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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl tarpinės šeštosios aplinkosaugos veiksmų programos peržiūros
(2007/2204(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2002 m. liepos 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 
Nr. 1600/2002/EB, nustatantį šeštąją Bendrijos aplinkosaugos veiksmų programą 1,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. lapkričio 14 d. rezoliuciją dėl Teminės jūrų aplinkos 
apsaugos ir išsaugojimo strategijos2,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. lapkričio 14 d. poziciją dėl pasiūlymo dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos, nustatančios Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos 
srityje pagrindus (Jūrų strategijos direktyva)3,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. balandžio 25 d. rezoliuciją dėl tausaus gamtinių išteklių 
naudojimo teminės strategijos4,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. rugsėjo 26 d. rezoliuciją dėl teminės miesto aplinkos 
strategijos5,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. lapkričio 13 d. rezoliuciją dėl dirvožemio apsaugos 
teminės strategijos6,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. lapkričio 14 d. poziciją dėl pasiūlymo dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos, nustatančios dirvožemio apsaugos sistemą ir iš dalies 
keičiančios Direktyvą 2004/35/EB7,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. rugsėjo 26 d. rezoliuciją dėl Teminės oro taršos 
strategijos8,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. rugsėjo 26 d. poziciją dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje9,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. vasario 13 d. rezoliuciją dėl teminės atliekų perdirbimo 
strategijos 10,

                                               
1 OL L 242, 2002 9 10, p. 1.
2 OL C 314 E, 2006 12 21, p. 131.
3 OL C 314 E, 2006 12 21, p. 86.
4 Priimti tekstai, P6_TA(2007)0154.
5 OL C 306 E, 2006 12 15, p. 182.
6 Priimti tekstai, P6_TA(2007)0504.
7 Priimti tekstai, P6_TA(2007)0509.
8 OL C 306 E, 2006 12 15, p. 176.
9 OL C 306 E, 2006 12 15, p. 103.
10 OL C 287 E, 2007 11 29, p. 168.
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– atsižvelgdamas į savo 2007 m. vasario 13 d. poziciją dėl pasiūlymo dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl atliekų1,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. spalio 23 d. poziciją dėl pasiūlymo dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos, nustatančios Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant 
tausiojo pesticidų naudojimo2,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. spalio 24 d. rezoliuciją dėl tausiojo pesticidų naudojimo 
teminės strategijos 3,

– atsižvelgdamas į 2007 m. spalio 23 d. rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamento dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką4,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 
Vystymosi komiteto, Tarptautinės prekybos komiteto, Regioninės plėtros komiteto ir 
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomones (A6-0000/2007),

A. Europa kol kas dar nepasuko tikrai darnaus vystymosi keliu, 

B. kadangi švari ir sveika aplinka yra būtina sąlyga žmogaus gerovei ir geroms socialinėms 
sąlygoms užtikrinti,

C. kadangi tinkamai parengta aplinkos apsaugos politika gali padėti įgyvendinti ir kitus 
tikslus: didinti konkurencingumą, skatinti ekonomikos augimą ir kurti daugiau darbo 
vietų,

1. apgailestauja dėl to, kad tarpinę šeštosios aplinkosaugos veiksmų programos peržiūrą 
vėluojama atlikti dvejais metais ir dėl to, kad, priešingai nei savo tarpinėje peržiūroje 
teigia Komisija, Europos Sąjunga apskritai atsilieka įgyvendindama veiksmų programoje 
numatytas priemones; primena, kad, kitaip nei ankstesnioji, šeštoji aplinkosaugos 
veiksmų programa buvo priimta pagal EB sutarties 251 straipsnyje apibrėžtą bendro 
sprendimo procedūrą;  ragina ES daryti viską, ką gali, kad pasiektų šeštojoje 
aplinkosaugos veiksmų pagal programą susitartų tikslų, nes jų nepasiekus būtų pakenkta 
ES patikimumui, inter alia, dėl aplinkos būklės susirūpinusių piliečių akyse;

2. pažymi, kad kaip naują procedūros priemonę pasitelkus temines strategijas padidėjo 
parengiamojo teisėkūros etapo proceso svarba, atsirado papildomų galimybių įtraukti 
suinteresuotus subjektus ir įtvirtinti strategiškesnę ES teisėkūros politikos koncepciją;  vis 
dėlto apgailestauja dėl to, kad dėl teminių strategijų pailgėjo aplinkos apsaugos politikos 
kūrimo trukmė, nes konkretūs politikos pasiūlymai rengiami ir su jais susijusios 
priemonės priimamos vėliau;

                                               
1 OL C 287 E, 2007 11 29, p. 136.
2 Priimti tekstai, P6_TA(2007)0444.
3 Priimti tekstai, P6_TA(2007)0467.
4 Priimti tekstai, P6_TA(2007)0445.
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3. mano, kad itin svarbu sustiprinti šeštosios aplinkosaugos veiksmų programos, kaip ES 
darniojo vystymosi strategijos aplinkos apsaugos aspekto, vaidmenį;

Teminės strategijos

4. mano, kad ES veikė nuosekliai siekdama šeštojoje aplinkosaugos veiksmų programoje 
nustatytų su klimatu susijusių diplomatinių tikslų; tačiau primena, ES nepavyko įvykdyti 
visų įsipareigojimų, susijusių su tikslais ir prioritetiniais veiksmais klimato kaitos 
sustabdymo srityje; yra labai susirūpinęs dėl transporto išmetamų teršalų kiekio 
padidėjimo ir dėl to, kad priemonės, kuriomis siekiama padidinti energijos naudojimo 
efektyvumą, įgyvendinamos lėtai; primena Komisijai paskelbti komunikatą dėl tvariai 
transporto sistemai nustatytų kiekybiškai išreikštų tikslų aplinkos apsaugos srityje; tikisi, 
kad valstybės narės pasieks Kioto protokole atskiroms šalims nustatytus šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų sumažinimo tikslus iki 2012 m.;

5.
apgailestauja dėl to, kad tikslas iki 2010 m. sustabdyti biologinės įvairovės nykimą tikriausiai 

bus nepasiektas ir kad siūlytos jūrų aplinkos ir dirvožemio apsaugos strategijos iki 2012 
m. neduos konkrečių su aplinkos apsauga susijusių rezultatų;

 pažymi, kad reikia sustiprinti pastangas įtraukti biologinės įvairovės politiką į kitas politikos 
sritis; atkreipia dėmesį į tai, kad Natura 2000 tinklui reikia skirti tinkamą finansavimą;

6. pažymi, kad cheminių medžiagų klausimo požiūriu 2006 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų 
registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos 
cheminių medžiagų agentūrą1, yra žingsnis pirmyn siekiant sumažinti cheminių medžiagų 
žmonėms ir aplinkai keliamą pavojų, nors šis reglamentas ne visais atžvilgiais atitinka 
šeštosios aplinkosaugos veiksmų programos tikslus; apgailestauja dėl to, kad labai 
vėluojama parengti tausiojo pesticidų naudojimo teminę strategiją, ir kad priemonės, 
kurių imtasi siekiant pagerinti oro kokybę ir miesto aplinką ir sumažinti triukšmą, toli 
gražu neatitinka aplinkosaugos veiksmų programos tikslų; ragina Komisiją kuo greičiau 
pateikti persvarstytą direktyvą dėl išmetamų teršalų kiekio apribojimo nacionaliniu 
mastu; yra įsitikinęs, kad reikia užtikrinti visapusišką Aplinkos triukšmo direktyvos 
įgyvendinimą;

7. pažymi, kad šeštojoje aplinkosaugos veiksmų programoje nustatyti konkretūs vandens 
apsaugos tikslai neturi didesnių trūkumų; vis dėlto ragina Komisiją užtikrinti visapusišką 
Vandens pagrindų direktyvos įgyvendinimą ir iš naujo įvertinti ES vandens apsaugos 
tikslų integravimą į kitas politikos sritis; be to, ragina Komisiją kuo greičiau parengti 
pasiūlymą dėl direktyvos dėl fosforo teršalų žemės ūkyje sumažinimo;

8. apgailestauja dėl to, kad gamtos išteklių ir atliekų teminės strategijos susilpnino šeštojoje 
aplinkosaugos veiksmų programoje nustatytus tikslus; apgailestauja dėl to, kad Europos 
mastu nenustatyta jokių konkrečių tikslų siekiant atsieti ekonomikos augimą nuo išteklių 

                                               
1 OL L 396, 2006 12 30, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1354/2007 
(OL L 304, 2007 11 22, p. 1).
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naudojimo; pritaria, kad reikia imti tolesnių su biologinėmis atliekomis susijusių 
veiksmų, kuriais būtų skatinama ir toliau siekti mažinti sąvartynų naudojimą, ir užtikrinti, 
kad atliekos būtų apdorojamos geriausiais, pvz., klimato kaitos sušvelninimu 
grindžiamais, būdais;

Esamų teisės aktų įgyvendinimas ir vykdymas

9. primena, kad svarbiausia visapusiškai ir teisingai įgyvendinti esamus teisės aktus, ir 
mano, kad norint išspręsti su aplinkos apsauga susijusias problemas labai svarbu laikytis 
privalomų teisės aktų; todėl prašo ES biudžeto valdymo institucijų suteikti Komisijai, 
Sutarčių regėtojai, visus reikiamus finansinius ir žmogiškuosius išteklius, kad ji galėtų 
užtikrinti, jog būtų vykdoma kuo veiksmingesnė esamų teisės aktų įgyvendinimo ir 
vykdymo stebėsena;

10. vis dėlto yra susirūpinęs dėl įvairių subjektų siūlymų sumažinti bendrų teisės aktų skaičių 
ir sumažinti jų svarbą, pakeičiant juos savanoriškais susitarimais arba kitomis 
neprivalomojo pobūdžio priemonėmis; todėl dar kartą pabrėžia, kad siekiant užtikrinti 
geresnį reguliavimą reikia susitelkti į nedviprasmiškas taisykles ir standartus, į teisės 
aktus, kuriais siekiama susitartų tikslų, ir į geresnį vykdymą; 

11. teigiamai vertina Komisijos siūlymus stiprinti aplinkos srities teisės aktų vykdymą 
nacionaliniu mastu, užtikrinant teisę į teisingumą ir suderintą baudžiamosios teisės 
taikymą; pažymi, kad prevenciniai baudžiamosios teisės aspektai padeda užtikrinti 
geresnį teisės aktų vykdymą ir aplinkos apsaugą;

Skatinamosios aplinkosaugos priemonės ir aplinkai kenksmingų subsidijų reforma

12. teigiamai vertina Komisijos žaliąją knygą dėl rinkos priemonių, taikomų aplinkosaugos ir 
susijusiais politikos tikslais; mano, kad reikia plačiau naudoti rinkos priemones, 
atsižvelgiant į visų gamybos bei platinimo procesų ir vartojimo modelių poveikį aplinkai;

13. vis dėlto pažymi, kad ekologinio apmokestinimo vaidmuo tebėra nežymus ir nėra ženklų, 
rodančių, kad jis įgytų daugiau svarbos; ragina Komisiją ir valstybes nares dėti daugiau 
pastangų įgyvendinant ekologijos mokesčių reformą, kuria, be kita ko, mokesčių našta 
būtų perkelta nuo gerovę mažinančių mokesčių (pvz., darbo mokesčių) prie gerovę 
didinančių mokesčių (pvz., aplinkai kenksmingos veiklos, tokios kaip išteklių naudojimas 
ar tarša, apmokestinimo); pažymi, jog nepaisant to, kad mokesčių srityje reikalaujama 
vienbalsiškumo, sutartyse numatyta glaudesnio bendradarbiavimo galimybė, ir atkreipia 
dėmesį į galimybę taikyti atviro koordinavimo metodą;

14. atkreipia dėmesį į tai, kad buvo suteiktas akstinas panaikinti aplinkai kenksmingas 
subsidijas; tačiau apgailestauja dėl to, kad artimoje ateityje nenumatyta imtis jokių 
konkrečių priemonių, kuriomis būtų siekiama reformuoti aplinkai kenksmingų subsidijų 
sistemą;

Aplinkos politikos integravimas į kitas politikos sritis, tarptautinis bendradarbiavimas 
ir priemonės naujovėms skatinti
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15. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti aktyviau ir nuosekliau integruoti aplinkos 
politiką į visas ES politikos sritis; apgailestauja dėl to, kad skirtingos aplinkos srities 
teisės sistemos nėra integruojamos į rengiamus naujus teisės aktus, ir dėl to, kad aplinkos 
politika nėra įtraukiama į teisės aktus, kurių pirminis tikslas yra kitas nei aplinkos 
apsauga;

16. mano, kad norint pasiekti konkrečių rezultatų, susijusių su aplinkos apsaugos aspektų 
įtraukimu į kitus ekonomikos sektorius, reikia nubrėžti išsamius privalomus sektorių 
tikslus ir nustatyti tvarkaraščius;

17. teigiamai vertina tvirtą Komisijos įsipareigojimą stiprinti tarptautinį aplinkos politikos 
aspektą; mano, kad reikia užtikrinti, jog aplinkos politika būtų įtraukta į visą Europos 
išorės veiklą, ir gerinti aplinkosaugos valdymą tarptautiniu mastu; ragina ES ir toliau 
plėtoti plataus užmojo aplinkos politiką ir reikalavimus;

18. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti įgyvendinant visas su ES susijusias politikos 
kryptis pragmatiškiau ir horizontaliau naudotis naujovėmis ir naujosiomis 
technologijomis, kad šie aspektai turėtų lemiamos reikšmės stiprinant ir saugant aplinką;
pabrėžia, kad norint užtikrinti, kad ateityje visis ES rinkos produktai būtų kuriami, 
gaminami ir vartojami laikantis tvarumo kriterijų, reikia nedelsiant pradėti diegti ES „Top 
Runner“ priemonę, t. y. platesnio užmojo nuolatinio gamybos ir vartojimo modelių 
tobulinimo priemonę,

19. ragina ES, siekiant skatinti naujoves ir tvaraus vartojimo ir gamybos modelius, nustatyti 
tikrai ekologiškas viešųjų pirkimų taisykles;

Sąlygų elgesio pokyčiams sudarymas

20. pabrėžia, kad reikalingi nauji gerovės įvertinimo būdai, kurie būtų grindžiami tikrąja 
ekologinių paslaugų verte; mano, kad, kadangi vien BVP negali atkleisti visų modernios 
visuomenės aspektų ir poreikių, BVP jau nėra tinkama priemonė gerovei ir vystymuisi 
įvertinti; ragina ES ir toliau plėtoti ir politiškai panaudoti naująjį rodiklį, kuriuo 
apimamas neigiamas ekonomikos pažangos poveikis aplinkai bei sveikatai ir kuriuo 
prisidedama prie pastangų atsieti ekonomikos augimą nuo grėsmės aplinkai; mano, kad 
šis naujasis rodiklis turėtų paskatinti integruotos visuomenės formavimąsi ir duoti akstiną 
geresniam aplinkosaugos aspektų integravimui į kitas politikos sritis; 

21. mano, kad ES turėtų atlikti vadovaujamąjį vaidmenį kuriant politikos alternatyvas, kurios 
sudarytų sąlygas kardinaliems su vartojimo ir gamybos modeliais susijusio elgesio 
pokyčiams;

22. mano, kad tinkamas piliečių informavimas turėtų būti laikomas prioritetinės svarbos 
tikslu; tvirtai pritaria ženklinimo aiškią ir išsamią informaciją pateikiančiomis etiketėmis 
sistemos kūrimui, nes ji labai padėtų vartotojams tinkamai pasirinkti; 

23. reikalauja, kad Komisija arba jos vardu veikianti išorės įstaiga prieš rengiant pasiūlymą 
dėl septintosios AVP atliktų bendrą šeštosios AVP rezultatų įvertinimą;
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24. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
vyriausybėms bei parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Tarpinė šeštosios Bendrijos aplinkosaugos veiksmų programos peržiūra

Europos Parlamento Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas 
pavedė atlikti vertinimą, kaip Europos Sąjunga iki šiol vykdė savo įsipareigojimus, prisiimtus 
pagal 2002 m. patvirtintą šeštąją Bendrijos aplinkosaugos veiksmų programą, kuri galios iki 
2012 m. Vertinimas parodė, kad įgyvendinant daugelį veiksmų programos prioritetinių tikslų 
atsiliekama arba labai stipriai arba nepaprastai stipriai. Atsižvelgiant į iki šiol įgyvendintas 
priemones neatrodo, kad programoje nustatyti prioritetiniai aplinkosaugos tikslai bus pasiekti 
iki 2012 m.  Vertinimas nepatvirtino Komisijos savo pačios tarpinėje peržiūroje pateikiamo 
teiginio, kad ES, vykdydama veiksmų programoje numatytas priemones, neatsilieka nuo 
tvarkaraščio.

Prieš patvirtinant šeštąją aplinkosaugos veiksmų programą vyko gyvos diskusijos dėl to, kaip 
suformuluoti kiekvienos prioritetinės srities ES masto tikslus.  Parlamento pranešėjas būtų 
norėjęs įtraukti į tekstą aiškesnius kiekybinius bei kokybinius tikslus ir tvarkaraščius. 
Komisija nepritarė aiškių tikslų ir tvarkaraščių nustatymui. Jos nuomone, į šiuos 
pageidavimus vus atsižvelgta pagal šią programą rengiant temines strategijas. Tačiau, deja, 
teminės strategijos nuvylė: į jas įtraukta labai nedaug konkrečių tikslų, o jei tikslai ir įtraukti, 
jie nepadės pasiekti šeštojoje aplinkosaugos veiksmų programoje nustatytų tikslų.  Vienas iš 
pavyzdžių yra iki šiol neparengta Oro kokybės direktyva.

Remiantis Parlamento užsakytu vertinimu galima beveik vienareikšmiškai daryti išvadą, kad 
Komisijos sprendimas konkrečius pasiūlymus teikti pasitelkus temines strategijas apskritai 
nedavė lauktų rezultatų. Nors galima manyti, kad teminės strategijos padėjo sustiprinti 
suinteresuotų subjektų dalyvavimą ir suteikė aplinkos politikai strateginį aspektą, dėl jų 
pailgėjo aplinkos srities teisėkūros procesas, nes užsitęsė konkrečių pasiūlymų dėl teisės aktų 
rengimas ir priėmimo laikas. Didžiausia pažanga padaryta tose aplinkosaugos veiksmų 
programos srityse, kuriose nebuvo parengta atskirų teminių strategijų. Pavyzdžiui, galima 
teigti, kad iki šiol ES sekėsi vykdyti tarptautinius klimato srities įsipareigojimus.

Šeštojoje aplinkosaugos veiksmų programoje raginama keisti stiprų neigiamą poveikį aplinkai 
darančias paramos sistemas ir fiskalinėmis priemonėmis plėsti tvarius gamybos metodus ir 
vartojimo modelius. Deja, šiose srityse padaryta tik nedidelė pažanga, nors veiksmingesnis 
rinkos priemonių panaudojimas turėtų stiprų poveikį siekiant šeštosios AVP tikslų. Be to, 
reikia ir toliau dėti pastangas siekiant panaikinti aplinkos srities teisės aktų spragas teikiant 
naujus pasiūlymus dėl teisės aktų, o siekiant užtikrinti, kad Bendrijos aplinkos srities teisės 
aktai būtų tinkamai įgyvendinami visose valstybėse narėse, reikia teikti tinkamą finansavimą.

Be to, derėtų prisiminti kad, kitaip nei ankstesnioji, šeštoji aplinkosaugos veiksmų programa 
buvo priimta pagal EB sutarties 251 straipsnyje apibrėžtą bendro sprendimo procedūrą.  Be to, 
daugiau nei bet kada svarbu, kad ES darytų viską, ką gali, kad pasiektų pagal šeštąją AVP 
susitartų tikslų.  Jų nepasiekus būtų pakenkta ES patikimumui, inter alia, dėl aplinkos būklės 
blogėjimo susirūpinusių piliečių akyse.
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