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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.2.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0881/2012, внесена от М. Livcane, с латвийско гражданство, от 
името на „Biedriba Lauberiete Ozolmuiza”, относно предполагаемото 
нарушение от страна на Латвия на Директива 2004/35/EО относно 
екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и 
отстраняването на екологичните щети

1. Резюме на петицията

Вносителят критикува латвийското правителство за неприлагането на Директива 
2004/35/EО относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и 
отстраняването на екологичните щети. Вносителят посочва по-специално основаването 
на частното дружество „SIA Lauberes bekons” в района Лаубере, което има 
производствен капацитет от 38 400 свине за угояване на година. Според вносителя 
замърсяването, причинено от дружеството, е вредно за околната среда и нарушава 
директивата.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 6 ноември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 февруари 2013 г.

Според съдържащата се в петицията информация се планира съществуващото 
съоръжение за интензивно отглеждане на свине в района Лаубере, Латвия, да бъде 
разширено от 38 400 на 82 000 свине. Вносителят на петицията твърди във връзка с това, 
че Директива 2004/35/ЕО би включила принципа „замърсителят не плаща“, което 
нарушава член 191 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).
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Комисията отбелязва, че съображенията, повдигнати от вносителя на петицията, се 
отнасят до Директива 2004/35/ЕО относно екологичната отговорност по отношение на 
предотвратяването и отстраняването на екологичните щети1, (директива за 
екологичната отговорност), Директива 2008/1/ЕО за комплексно предотвратяване и 
контрол на замърсяването, Директива 2001/92/ЕО относно оценката на въздействието 
на някои публични и частни проекти върху околната среда (директива за ОВОС) и 
Директива 2001/42/ЕО относно оценката на последиците на някои планове и програми 
върху околната среда (директива за СЕО).

Що се отнася до директивата за екологичната отговорност, Комисията обяснява, че 
директивата прилага принципа „замърсителят плаща“, заложен в член 191, параграф 2 
от ДФЕС. Вж. по-специално член 1 от директивата за екологичната отговорност. Съдът на 
Европейския съюз потвърди това в своето решение от 9 март 2010 г. по делото C-378/08 
(Rada di Augusta).

Вносителят на петицията твърди, че директивата за екологичната отговорност 
нарушава член 191, параграф 2 от ДФЕС, като в тази връзка се позовава на 
съображения 22 и 20 от директивата, които според него включват принципа 
„замърсителят не плаща“.

Съображение 22 е приложено в законово обвързващата част на директивата, а именно в 
член 9, а съображение 20 - в член 8, параграф 4, буква а) от директивата. Съображение 
22 оставя на държавите членки да приложат правния подход, когато са налице няколко 
причинители („без да се засягат законовите и подзаконовите разпоредби от 
националните законодателства…“, член 9), независимо дали става въпрос за солидарна 
отговорност, пропорционална отговорност или други системи/комбинации. Член 9 от 
директивата за екологичната отговорност потвърждава  това правило чрез конкретния 
пример за „разпределението на отговорността между производителя и потребителя на 
продукта“. Следователно член 9 не разглежда прилагането или неприлагането на 
принципа „замърсителят плаща“.

В тази връзка допускането, което прави вносителят на петицията, че „потребителите на 
продукти се разглеждат като солидарно отговорни за замърсяването на околната среда, 
въпреки че те не произвеждат“, е погрешно. Директивата не прави потребителите 
солидарно отговорни. Директивата за екологичната отговорност установява 
отговорност единствено по отношение на „оператор“, който извършва „трудова 
дейност“. „Потребителят“, упоменат в член 9, би бил например селскостопански 
производител, който използва пестицид, нанесъл щети на водата, и който по такъв 
начин става потенциално отговорен по смисъла на стандарта на „строга отговорност“ 
солидарно с производителя на пестицида.

Съображение 20 (което отговаря на член 8, параграф 4, буква а) от директивата за 
екологичната отговорност) засяга т.нар. „освобождаване от отговорност поради 
притежаване на разрешително“. Това означава, че операторът може да бъде освободен 
от финансовата отговорност за отстраняването на щетите, при условие че (i) докаже, че 
не е допуснал грешка или небрежност (обръщане на тежестта на доказване) и че (ii) е 
                                               
1 ОВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 56.
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действал изцяло съгласно разрешение, изрично позволяващо емисията или събитието, 
причинили щетата. В такъв случай операторът остава отговорен за (i) извършването на 
необходимите действия за предотвратяване и за поемането на всички разходи за тях и 
за (ii) предприемането на необходимите мерки за отстраняване (без да поема разходите 
за тях, ако са изпълнени горните условия).

За разлика от двата случая на абсолютно освобождаване от отговорност в член 8, 
параграф 3 от директивата за екологичната отговорност  („участие на трета страна“ и 
„разпореждане на обществен орган“) двата случая на освобождаване от отговорност в 
параграф 4 („освобождаване от отговорност поради притежаване на разрешително“ и 
„освобождаване от отговорност във връзка със съвременното технологично равнище“) 
не са задължителни. Отговорният оператор може да се позове на тези случаи на 
освобождаване по смисъла на стандарта на „строга отговорност“ само ако въпросната 
държава членка е избрала да ги включи в националното законодателство, 
транспониращо директивата. Латвия включи и двата случая на освобождаване с 
изключение на дейности, свързани с генетично модифицирани организми (ГМО), също 
както Естония и Шотландия и Уелс в Обединеното кралство. Ситуацията е различна в 
рамките на ЕС: почти половината от държавите членки разрешават незадължителните 
освобождавания от отговорност, почти половината от държавите членки не ги 
разрешават, а няколко държави членки разрешават само единия от двата случая.

Предвид гореизложеното Комисията счита, че освобождаването от отговорност поради 
притежаване на разрешително може евентуално да има ограничаващи последици, но не 
„отменя отговорността за нанесени щети“ (в латвийското законодателство за 
транспонирането член 31, параграф 9 не би „отменил“ член 25, параграф 4 от Закона за 
опазване на околната среда).

Що се отнася до твърденията на вносителя на петицията относно взаимната 
обвързаност на националните разпоредби, транспониращи директивата за екологичната 
отговорност, и Латвийския граждански кодекс, Комисията отбелязва, че директивата за 
екологичната отговорност има за цел предотвратяването и отстраняването на 
екологични щети. Екологичните щети се дефинират като щети на водите, щети на 
почвата или щети на защитени видове и природни местообитания (чисто екологични 
щети). Целта на директивата е, след като е била нанесена щета, да се възстановят 
увредените природни ресурси (води, почва, биологично разнообразие) до изходното им 
състояние преди щетата. Директивата за екологичната отговорност не предоставя на 
частни лица право на компенсация вследствие на екологична щета, тъй като тя е 
инструмент за административна отговорност за отстраняване на чисто екологични 
щети, а не инструмент за гражданска отговорност, обезщетяващ за традиционни щети 
(имуществени щети, телесни повреди, включващи увреждане на здравето, 
икономически загуби).

При все това относимите национални (граждански) закони за традиционните щети 
остават приложими (като напр. член 1779 от Латвийския граждански кодекс или член 
92 от Административнопроцесуалния кодекс) и не са обвързани със съществуващите 
закони на ЕС в областта на околната среда. Тези или други национални закони, като 
напр. законът за съседството, могат да отчитат например оплакванията от неприятна 
миризма. Иначе, предвидимите въздействия върху околната среда (замърсяване с азот, 
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фосфор, амониеви нитрати и нитрати) следва да бъдат отчитани в различните условия, 
които да бъдат поставяни в лицензите или разрешителните съгласно материалното 
право, на равнището на ЕС съгласно директивата за комплексно предотвратяване и 
контрол на замърсяването, както и съгласно Директива 2001/92/ЕС (директивата за 
ОВОС). За разлика от предварителните изисквания, директивата за екологичната 
отговорност има главно последващо действие, след настъпването на екологична щета 
или на непосредствена заплаха от такава щета (дефинирана като „достатъчно голяма 
вероятност за настъпване на екологични щети в бъдеще“).

Директивата за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването и директивата за 
ОВОС са приложими по отношение на планирането и оперирането на съоръжения за 
интензивно отглеждане на свине. Комисията отбелязва, че съгласно директивата за 
ОВОС, за предложението за строителство или промяна на съоръжение за 3000 места за 
отглеждане на свине се изисква то да бъде подложено на оценка за въздействието върху 
околната среда или на  процедура по проучване. Директивата за комплексно 
предотвратяване и контрол на замърсяването изисква стопанства с 2000 места за 
отглеждане на свине да подлежат на процедура за издаване на разрешително и в тази 
процедура за издаване на разрешително да бъде обезпечено участието на 
обществеността. Директивата за комплексно предотвратяване и контрол на 
замърсяването също така изисква операторите да спазват условията на разрешителното.

Твърденията на вносителя на петицията не означават, че са налице нарушения на ОВОС, и 
по-конкретно - процедурно нарушение на ОВОС. Всъщност твърденията на вносителя на 
петицията се отнасят до извършването на оценка за въздействието върху околната среда; 
приложените технически разпоредби ясно изискват предприемането на мерки за 
намаляване на неприятната миризма. Твърденията на вносителя на петицията не 
означават също и че са налице нарушения на директивата за комплексно предотвратяване 
и контрол на замърсяването, а именно че в процедурата за издаване на разрешително не е 
било обезпечено участието на обществеността, че има ясни възражения на условията на 
разрешителното или неуспех от страна на органите да гарантират спазване на условията 
на разрешителното като например изискването за управление на миризмата и 
отпадъчните води от свинете.

Що се отнася до планирането на земеползването, това би могло да се разгледа по-добре 
в бъдещи програми или планове за съответните райони съгласно директивата за СЕО. 
Фактът, че местните органи може да обмислят установяването на съоръжения за 
отглеждане на свине, сам по себе си не е нарушение на законодателството на ЕС. 
Европейската комисия не играе роля и няма правомощия да се намесва в такива местни 
решения за планиране, освен ако не са налице ясни доказателства, че е нарушено 
правото на ЕС. 

Заключение
Предвид изложеното по-горе разяснение на същността и обхвата на директивата за 
екологичната отговорност Комисията не счита, че относимите разпоредби на 
директивата нарушават член 191 от Договора. Освен това Комисията заявява, че след 
заключенията в нейния доклад от 2010 г. относно ефективността на отстраняването на 
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екологичните щети и достъпността на финансовите обезпечения1тя възнамерява да 
преразгледа, наред с останалото, горепосочените два случая на незадължително 
освобождаване в светлината на опита, добит при прилагането на директивата, в 
насрочените за април 2014 г .  доклад и преглед на директивата за екологичната 
отговорност съгласно член 18, параграф 2 от директивата. 

Комисията счита, че въпросите, свързани с твърденията за замърсяване от 
съоръженията за отглеждане на свине по време на етапите на тяхното планиране, 
строителство и опериране, се уреждат от директивата за комплексно предотвратяване и 
контрол на замърсяването и директивата за ОВОС. Вносителят на петицията обаче не 
подкрепя въпроса за прилагането на тези директиви със съответните доказателства.

                                               
1 COM (2010) 581 final, стр. 11.


