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I. POZIV K SKUPNIM UKREPOM
1

Za uspeh evropskega zelenega dogovora sta bistvenega pomena sodelovanje ter
zavezanost držav članic, javnosti in vseh deležnikov. Komisija se je v
evropskemu zelenem dogovoru zavezala1 da bo „proučila potrebo po reviziji
Aarhuške uredbe, da bi izboljšala dostop do upravnega in sodnega nadzora na
ravni EU za državljane in nevladne organizacije, ki imajo pomisleke glede
zakonitosti odločitev, ki vplivajo na okolje. Poleg tega bo Komisija sprejela
ukrepe za izboljšanje dostopa do pravnega varstva pred nacionalnimi sodišči v
vseh državah članicah.“

2

EU bi morala sodelovati z državljani in deležniki, če želi, da evropski zeleni
dogovor uspe in doseže trajne spremembe. Javnost je in bi morala ostati gonilna
sila zelenega prehoda ter bi morala imeti sredstva za dejavnejše vključevanje v
razvoj in izvajanje novih politik. Za krepitev zaupanja v nacionalne uprave in
upravo EU je prav tako pomembno imeti potreben „sistem nadzora in
ravnotežja“, da se zagotovi preverjanje skladnosti aktov in odločitev z
okoljevarstveno zakonodajo. Dostop do pravnega varstva v okoljskih zadevah,
tako prek Sodišča Evropske unije kot tudi nacionalnih sodišč kot rednih
sodišč EU, je pomemben podporni ukrep za pomoč pri zagotavljanju prehoda na
podlagi evropskega zelenega dogovora in način za krepitev vloge, ki jo civilna
družba lahko ima kot varuh v demokratičnem prostoru.

3

To
sporočilo
je
priloženo
predlogu
Komisije
za
spremembo
Uredbe (ES) št. 1367/2006 (v nadaljnjem besedilu: Aarhuška uredba) z namenom
izboljšanja notranje revizije upravnih aktov ((COM) 2020 …)2. Predlog bo, ko ga
bosta sozakonodajalca sprejela, izboljšal izvajanje Aarhuške konvencije (v
nadaljnjem besedilu: Konvencija)3 „na način, ki je združljiv s temeljnimi načeli
pravnega reda Unije in njenim sistemom sodnega pregleda“4. Predlaga se, da
imajo okoljske nevladne organizacije (NVO) širše možnosti za izpodbijanje aktov
ter opustitev institucij in organov EU v skladu s Konvencijo.

1

COM(2019) 640.

2

[Sklic na zakonodajni predlog o spremembi Aarhuške uredbe – Uredbe (ES) št. 1367/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 6. septembra 2006 o uporabi določb Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in
dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah v institucijah in organih Skupnosti (UL L 264, 25.9.2006, str. 13–19)].

3

Konvencija Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UN/ECE) o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri
odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah.

4

Izjava Evropske unije na zasedanju pogodbenic Konvencije leta 2017 v Budvi v Črni gori (Izjava iz Budve).

1
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Cilj zakonodajnega predloga je okrepiti sistem EU za dostop do pravnega varstva
v okoljskih zadevah. Ta sistem kot celota vsem tožnikom omogoča dostop do
učinkovitega mehanizma pravnih sredstev v skladu z zahtevami Konvencije.

5

Namen tega sporočila je poudariti ključno vlogo držav članic v celotnem
sistemu EU. Države članice morajo zagotoviti in olajšati dostop do pravnega
varstva v okoljskih zadevah, ki jih urejajo akti, sprejeti v skladu z
zakonodajo EU, vključno z nacionalnimi izvedbenimi ukrepi, povezanimi z
nezakonodajnimi akti EU. Dostop do pravnega varstva vključuje zagotavljanje
procesnega upravičenja nevladnim organizacijam in posameznikom, ki jih je
neposredno prizadela kršitev okoljske zakonodaje5, tudi v čezmejnem okolju. Žal
v praksi obstajajo pomanjkljivosti. Komisija je leta 2019 objavila pregled
izvajanja okoljske politike6, v katerem je opredelila vrsto sistemskih
pomanjkljivosti v zvezi z izvajanjem dostopa do pravnega varstva v okoljskih
zadevah v nacionalnih pravnih sistemih na terenu. Zlasti je izpostavila težave, s
katerimi se srečujejo nevladne organizacije pri pridobitvi procesnega upravičenja
za pravno izpodbijanje v zvezi z okoljskimi vprašanji, povezanimi z EU, in
postopkovne ovire, kot so nedopustno visoki stroški.

6

Za izboljšanje sistema EU za dostop do pravnega varstva v okoljskih zadevah v
skladu s Konvencijo, katere pogodbenice so države članice v svojem imenu,
Komisija poziva države članice, naj pospešijo izvajanje veljavnih
zakonov EU. Enako pomembno je, da se s pravili držav članic, ki se uporabljajo
za sodstvo in sodno prakso, v celoti izvaja sodna praksa Sodišča Evropske unije o
dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah. Poleg tega nacionalne
zakonodaje tega ne bi smele ovirati, na primer z nezagotavljanjem procesnega
upravičenja nevladnim organizacijam, kot to zahteva Konvencija. Za zagotovitev
pravne varnosti v vseh državah članicah mora nacionalno pravo izpolnjevati
zahteve Konvencije, zakonodaje EU in sodne prakse Sodišča Evropske unije.
Nacionalna sodišča bi prav tako morala uporabljati in izvajati veljavna pravila
glede na zahteve, določene v njihovih nacionalnih pravnih redih, ki izhajajo iz
prava EU.
II. POMEN DOSTOPA DO PRAVNEGA VARSTVA V OKOLJSKIH ZADEVAH V EU

7

Dostop do učinkovitega pravnega sredstva in nepristranskega sodišča sta temeljni
pravici pravnega reda EU7. Učinkoviti pravosodni sistemi imajo ključno vlogo pri
varovanju pravne države, kot je določeno v členu 2 Pogodbe o Evropski uniji
(PEU)8, ter pri zagotavljanju učinkovite uporabe prava EU in izboljšanju
zaupanja javnosti v javne uprave.

8

To je razvidno tudi iz člena 19(1) PEU, ki od držav članic zahteva, da vzpostavijo
pravna sredstva, potrebna za zagotovitev učinkovitega pravnega varstva na

5
6

Zadeva C-197/18, Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland, točke 31–34.
Pregled izvajanja okoljske politike 2019: Evropa, ki varuje svoje državljane in izboljšuje kakovost njihovega življenja,
COM(2019) 149.
Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, UL C 326, 26.10.2012, str. 391–407, člen 47.
Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu in Svetu z naslovom: Nadaljnja krepitev pravne države v Uniji:
Trenutno stanje in možni naslednji koraki (COM(2019) 163).

7
8
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področjih, ki jih ureja pravo Unije, in v sodni praksi Sodišča Evropske unije o
dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah. Dostop do pravnega varstva v
okoljskih zadevah je pomemben tudi v okviru členov 419 in 4710 Listine EU o
temeljnih pravicah in pomaga pri zagotavljanju pravne varnosti.
9

Posamezniki in nevladne organizacije imajo ključno vlogo pri ugotavljanju
morebitnih kršitev prava EU z vlaganjem pritožb pri upravah ali predložitvijo
zadev sodišču. Kadar posamezniki ali nevladne organizacije zadevo predložijo
nesodnemu, upravnemu organu, se pregled imenuje upravni pregled; če zadevo
predložijo sodišču, se imenuje sodni nadzor11.

10

Sistem EU za upravno in sodno varstvo kot celota ne vključuje samo mehanizma
notranje revizije v skladu z Aarhuško uredbo in dostopa do Sodišča Evropske
unije, ampak se opira tudi na nacionalna sodišča. Zlasti člen 267 Pogodbe o
delovanju Evropske unije (PDEU) dovoljuje, da vsaka fizična ali pravna oseba, ki
je stranka v postopku pred nacionalnimi sodišči, zaprosi za predhodno odločanje
Sodišča Evropske unije glede veljavnosti aktov, ki jih sprejmejo institucije EU.
Sistem EU in nacionalni sistemi pravnih sredstev skupaj so bistveni za
zagotavljanje učinkovitega dostopa do pravnega varstva v okoljskih zadevah v
EU.
III. EU KOT POGODBENICA KONVENCIJE

11

EU je leta 2005 uradno postala pogodbenica Konvencije. 27 držav članic je tudi
ločeno pogodbenic Konvencije, vsaka od njih z lastnimi in deljenimi
pristojnostmi, odgovornostmi in obveznostmi za zagotavljanje dostopa do
pravnega varstva v „okoljskih zadevah“ na podlagi člena 1 Konvencije12.
Odgovornost za spoštovanje Konvencije je torej odvisna od te značilnosti EU, pri
čemer pristojnosti izvajajo EU in njene države članice. V naslednjih odstavkih je
treba opozoriti na posebne omejitve in naravo obveznosti, ki izhajajo iz
ratifikacije Konvencije.

12

V skladu s Konvencijo je EU organizacija za regionalno gospodarsko
povezovanje. V skladu s členom 19(5) Konvencije je morala EU ob uradnem
obvestilu o svoji listini o ratifikaciji navesti „obseg svojih pristojnosti v zvezi z
zadevami, ki jih ureja ta konvencija“.

13

EU je v odgovor izjavila, da „bodo institucije [EU] […] uporabljale to
konvencijo v okviru obstoječih in bodočih predpisov o dostopu do dokumentov ter
drugih ustreznih predpisov [EU] na področju, ki ga ureja ta konvencija“. Dodala
je najpomembnejši vidik, in sicer, da je „[EU] […] odgovorna za izvajanje tistih

9
10
11
12

Pravica do dobrega upravljanja.
Pravica do učinkovitega pravnega sredstva in nepristranskega sodišča.
V skladu s terminologijo, uporabljeno v členu 9(3) Konvencije.
„Da bi prispevali k varstvu pravice vsake osebe sedanjih in prihodnjih generacij, da živi v okolju, primernem za njeno zdravje in
blaginjo, vsaka pogodbenica v skladu z določbami te konvencije zagotavlja pravico do dostopa do informacij, do udeležbe
javnosti pri odločanju in do dostopa do pravnega varstva v okoljskih zadevah.“

3

obveznosti iz omenjene konvencije, ki jih zajema veljavna zakonodaja [EU]“ ter
da je „[i]zvrševanje pristojnosti [EU] […] samo po sebi v neprestanem razvoju“.
14

Zato institucije in organi EU uporabljajo Konvencijo v okviru veljavnih
pravil EU. Pri izvajanju Konvencije je treba upoštevati posebne značilnosti
pravnega reda EU. To je potrdilo tudi Sodišče Evropske unije, ki je pojasnilo, da
je bila Konvencija „očitno oblikovana ob upoštevanju nacionalnih pravnih redov
in ne pravnih posebnosti organizacij za regionalno gospodarsko povezovanje, kot
je Unija“13.

15

Dostop do upravnega in sodnega nadzora je večplasten sistem v EU. Sodišče
Evropske unije je še opozorilo, da glede na trenutno stanje prava EU, sodni in
upravni postopki v zvezi z dostopom do pravnega varstva v okoljskem pravu
spadajo „v bistvu“ na področje uporabe prava držav članic14. Posamezniki in
pravne osebe lahko ob upoštevanju pogojev, določenih v njihovem nacionalnem
pravu, zaprosijo nacionalno sodišče, da se v skladu s členom 267 PDEU obrne na
Sodišče Evropske unije za nadzor nad veljavnostjo aktov EU.

16

Poleg tega člen 263(4) PDEU fizičnim ali pravnim osebam omogoča, da začnejo
postopek neposredno pred Sodiščem Evropske unije (Splošnim sodiščem) zoper
(i) nanje naslovljen akt; (ii) akt, ki se nanje neposredno ali posamično nanaša, ali
(iii) predpise, ki se nanje neposredno nanašajo, a ne potrebujejo izvedbenih
ukrepov.

17

EU je s sprejetjem Aarhuške uredbe dopolnila obstoječi sistem nadzora, ki je na
voljo na ravni EU, tako v zvezi z upravnim kot tudi sodnim nadzorom.
Posledično lahko nevladne organizacije, ki delujejo na področju varstva okolja,
dosežejo upravni pregled nezakonodajnih posamičnih upravnih aktov, ki so jih
sprejeli institucije in organi EU15. Vendar se je Unija odločila, da ne bo izvajala
svojih pristojnosti, kot je bilo navedeno ob ratifikaciji, in na podlagi Aarhuške
uredbe na ravni Unije ni sprejela ločenih določb o upravnem pregledu za
posameznike, ki se uporabljajo za institucije in organe EU.

18

Po pritožbi, vloženi pri Odboru za skladnost s Konvencijo, je Odbor ugotovil, da
EU trenutno ne izpolnjuje v celoti svojih obveznosti na podlagi zahtev
Konvencije glede dostopa do pravnega varstva v okoljskih zadevah16. Cilj zgoraj
navedenega17 zakonodajnega predloga je popraviti ta položaj s spremembo
Aarhuške uredbe in razširitvijo dostopa nevladnih organizacij. To sporočilo
dopolnjuje ukrepe na ravni EU s poudarkom na potrebnih izboljšavah na
nacionalni ravni.
IV. OBVEZNOSTI DRŽAV ČLANIC V SKLADU S PRAVOM EU

13
14

15
16
17

Zadeva C-612/13 P, ClientEarth, ECLI:EU:C:2015:486, točki 40 in 41.
Združene zadeve od C-401/12 P do C-403/12 P, Svet in Komisija proti Vereniging Milieudefensie in drugim, EU:C:2015:4,
točka 60; Združene zadeve od C-404/12 P do C-405/12 P, Svet in Komisija proti Stichting Natuur en Milieu in drugim,
EU:C:2015:5, točka 52.
Spremembe, uvedene z Uredbo (…), zajemajo splošne upravne akte.
Kot je opisano v delovnem dokumentu služb Komisije, Poročilo o izvajanju Aarhuške konvencije na področju dostopa do
pravnega varstva v okoljskih zadevah v Evropski uniji, SWD(2019) 378 final.
Odstavek 3.
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19

Kadar ukrepanje nacionalnih organov v zvezi s spoštovanjem materialnih pravil o
varovanju okolja ni zadostno ali je napačno, morajo imeti posamezniki in
nevladne organizacije možnost sklicevati se na postopkovna pravila, ki se
uporabljajo zanje. EU je za zaščito okolja ter opolnomočenje članov javnosti in
nevladnih organizacij sprejela številne sektorske okoljske direktive18, ki
vključujejo določbe o dostopu do pravnega varstva na nacionalnih sodiščih.
Izvajanje teh direktiv omogoča, da člani javnosti, vključno z nevladnimi
organizacijami, uveljavljajo svojo pravico do vložitve tožbe pri sodišču na teh
posebnih področjih. Dobro znano je, da je dolžnost zagotavljanja učinkovitega
sodnega varstva v okoljskih zadevah razširjena na nacionalna sodišča19. Ta
dolžnost zadeva pravice, ki izhajajo iz okoljskega prava EU, in možnost
sklicevanja na obveznosti, opredeljene v zakonodaji EU20.

20

Da bi zagotovili učinkovito sodno varstvo teh pravic, obveznosti držav članic, da
zagotovijo dostop do pravnega varstva na svojih nacionalnih sodiščih, niso
omejene na obveznosti, določene v zgoraj navedenih aktih sekundarne
zakonodaje Unije21.

21

Prvič, države članice morajo v skladu z načelom lojalnega sodelovanja iz
člena 4(3) PEU sprejeti vse ustrezne ukrepe, vključno z učinkovitim sodnim
varstvom, da zagotovijo sprejetje ukrepov, ki jih zahteva pravo EU, in da so
pravice posameznikov, ki izhajajo iz prava EU, dovolj zaščitene22. Poleg tega
člen 19(1) PEU zahteva, da države članice „vzpostavijo pravna sredstva,
potrebna za zagotovitev učinkovitega pravnega varstva na področjih, ki jih ureja
pravo Unije“. Zato je dostop do pravnega varstva na nacionalnih sodiščih nujno
potreben za pravilno delovanje sistema sodnega varstva EU.

22

V zvezi s tem so nacionalni mehanizmi pravnih sredstev prek nacionalnih sodišč
držav članic sestavni del sistema pravnih sredstev EU. Nacionalna sodišča so prav
tako sodišča Unije in so povezana s Sodiščem Evropske unije v okviru sistema
predlogov za sprejetje predhodnih odločb, vzpostavljenega na podlagi člena 267
PDEU. To sodelovanje zajema razlago prava EU in preverjanje veljavnosti
aktov institucij EU. Dostop do sodišč bi moral biti omogočen tako
posameznikom kot tudi nevladnim organizacijam na podlagi nacionalnih
postopkovnih pravil.

23

Drugič, Konvencija, ki je sestavni del pravnega reda EU ter je v skladu s
členom 216(2) PDEU zavezujoča za institucije EU in države članice, se uporablja
tudi za pravo EU, ki ureja varstvo okolja. Ob neobstoju pravil EU, ki urejajo

18

19
20
21
22

Na primer, Direktiva 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih
in zasebnih projektov na okolje (UL L 26, 28.1.2012, str. 1–21), Direktiva 2004/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne
21. aprila 2004 o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode (UL L 143, 30.4.2004, str. 56–75)
ali Direktiva 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito
preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (UL L 334, 17.12.2010, str. 17–119). Direktiva 2012/18/EU Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi, ki
spreminja in nato razveljavlja Direktivo Sveta 96/82/ES (UL L 197, 24.7.2012, str. 1–37). Direktiva 2003/4/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o dostopu javnosti do informacij o okolju in o razveljavitvi Direktive Sveta
90/313/EGS (UL L 41, 14.2.2003, str. 26–32).
Zadeva C-404/13, ClientEarth, ECLI:EU:C:2014:2382, točka 52.
Zadeva C-237/07, Janecek, 2008 I-06221, točka 37.
Glej opombo 17.
Zadeva C-752/18, Deutsche Umwelthilfe, ECLI:EU:C:2019:1114, točka 38.
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dostop do pravnega varstva v okoljskih zadevah, „ je treba v nacionalnem
pravnem redu vsake države članice določiti postopkovna pravila za pravna
sredstva, ki zagotavljajo varstvo pravic, ki jih posameznikom daje pravo Unije,
[…] pri tem pa so države članice odgovorne za to, da v vsakem primeru
zagotovijo učinkovito varstvo teh pravic“23. Zlasti člen 9(3) Konvencije v
povezavi s členom 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah „državam
članicam nalaga obveznost zagotavljanja učinkovitega sodnega varstva pravic, ki
jih podeljuje pravo EU, zlasti določbe okoljskega prava“24.
24

Sodišče Evropske unije je dodalo, da „mora nacionalno sodišče, zato da zagotovi
učinkovito sodno varstvo na področjih, ki jih zajema okoljsko pravo Unije, svoje
nacionalno pravo razlagati v največji možni meri v skladu tako s cilji člena 9(3)
in (4) Aarhuške konvencije kot ciljem učinkovitega sodnega varstva pravic, ki jih
podeljuje pravo Unije“25.

25

Učinkovitost postopka predhodnega odločanja iz člena 267 PDEU glede
veljavnosti aktov EU je torej odvisna od tega, da države članice nevladnim
organizacijam in posameznikom zagotovijo zadostno procesno upravičenje.
Dolžnost držav članic je, da na svojih sodiščih zagotovijo dostop do pravnega
varstva v zadevah okoljskega prava, zajetih s pravili EU. To vključuje primere,
ko obstaja „posebno vprašanje, ki še ni bilo predmet zakonodajnega urejanja
v Uniji, [vendar] lahko spada v pravo Unije, če je povezano s področjem, ki ga to
v veliki meri zajema“26.

26

V sodni praksi Sodišča Evropske unije, ki se je razvila skozi leta, je pojasnjeno,
da morajo države članice zagotoviti dostop do pravnega varstva v okoljskih
zadevah, zajetih s pravili EU, vključno v zvezi z odločitvami, akti in
opustitvami27 na različnih področjih okoljske politike, kot so voda28, narava29 in
kakovost zraka30.

27

Da bi Komisija preučila praktične posledice sodne prakse Sodišča Evropske unije
in pomagala organom in izvajalcem držav članic razumeti pomen teh posledic na
področjih, ki jih ureja okoljsko pravo EU, je leta 2017 izdala Sporočilo o dostopu
do pravnega varstva v okoljskih zadevah31 (v nadaljnjem besedilu: Sporočilo). V
Sporočilu so predstavljeni standardi, ki urejajo dostop do pravnega varstva v
okoljskih zadevah v smislu postopkovnih jamstev in procesnega upravičenja
nevladnih organizacij in posameznikov. Prav tako je pojasnjena zahteva po
izogibanju dragim ali dolgotrajnim postopkom in po tem, da morajo države
članice zagotoviti, da so vse informacije v zvezi z dostopom do pravnega varstva

23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zadeva C-240/09, Lesoochranárske zoskupenie, ECLI:EU:C:2011:125 točki 47 in 48.
Zadeva C-664/15,
Protect,
ECLI:EU:C:2017:987,
točka 45;
zadeva C-243/15,
Lesoochranárske
zoskupenie,
ECLI:EU:C:2016:838, točki 50 in 73.
Zadeva C-752/18, Deutsche Umwelthilfe, EU:C:2019:1114, točka 39.
Zadeva C-240/09, Lesoochranárske zoskupenie, točka 40.
Členi 6, 7, 8 in 9 Konvencije so pomembni za zadevne odločitve, akte in opustitve.
Direktiva Sveta 91/676/EGS z dne 12. decembra 1991 o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov
(UL L 375, 31.12.1991, str. 1–8).
Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst
(UL L 206, 22.7.1992, str. 7–50).
Na primer člen 23 Direktive 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in
čistejšem zraku za Evropo (UL L 152, 11.6.2008, str. 1–44).
2017/2616, UL C 275, 18.8.2017, str. 1–39.
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javno dostopne, kot to zahteva sodna praksa Sodišča Evropske unije. Države
članice bi morale upoštevati ugotovitve Sodišča Evropske unije v njegovi sodni
praksi, kot je povzeto v Sporočilu, ter sprejeti potrebne ukrepe za njihovo
izvajanje32.

V. NADALJNJI UKREPI: PREDNOSTNA PODROČJA UKREPANJA
28

V sporočilu o evropskem zelenem dogovoru je bilo navedeno, da morajo
„Komisija in države članice […] tudi zagotoviti, da se politike in zakonodaja
učinkovito izvajajo in prinašajo rezultate.“ Komisija se v celoti zavzema za
sodelovanje z državami članicami, da bi izboljšala dostop do pravnega varstva v
okoljskih zadevah na nacionalni ravni.

29

Učinkovito izvajanje sprejetih pravil EU na terenu s strani držav članic je nujno,
da bi lahko v celoti izkoristili vse prednosti za varstvo okolja. Pomembno je tudi
zagotoviti, da dostop do Sodišča Evropske unije za člane javnosti in nevladne
organizacije na podlagi člena 267 PDEU ni neupravičeno omejen. Odstranjevanje
ovir pri dostopu do pravnega varstva bi prineslo dodatne koristi s povečanjem
pravne varnosti, izboljšanjem izvajanja sodne oblasti in zmanjšanjem upravnih
bremen.

30

Komisija je v pregledu izvajanja okoljske politike za leto 2019 ugotovila, da bi
moralo več držav članic sprejeti nadaljnje ukrepe za zagotovitev procesnega
upravičenja okoljskim nevladnim organizacijam za pravno izpodbijanje v zvezi z
okoljskimi vprašanji, povezanimi z EU33. Ugotovila je tudi, da se tožniki v
okoljskih zadevah ne bi smeli srečevati z nacionalnimi postopkovnimi ovirami,
kot so nedopustno visoki stroški (v nekaterih primerih več sto tisoč evrov)34.

31

Glede na obveznosti držav članic, predstavljene v oddelku IV tega sporočila, in
ugotovitve Komisije35 glede razmer na terenu v posamezni državi članici, je treba
prednostne ukrepe sprejeti na naslednjih štirih področjih.

32

V skladu s strateškim sporočilom Komisije, naslovljenim Pravo EU: z boljšo
uporabo do boljših rezultatov36, je prvo prednostno področje za države članice
zagotoviti pravilen prenos sekundarne zakonodaje EU. To zadeva
okoljevarstveno zakonodajo EU, ki vključuje določbe o dostopu do pravnega
varstva37. Države članice morajo te direktive prenesti pravilno in v celoti, da v
skladu s členom 291(1) PDEU zagotovijo njihovo izvajanje.

33

Drugo prednostno področje je, da sozakonodajalca v zakonodajne
predloge EU, ki jih predloži Komisija za novo ali revidirano zakonodajo EU

32
33
34

35
36
37

Zlasti
glej
Sporočilo
(in
posodobitve),
ki
so
na
voljo
na
spletnem
mestu
Komisije:
https://ec.europa.eu/environment/aarhus/legislation.htm.
Zgoraj navedeni pregled izvajanja okoljske politike 2019.
Zgoraj navedeni pregled izvajanja okoljske politike 2019. Ugotovitve študije „Development of an assessment framework on
environmental governance in EU Member States“ (Razvoj okvira za ocenjevanje okoljskega upravljanja v državah članicah EU),
št. 07.0203/2017/764990/SER/ENV.E.4, končno poročilo.
Glej odstavek 30.
Sporočilo Komisije – Pravo EU: z boljšo uporabo do boljših rezultatov, C(2016) 8600 (UL C 18, 19.1.2017, str. 10–20).
Glej opombo 16.
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v zvezi z okoljskimi zadevami, vključita določbe o dostopu do pravnega
varstva38. Kadar Komisija predstavi take predloge, je za to potrebna dejavna
podpora Evropskega parlamenta in Sveta. Določbe o dostopu do pravnega varstva
bodo pripravljene v skladu s sodno prakso Sodišča Evropske unije, kot je povzeto
v Sporočilu. V zadnjih letih je Svet zadržano sprejemal take določbe39, s čimer je
odstopal od svojega prejšnjega pristopa, ki je v preteklosti pripeljal do sprejetja
zgoraj navedenih direktiv.
34

V zvezi s tem Komisija meni, da bi bile jasne določbe okoljevarstvene
zakonodaje EU na tem področju v interesu pravne varnosti in tudi potrebne za
podkrepitev obveznosti zagotavljanja učinkovitega sodnega varstva pravic iz
prava EU. Zato poziva Evropski parlament in Svet, naj pri obravnavanju
zakonodajnih predlogov sprejmeta ta pristop.

35

Komisija bo z izvajanjem rednih ocenjevanj tudi zagotovila, da bo sekundarna
zakonodaja ustrezala namenu. Na primer, Komisija bo v okviru pregleda
ukrepov EU za obravnavanje onesnaževanja iz industrijskih obratov,
napovedanega v evropskem zelenem dogovoru40, med drugim ocenila tudi
določbe, ki vplivajo na pravice zadevnih strani, vključno z udeležbo javnosti in
dostopom do pravnega varstva.

36

V okviru tretjega prednostnega področja morajo države članice pregledati
svoje nacionalne zakonodajne in regulativne določbe, razen tistih, s katerimi
so prenesene direktive iz točke 32 zgoraj. Gre za nacionalne določbe41, ki
preprečujejo nevladnim organizacijam, dejavnim na področju varstva okolja, ali
posameznikom, neposredno prizadetim zaradi kršitve okoljskega prava EU, ki je
posledica ukrepov ali opustitev ukrepanja javnih organov. Zato je nujno, da se te
nacionalne določbe revidirajo z namenom, da se odstranijo vse ovire za dostop do
pravnega varstva, kot so omejitve procesnega upravičenja ali nesorazmerni
stroški, in da se posledično zagotovi učinkovit dostop do pravnega varstva v
okoljskih zadevah v EU.

37

Četrto prednostno področje se nanaša na obveznost nacionalnih sodišč, da
zagotovijo pravico posameznikov in nevladnih organizacij do učinkovitega
pravnega sredstva na podlagi prava EU. Vloga nacionalnih sodišč kot
sodišč Unije42 je eden od temeljev pravilnega delovanja sistema učinkovitega
sodnega varstva EU. Nacionalna sodišča morajo po potrebi opustiti uporabo vseh
določb, ki so v nasprotju s pravom EU, čeprav so te zakonodajne ali regulativne
narave43. To bi moralo vključevati neupravičene omejitve procesnega
upravičenja44, da se zagotovita polna veljavnost in učinek pravil EU45. Vrhovna

38
39
40
41
42

43
44

Na podlagi standardov dostopa do pravnega varstva, določenih v Sporočilu.
Predlog direktive o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi (prenovitev) (COM(2017) 753).
Ta pregled zajema Direktivo 2010/75/EU o industrijskih emisijah.
Zlasti o vodi, naravi in kakovosti zraka.
Zadeva T-51/89, Tetra Pak Rausing SA/Komisija, ECLI:EU:T:1990:41, točka 42; Mnenje 1/09 Sodišča (občna seja) z dne
8. marca 2011, na podlagi člena 218(11) PDEU, Vzpostavitev enotnega sistema za reševanje patentnih sporov, EU:C:2011:123,
točka 80.
Združene zadeve od C-128/09 do C-131/09, C-134/09 in C-135/09, Boxus in drugi, ter zadeva C-182/10, Solvay in drugi/Région
wallonne.
Zadevi C-240/09, Lesoochranárske zoskupenie, ECLI:EU:C:2011:125, in C-197/18, Wasserleitungsverband Nördliches
Burgenland.
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sodišča držav članic imajo v zvezi s tem zelo pomembno vlogo zaradi svojega
položaja v nacionalnih sodnih sistemih in vpliva njihove sodne prakse na nižja
sodišča. Učinkovitost te vloge je nujna za pravilno delovanje splošnega
sistema EU za dostop do pravnega varstva v okoljskih zadevah.
38

Prvo, tretje in četrto prednostno področje, ki so določena v odstavkih 32, 36 in 37,
bodo usmerjala ukrepe Komisije v njeni vlogi varuha Pogodb pri obravnavanju
neupravičeno omejenega dostopa do pravnega varstva v okoljskih zadevah,
zajetih s pravom EU. To vključuje pooblastilo za začetek postopkov ugotavljanja
kršitev.

39

Zakonodajni ukrepi EU, opisani pri drugem prednostnem področju v
odstavkih 33, 34 in 35, bodo prav tako imeli pomembno vlogo pri podpori držav
članic pri vzpostavljanju zahtevanega standarda nacionalnega dostopa do
pravnega varstva46. Komisija bo v zvezi z nacionalnimi sodišči, obravnavanimi v
odstavku 37 zgoraj, natančno spremljala, kako nacionalna sodišča, vključno z
vrhovnimi sodišči, v svojih pravnih redih zagotavljajo učinkovito sodno varstvo v
okoljskih zadevah, in po potrebi ukrepala.

40

Komisija bo pri uresničevanju vseh štirih zgoraj opisanih prednostnih področij
podpirala države članice in okrepila svoja prizadevanja za dejavno sodelovanje s
civilno družbo in javnimi organi, da bi dosegla polno izvajanje veljavnega
okoljskega prava EU. Načrtuje izvedbo nadaljnjih pobud za krepitev
zmogljivosti, programov usposabljanjain izobraževanja ter pobud za izmenjavo
informacij s civilno družbo za javno upravo in nevladne organizacije47. Področja
sodelovanja s sodstvom48 vključujejo Evropsko mrežo institucij za izobraževanje
v pravosodju (EJTN)49, Forum sodnikov Evropske unije za okolje50 in Združenje
evropskih upravnih sodnikov51.

41

Nenazadnje bo Komisija še naprej spremljala izvajanje prava EU glede dostopa
do pravnega varstva v okoljskih zadevah. Da bi to omogočila, bo objavljala
informacije na svojem spletnem portalu e-pravosodje52 in v okviru pregleda
izvajanja okoljske politike53 izvajala redna spremljanja izvajanja.

45
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47
48
49
50
51
52
53

Zadeva 106/77, Simmenthal, EU:C:1978:49, točka 22, in zadeva C-664/15, ECLI:EU:C:2017:987.
Glej določbe Sporočila.
Projekt LIFE, Access to Justice for a greener Europe (Dostop do pravnega varstva za bolj zeleno Evropo), ki ga je uvedel
ClientEarth.
Program sodelovanja s sodniki, ki ga je leta 2008 uvedel GD za okolje.
www.ejtn.eu/en/.
https://www.eufje.org/index.php?lang=en.
https://www.aeaj.org/.
Za evropsko strategijo na področju e-pravosodja (COM(2008) 329).
Glej sklicevanje v odstavku 5 zgoraj.
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