižvelgdamas į 29-ąją metinę ES teisės taikymo stebėjimo ataskaitą (2011 m.) 

(COM(2012)0714), 

– atsižvelgdamas į 2012 m. balandžio 20 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl šeštosios 

aplinkosaugos veiksmų programos peržiūros ir septintosios aplinkosaugos veiksmų 

programos „Geresnė aplinkosauga geresniam gyvenimui“ prioritetų nustatymo1, 

– atsižvelgdamas į 2010 m. gruodžio 20 d. Tarybos išvadas dėl aplinkos politikos 

priemonių gerinimo, 

– atsižvelgdamas į 2012 m. balandžio 19 d. Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės 

išvadas dėl septintosios aplinkosaugos veiksmų programos, 

– atsižvelgdamas į Tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės teisėkūros2 , 

– atsižvelgdamas į Regionų komiteto perspektyvinę nuomonę „Vietos ir regionų valdžios 

institucijų vaidmuo ateities aplinkos politikoje“3, 

– atsižvelgdamas į Regionų komiteto nuomonę „Septintoji Bendrijos aplinkosaugos 
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veiksmų programa – aktyvesnis ES aplinkos apsaugos teisės aktų įgyvendinimas“1, 

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl teisės 

kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais (COM(2003)0624) ir į Europos Parlamento 

per pirmąjį svarstymą priimtą tekstą2, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir į 

Peticijų komiteto nuomonę (A7-0028/2013), 

Bendrosios pastabos 

A. kadangi nemažai ES teisės aktų priimama kaip direktyvos, kuriose nustatomos bendros 

taisyklės ir tikslai, tačiau valstybėms narėms ir regionų bei vietos subjektams leidžiama 

pasirinkti būdus, kaip šiuos tikslus pasiekti; 

B. kadangi didžiausia atsakomybė užtikrinti veiksmingą ES teisės aktų įgyvendinimą ir 

vykdymą tenka nacionalinės valdžios institucijoms, o labai dažnai – regionų ir vietos 

lygmenimis veikiantiems subjektams; 

C. kadangi dėl neveiksmingo teisės aktų įgyvendinimo ne tik daroma žala aplinkai ir žmonių 

sveikatai, bet ir atsiranda netikrumo pramonės srityje, kyla bendrosios rinkos veikimo 

kliūčių ir didėja biurokratija, taigi ir daugėja išlaidų; 

D. kadangi atlikus tyrimus padaryta išvada, jog visapusiškai įgyvendinus ES teisės aktus 

vien tik atliekų sektoriuje per metus būtų sukurta 400 000 darbo vietų ir sutaupyta 

72 mlrd. EUR3; 

E. kadangi didelis aplinkos srities teisės aktų pažeidimų ir skundų dėl jų skaičius atspindi 

nepakankamą šios srities teisės aktų įgyvendinimo lygį; 

F. kadangi tikslios informacijos ir žinių apie teisės aktų įgyvendinimo padėtį bei kokybinių 

duomenų keliuose su aplinka susijusiuose sektoriuose trūkumas trukdo tinkamai 

įgyvendinti aplinkos acquis; 

G. kadangi, pasak Komisijos, ES aplinkos srities teisės aktų neįgyvendinimo kaina šiuo metu 

yra 50 mlrd. EUR per metus, kuriuos sudaro išlaidos sveikatai ir tiesioginės išlaidos 

aplinkai, neįskaitant neigiamo poveikio ES aplinkos būklei; kadangi nuo 2020 m. šis 

skaičius padidės iki 90 mlrd. EUR per metus4; 

H. kadangi įgyvendinant ES aplinkos srities teisės aktus gali kilti dvejopų problemų: vienos 

iš jų susijusios su vėlyvu ar nepakankamu teisės aktų įgyvendinimu, o kitos – su 

vadinamuoju pernelyg išsamiu įgyvendinimu (pertekliniu reglamentavimu), ir kadangi 

abu šie aspektai prieštarauja pradiniams politiniams sumanymams, kuriais grindžiami ES 

aplinkos srities teisės aktai; 
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I. kadangi ir valstybėse narėse, ir tarp jų esama didelių teisės aktų įgyvendinimo skirtumų, 

kurie daro neigiamą poveikį aplinkai, todėl, siekiant panaikinti šį teisės aktų 

įgyvendinimo atotrūkį, būtina vadovautis sistemingesniu ir visa apimančiu požiūriu; 

J. kadangi 2011 m. ES daugiausia Bendrijos teisės pažeidimų (299) buvo nustatyta 

aplinkosaugos srityje, t. y. 17 proc. visų pažeidimų, o 2011 m. šioje srityje buvo pradėta 

114 naujų pažeidimo nagrinėjimo procedūrų1;  

K. kadangi visapusiškas ES aplinkos srities teisės aktų laikymasis yra Sutartimi prisiimtas 

įsipareigojimas ir valstybių narių naudojimosi ES fondų lėšomis kriterijus; kadangi dėl 

šios priežasties valstybės narės turėtų laiku ir ekonomiškai efektyviai įgyvendinti aplinkos 

srities teisės aktus, kad būtų pagerinta ES aplinkos būklė; 

L. kadangi nuolatinės nesėkmės įgyvendinant seniai vykdomos politikos sektorių, pvz., oro 

taršos kontrolės, atliekų tvarkymo, vandens ir nuotekų valymo ir gamtos apsaugos, teisės 

aktus trukdė įgyvendinti Šeštąjį aplinkosaugos veiksmų planą; 

Įgyvendinimas kaip bendra užduotis ir galimybė 

1. palankiai vertina Komisijos komunikatą „ES aplinkos priemonių teikiamos naudos 

užtikrinimas. Pasitikėjimo didinimas geriau informuojant ir sparčiau reaguojant“ 

(COM(2012)0095); 

2. ragina valstybes nares imtis visų reikiamų priemonių, kad būtų apsaugota aplinka ir 

skatinama tvari plėtra, kartu turint mintyje tai, kad būtina turėti sveiką ir konkurencingą 

ekonomiką; pabrėžia, kad sprendžiant dėl geriausios žmonių ir jų aplinkos poreikių 

pusiausvyros svarų žodį turi tarti vietos bendruomenės; 

3. mano, kad apibrėžiant ES politiką aplinkos srityje, regionų ir vietos subjektai galėtų 

stiprinti bendradarbiavimą ir užtikrinti geresnį teisės aktų įgyvendinimą; 

4. laikosi nuomonės, kad administracinė našta ne visada yra pernelyg išsamaus ar 

nepakankamo teisės aktų įgyvendinimo išdava; atkreipia dėmesį į tai, kad administracinės 

išlaidos yra neišvengiamos, tačiau dėl jų neigiamo poveikio piliečiams ir pramonei jos 

turėtų būti kuo mažesnės; 

5. pažymi, kad nemažai su aplinkos srities teisės aktais susijusių nereikalingų 

administracinių išlaidų atsiranda dėl netinkamos ar neveiksmingos viešojo ir privačiojo 

sektorių administravimo praktikos įvairiose valstybėse narėse ir jų regionų ar vietos 

valdžios institucijose; 

6. pabrėžia, kad tik laiku ir tinkamai įgyvendindamos ES teisės aktus (juos perkeldamos į 

nacionalinę teisę) valstybės narės ir regionų bei vietos valdžios institucijos užtikrins, kad 

bus pasiekti norimi ES politikos rezultatai; 

7. pabrėžia, kad ES teisės aktuose daugiausia dėmesio skiriama vienodų sąlygų užtikrinimui 

ir bendrosios rinkos sukūrimui, taip pat suderintam požiūriui; 

8. laikosi nuomonės, kad veiksmingas teisės aktų įgyvendinimas gali duoti daug naudos 
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pramonei, pvz., mažinant administracinę naštą, užtikrinant investicijų saugumą ir tokiu 

būdu sukuriant daugiau darbo vietų; 

9. apgailestauja dėl to, kad piliečiai sužino apie ES teisės aktus tik jiems įsigaliojus; laikosi 

nuomonės, kad, siekiant užtikrinti didesnį pritarimą ES teisės aktų tikslui ir geresnį jo 

suvokimą, reikia išankstinių teisės aktų leidėjų ir piliečių keitimosi informacija 

priemonių; 

10. patikslina, kad Komisija, kaip Sutarčių sergėtoja, turėtų anksčiau imtis veiksmų, kad 

sudarytų sąlygas geriau ir laiku įgyvendinti teisės aktus; prašo Komisiją išnagrinėti, ką 

reikia padaryti, kad būtų užtikrintas tinkamas aplinkos srities teisės aktų perkėlimas į 

nacionalinę teisę, įgyvendinimas ir vykdymas; 

11. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl dabartinių teisės aktų įgyvendinimo valstybėse narėse 

padėties skirtumų nepavyksta sudaryti vienodas sąlygas pramonės subjektams ir didėja 

netikrumas dėl tikslių reikalavimų, taigi atgrasoma nuo investicijų tose su aplinka 

susijusiose srityse, kuriose galima kurti darbo vietas; 

12. pabrėžia, kad Europos Sąjungos institucijų atsakomybė dėl ES teisės aktų neapsiriboja tik 

teisės aktų priėmimu Parlamente ir Taryboje ir kad Europos Parlamentas yra pasirengęs 

padėti valstybėms narėms sudaryti sąlygas veiksmingiau įgyvendinti teisės aktus; 

13. ragina Komisiją, valstybes nares ir atitinkamus regionus gerinti informacijos srautus ir 

didinti skaidrumą aktyviau ir dažniau tarpusavyje keičiantis informacija;  

Veiksmingesnio įgyvendinimo užtikrinimo sprendimai 

14. mano, kad labai svarbu visais lygmenimis visapusiškai įgyvendinti ir vykdyti teisės aktus 

ir kad tam tikrais atvejais gali prireikti šiuos procesus toliau stiprinti; todėl pabrėžia 

būtinybę kurti aiškius, suderintus ir nesidubliuojančius aplinkos srities teisės aktus; 

pabrėžia, kad įvairios ES aplinkos teisės srities priemonės turi būti koordinuojamos, viena 

kitą papildančios ir be teisėkūros spragų;  

15. laikosi nuomonės, kad aplinkos srities teisės aktus galima veiksmingiau įgyvendinti 

valstybėms narėms ir regionų bei vietos valdžios institucijoms, atsakingoms už ES teisės 

aktų įgyvendinimą, skleidžiant geriausios praktikos pavyzdžius, taip pat glaudžiau 

bendradarbiaujant su Europos Sąjungos institucijomis; 

16. apgailestauja, kad trūksta duomenų apie teisės aktų laikymąsi ir vykdymo užtikrinimo 

veiklą, kurios imtasi nacionaliniu, regionų ir vietos lygmenimis, todėl prašo Komisiją 

pasitelkti savo tinklus ir įstaigas, pvz., Europos aplinkos agentūrą (EAA), ir pagerinti šią 

padėtį; 

17. pažymi, jog svarbu stiprinti ir stebėti atitinkamus aplinkos srities teisės aktų 

įgyvendinimo rodiklius, ir ragina sukurti vartotojams patogią interneto svetainę, kurioje 

būtų galima susipažinti su naujausiais rodiklių duomenimis ir neoficialiai palyginti 

valstybių narių duomenis; 

18. laikosi nuomonės, kad pati Komisija turėtų labiausiai stengtis užtikrinti geresnį teisės aktų 

įgyvendinimą, ir apgailestauja, jog šiuo metu šios funkcijos vis dažniau perduodamos 

kitoms institucijoms, kurios neretai neturi tokių gebėjimų, darbuotojų ar finansinių 



išteklių, kokius turi Komisija; 

19. ragina Komisiją ir valstybes nares padėti tobulinti asmenų, dalyvaujančių įgyvendinant 

aplinkos srities teisės aktus nacionaliniu, regionų ir vietos lygmenimis, žinias ir 

gebėjimus, kad būtų užtikrinama didesnė šių teisės aktų teikiama nauda; be to, mano, kad 

pradėjus dialogą su suinteresuotaisiais subjektais taip pat pagerėtų teisės aktų 

įgyvendinimas; 

20. ragina Komisiją išnagrinėti galimybę sudaryti Komisijos ir pavienių valstybių narių arba 

valstybių narių partnerystės įgyvendinimo susitarimus, taip siekiant skatinti geriau 

įgyvendinti teisės aktus, taip pat nustatyti ir išspręsti su teisės aktų įgyvendinimu 

susijusias problemas; 

21. ragina Komisiją ištirti, ar aktyvesnis vietos valdžios institucijų dalyvavimas visame 

aplinkos politikos nustatymo procese būtų naudingas gerinant teisės aktų įgyvendinimą 

visose srityse, įskaitant galimybę suburti komandas, kurios regionų ir vietos lygmenimis 

perkeltų aplinkos srities teisės aktus į nacionalinę teisę; 

22. rekomenduoja įdiegti sisteminę ir lengvai prieinamą internetinę informavimo priemonę, 

susijusią su teisės aktų įgyvendinimu; ragina visus subjektus, o ypač pramonės atstovus ir 

piliečius, teikti vykdomosioms institucijoms grįžtamąją informaciją apie problemas, kurių 

kyla įgyvendinant teisės aktus; labai vertina galimybę susipažinti su patikima, palyginama 

ir lengvai prieinama informacija apie aplinkos būklę ir laiko šią galimybę itin svarbia 

siekiant veiksmingai stebėti teisės aktų įgyvendinimo padėtį; 

23. ragina Komisiją iš naujo apsvarstyti poreikį sukurti geriausios patirties pavyzdžių 

duomenų bazę, kuria naudojantis valstybėse narėse ir regionų bei vietos valdžios 

institucijose būtų galima skleisti su teisės aktų įgyvendinimu susijusią geriausią praktiką; 

taip pat ragina Komisiją ištirti, kaip būtų galima naudotis informacinėmis ir ryšių 

technologijomis siekiant internete suteikti kuo daugiau naudingos informacijos apie 

rekomenduotinus ES aplinkos srities teisės aktų įgyvendinimo būdus; 

24. pabrėžia, jog svarbu stiprinti aplinkos apsaugos teisės aktų taikymo stebėjimą; todėl 

ragina remiantis ES gairėmis stiprinti esamus pajėgumus ir užtikrinti įvairių organų, 

atsakingų už stebėseną valstybėse narėse, sąsają; 

25. pabrėžia, kad rengiant ES teisės aktus būtina siekti kovoti su žalos aplinkai priežastimis, 

nustatant taisykles dėl teisinės atsakomybės už žalą aplinkai ir įmonių socialinės 

atsakomybės; atsižvelgdamas į tai mano, kad labai svarbu įgyvendinti visas iniciatyvas 

skatinti ir populiarinti didesnę įmonių socialinę atsakomybę už aplinką, nes laikydamosi 

jos įmonės turi vadovautos tvaraus vystymosi strategija; 

26. primena, kad tinkamai įgyvendinus ES aplinkos srities teisės aktus bus gauta nemažai 

naudos – štai trys tokios naudos pavyzdžiai: vienodų sąlygų ekonominės veiklos 

vykdytojams užtikrinimas bendrojoje rinkoje, paskatos diegti inovacijas ir Europos verslo 

pradininkų pranašumai; 

27. pabrėžia, kad aukšto lygio aplinkos apsauga yra vienas iš pagrindinių Europos Sąjungos 

tikslų ir kad jį pasiekus piliečiai gautų tiesioginės naudos, pvz., pagerinus oro kokybę, 

sumažinus triukšmą ir sumažėjus sveikatos problemoms būtų sudarytos geresnės 

gyvenimo sąlygos; 



28. pabrėžia, kad ES patvirtino plataus užmojo darbotvarkę iki 2050 m. pereiti prie atsparios, 

efektyviai išteklius naudojančios ir mažai anglies dioksido išmetančios ekonomikos ir kad 

norint pasiekti šį tikslą reikia prisiimti įsipareigojimus visais lygmenimis; primena, jog 

siekiant užtikrinti, kad ES ekonomika augtų paisant išteklių ir planetos galimybių 

ribotumo, labai svarbu imtis bendrų veiksmų; 

29. apgailestauja, kad pasiūlymo dėl direktyvos dėl teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos 

klausimais1 priėmimas buvo sustabdytas per pirmąjį svarstymą; todėl ragina visus teisės 

aktų leidėjus iš naujo apsvarstyti savo pozicijas, kad būtų išeita iš aklavietės; 

30. todėl rekomenduoja dalytis visų valstybių narių teismų sistemų sukauptomis žiniomis, 

susijusiomis su ES nuostatų aplinkos teisės srityje pažeidimais ir nesilaikymu; 

31. mano, kad labai svarbu stebėti teisės aktų įgyvendinimo veiklą, ir todėl pabrėžia, koks 

vertingas EAA darbas, kurį ji atlieka šioje srityje pagal jai suteiktus įgaliojimus; 

32. pabrėžia svarbų EAA vaidmenį nustatant tvirtą žinių pagrindą, kuriuo grindžiama politika 

ir teisės aktų įgyvendinimas, ir pripažįsta jos šioje srityje atlikto darbo svarbą; ragina 

EAA toliau plėtoti savo gebėjimus padėti Komisijai ir valstybėms narėms užtikrinti 

stebėsenos kokybę ir įvairiose ES valstybėse narėse surinktos informacijos apie aplinką 

palyginamumą; be to, ragina EAA taip pat sutelkti dėmesį į gebėjimų stiprinimą ir 

geriausios praktikos sklaidą valstybėse narėse; tikisi, kad pagal naująją EAA strategiją 

bus išsamiau sprendžiamas teisės aktų įgyvendinimo klausimas; 

33. pritaria Komisijos ketinimui prašyti valstybių narių su Komisijos pagalba parengti visų 

pagrindinių ES aplinkos srities teisės aktų struktūrines įgyvendinimo ir informacines 

sistemas (angl. SIIF), kad būtų patikslintos pagrindinės direktyvos nuostatos ir nustatyta, 

kokia informacija reikalinga, kad būtų galima atskleisti, kaip įgyvendinami ES teisės 

aktai; 

34. pažymi, kad peticijų pateikėjai dažnai atkreipia dėmesį į susirūpinimą keliančius 

klausimus keliose aplinkos apsaugos politikos srityse, pvz., sąvartynų ir atliekų šalinimo, 

laukinės gamtos buveinių, taip pat oro ir vandens kokybės; remia jų pastangas užtikrinti, 

kad valdžios institucijos būtų atskaitingos, ir ragina valstybes nares būti atviras jų 

atžvilgiu ir su jais bendradarbiauti; 

35. ragina Komisiją bendradarbiaujant su nacionalinės valdžios institucijomis ir prireikus 

dalyvaujant EAA įsteigti skundų skyrių, kuriam piliečiai galėtų pranešti apie su aplinkos 

srities teisės aktų įgyvendinimu susijusias problemas; 

36. pabrėžia, kad labai svarbu atlikti veiksmingus patikrinimus, ir ragina valstybes nares 

didinti savo tikrinimų pajėgumus vadovaujantis geriausia praktika; ragina nustatyti 

bendrus būtiniausius patikrų kriterijus, kad visose ES valstybėse narėse būtų užtikrinamas 

teisingas teisės aktų įgyvendinimas; 

37. primygtinai ragina visus suinteresuotuosius subjektus, siekiant efektyviau naudoti turimus 

išteklius, supaprastinti tikrinimo ir priežiūros veiklą; taigi pabrėžia, kad taip pat būtų 

naudinga sistemiškiau atlikti tarpusavio tikrinimus, kaip nurodė Komisija; pabrėžia, kad 

reikia papildyti esamus patikrinimus tvirtesniu bendradarbiavimu ir tikrinimo institucijų 
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atliekamais tarpusavio vertinimais; ragina ES aplinkos apsaugos teisės aktų įgyvendinimo 

ir vykdymo užtikrinimo tinklą (IMPEL) imtis veiksmų šia linkme; taip pat ragina 

Komisiją skatinti gilinti žinias ir stiprinti pajėgumus remiant teisėjų ir prokurorų tinklus ir 

glaudžiai bendradarbiaujant su Regionų komitetu, siekiant sumažinti dėl teisės aktų 

nesilaikymo atsirandančias aplinkos apsaugos ir ekonomines sąnaudas bei užtikrinti 

vienodas sąlygas; 

38. ragina Komisiją įsteigti Aplinkos teisės kontrolės skyrių, kuris prižiūrėtų aplinkos srities 

teisės aktų įgyvendinimą ir padėtų juos įgyvendinti; prašo užtikrinti, kad šis skyrius 

naudotųsi naujomis technologijomis ir bendradarbiautų su vietos agentūromis, kad 

tikrinimų sąnaudos nedidėtų; mano, kad šis skyrius turėtų veikti atsižvelgiant į patiriamas 

sąnaudas ir kad gautos pajamos turėtų būti pervedamos į ES biudžetą ir skiriamos su 

geresniu teisės aktų įgyvendinimu susijusioms paslaugoms; 

39. ragina valstybes nares sudaryti ir skelbti atitikties lenteles, kuriose būtų apibūdinamas ES 

direktyvų perkėlimas į nacionalinę teisę, kad būtų didinamas teisėkūros proceso 

skaidrumas ir atvirumas bei tiek Komisijai, tiek nacionaliniams parlamentams sudaromos 

palankesnės sąlygos prižiūrėti tinkamą ES teisės aktų įgyvendinimą; 

40. pabrėžia, kad aplinkos srities teisės aktų vykdymo procese teisėjai ir prokurorai atlieka 

vieną iš pagrindinių vaidmenų, todėl labai svarbu, kad jie būtų tinkamai mokomi ir gautų 

tinkamą informaciją apie šias politikos kryptis;  

41. pabrėžia, kad įgyvendinant teisės aktus piliečiai atlieka svarbų vaidmenį, ir primygtinai 

ragina valstybes nares ir Komisiją struktūrizuotai juos įtraukti į šį procesą; taigi taip pat 

pažymi, jog svarbu, kad piliečiai galėtų kreiptis į teismą; 

42. ragina Komisiją ir valstybes nares aiškiai nustatyti konkretų laikotarpį, per kurį teisme 

turi būti išnagrinėtos su aplinkos srities teisės aktų įgyvendinimu susijusios bylos, kad 

aplinkos srities teisės aktų įgyvendinimu ir bylų nagrinėjimo teisme vilkinimu nebūtų 

naudojamasi kaip priežastimis nesilaikyti teisės aktų ir trukdyti investicijoms; taip pat 

ragina Komisiją įvertinti, kiek investicijų buvo užlaikyta dėl vėluojančių teisinių procesų, 

susijusių su aplinkos srities teisės aktų įgyvendinimo pažeidimais; 

43. pabrėžia, kad labai svarbu ankstyvuoju etapu aktyviai informuoti piliečius ir 

nevyriausybines organizacijas apie ES aplinkos politikos kryptis, siekiant įtraukti juos į 

šių politikos krypčių rengimo ir įgyvendinimo procesą; todėl primygtinai ragina, be kita 

ko, atsižvelgdamas į Aukšto lygio nepriklausomų suinteresuotųjų šalių grupės 

administracinei naštai mažinti išvadas, dėti daugiau pastangų šioje srityje, kad būtų 

didinamas visuomenės pasitikėjimas ir tikėjimas ES aplinkos teise, turėdamas omenyje, 

kad institucijose vienašališkai be pačios visuomenės paramos negalima sukurti geresnės 

aplinkos geresniam gyvenimui; 

44. ragina valstybes nares projektų, kurie gali turėti poveikį kelių valstybių aplinkai, atveju 

kuo greičiau išsamiai informuoti visuomenę ir atitinkamas valstybių narių institucijas ir 

imtis priemonių, kurių reikia norint užtikrinti, kad būtų tinkamai su jomis 

konsultuojamasi; 

45. ragina valstybes nares įgyvendinti ES aplinkos apsaugos teisės aktus aiškiausiu, 

paprasčiausiu ir vartotojui patogiausiu būdu, kartu užtikrinant jų veiksmingumą. 



46. ragina valstybes nares toliau siekti visapusiško ir tinkamo ES aplinkos srities teisės aktų, 

taip pat pagal 7-ąją aplinkosaugos veiksmų programą patvirtintų politikos priemonių ir 

strateginių planų įgyvendinimo ir užtikrinti reikiamus pajėgumus bei finansavimą siekiant 

juos visapusiškai įgyvendinti net ir taupymo laikotarpiu, nes ES aplinkos srities teisės 

aktų neįgyvendinimas ar neišsamus įgyvendinimas yra ne tik neteisėtas, bet ir ilgainiui 

kur kas daugiau kainuoja visuomenei;  

47. pabrėžia būtinybę užtikrinti, kad teisės aktai atitiktų siekiamą tikslą ir atspindėtų 

naujausius mokslinius tyrimus; todėl ragina ES ir valstybes nares reguliariai vertinti, ar 

ES aplinkos srities teisės aktai atitinka šiuos reikalavimus, ir prireikus juos atitinkamai 

pakeisti; 

48. pripažįsta, kad dėl per pirmąjį svarstymą sudarytų susitarimų teisės aktai gali būti 

įgyvendinami netinkamai, jeigu konkretus turinys nurodomas įgyvendinimo nuostatose, 

todėl prašo visų subjektų užtikrinti, kad sprendimų priėmimas būtų grindžiamas 

nedviprasmiškais politinės valios pareiškimais; pabrėžia, kad reikia sukurti aiškius ir 

suderintus aplinkos srities teisės aktus, paremtus viešosios politikos vertinimais ir 

grįžtamąja informacija; 

49. laikosi nuomonės, kad Komisija turėtų ir toliau naudotis direktyvomis kaip ES teisės 

aktais, kad valstybėms narėms ir regionų bei vietos valdžios institucijoms sudarytų 

sąlygas įgyvendinti ES teisės aktus atsižvelgiant į savo atitinkamą padėtį; vis dėlto prašo 

Komisiją padidinti savo pasiūlyme nurodytą paramą atliekant tolesnius poveikio 

vertinime nurodytus tolesnius tyrimus ar imantis jame nurodytų veiksmų; 

50. pritaria poveikio aplinkai vertinimų taikymui ir prašo valstybių narių užtikrinti, kad 

atitinkami teisės aktai būtų įgyvendinami veiksmingiau, labiau atsižvelgiant į mažųjų ir 

vidutinių įmonių ir gyventojų, taip pat augalijos ir gyvūnijos poreikius; reiškia 

susirūpinimą tuo, kad valstybės narės dažnai vėluoja atlikti šiuos vertinimus, ir ragina, kai 

ateityje bus persvarstoma ši direktyva, įtvirtinti garantijas dėl šių vertinimų nešališkumo 

ir objektyvumo;  

o 

o     o 

51. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Regionų komitetui ir 

valstybių narių parlamentams. 


