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Pamatojoties uz jautājumu, uz ko sniedz mutisku atbildi B6-000/2008,

ievērojot Reglamenta 108. panta 5. punktu,

iesniedza Miroslav Ouzký

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā

par Ieteikumu 2001/331/EK, ar ko nosaka obligātos kritērijus vides pārbaudēm 
dalībvalstīs, pārskatīšanu
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Eiropas Parlamenta rezolūcija par Ieteikumu 2001/331/EK, ar ko nosaka obligātos 
kritērijus vides pārbaudēm dalībvalstīs, pārskatīšanu

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 4. aprīļa Ieteikumu 2001/331/EK, 
ar ko nosaka obligātos kritērijus vides pārbaudēm dalībvalstīs

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu COM(2007)707 Padomei, Eiropas Parlamentam, 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai: pārskats par to, kā 
īsteno Ieteikumu 2001/331/EK, ar ko nosaka obligātos kritērijus vides pārbaudēm 
dalībvalstīs 

– ņemot vērā Reglamenta 108. panta 5. punktu,

A. tā kā Eiropas Parlaments un Padome 2001. gadā pieņēma Ieteikumu 2001/331/EK, kurā 
tika noteikti nesaistoši kritēriji attiecībā uz vides pārbaužu plānošanu, veikšanu, to 
rezultātu apkopošanu un ziņošanu par tām, atzīstot, ka toreiz dalībvalstu pārbaužu 
sistēmas bija ļoti atšķirīgas;

B. tā kā šī Ieteikuma mērķis bija veicināt atbilstību Kopienas vides tiesību aktiem un atbalstīt 
to saskaņotāku īstenošanu un izpildi visās dalībvalstīs,

C. tā kā Paziņojumā COM(2007)707 ir izteikti Komisijas uzskati par turpmāku šī Ieteikuma 
attīstību, kas pamatoti, cita starpā, ar dalībvalstu iesniegtajiem ziņojumiem par Ieteikuma 
īstenošanu, 

D. tā kā Paziņojumā teikts, ka dalībvalstu sniegtā informācija par to, kā tās īsteno minēto 
ieteikumu, „nebija pilnīga vai arī tā bija grūti salīdzināma”,

E. tā kā saskaņā ar dalībvalstu iesniegto informāciju noskaidrojās, ka "tikai dažas dalībvalstis 
ir panākušas ieteikuma pilnīgu īstenošanu" un "pastāv lielas atšķirības starp to, kā 
Kopienā tiek veiktas vides pārbaudes",

F. tā kā saskaņā ar Komisiju nepilnīgā īstenošana ir daļēji atkarīga no dalībvalstu 
atšķirīgajām interpretācijām par Ieteikuma definīcijām un kritērijiem, kā arī par prasībām 
ziņot;

G. tā kā Komisija atzīst, ka Ieteikuma darbības joma ir neatbilstīga un tajā nav iekļautas 
daudzas nozīmīgas darbības, piemēram, Natura 2000, atkritumu nelegālas pārvadāšanas 
kontrole, ķīmisko vielu reģistrēšana un licencēšana (REACH), bīstamu vielu ierobežošana 
izstrādājumos (piemēram, RoHS direktīva), tirdzniecība ar apdraudētu sugu dzīvniekiem 
un augiem, kā arī darbības, kas saistītas ar ģenētiski modificētiem organismiem un 
ražotāju atbildības sistēmām;

1. ar bažām atzīmē Komisijas secinājumu, ka nav iespējams Kopienā nodrošināt pilnīgu 
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vides tiesību aktu īstenošanu, jo šī iemesla dēļ, ne vien tiek postīta vide, bet arī rodas 
konkurences izkropļojumi;

2. uzsver, ka kvalitatīva un vienmērīga Kopienas vides tiesību aktu īstenošana ir izšķiroši 
svarīga, un jebkādas atkāpes noved pie sabiedrības vilšanās un apdraud Kopienas, kā 
vides efektīvas aizsargātājas reputāciju;

3. iebilst pret Komisijas nodomu risināt šo problēmu tikai ar nesaistoša ieteikuma palīdzību 
un iekļaujot atsevišķas juridiski saistošas prasības nozaru tiesību aktos;

4. mudina Komisiju, tā vietā, līdz 2009. gada beigām iesniegt priekšlikumu direktīvai par 
vides pārbaudēm, precizējot definīcijas, kritērijus un paplašinot darbības jomu;

5. uzskata, ka ir ļoti svarīgi stiprināt Eiropas Savienības tīklu attiecībā uz vides tiesību aktu 
piemērošanu un ievērošanu (IMPEL) un mudina Komisiju līdz 2009. gada beigām ziņot 
par iespējamiem veidiem, kā to izdarīt, tostarp izveidojot Kopienas vides inspekciju;

6. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai .
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