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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα : Αναφορά 0881/2012, του/της M. Livcane, λετονικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
οργάνωσης «Biedriba Lauberiete Ozolmuiza», σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση 
της οδηγίας 2004/35/ΕΚ σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την 
πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων/η αναφέρουσα επικρίνει την κυβέρνηση της Λετονίας για μη εφαρμογή της 
οδηγίας 2004/35/ΕΚ σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και 
την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας. Πιο συγκεκριμένα, ο αναφέρων/η αναφέρουσα 
παραπέμπει συγκεκριμένα στην ίδρυση της ιδιωτικής εταιρείας «SIA Lauberes bekons» στην 
επαρχία Laubere, η ετήσια παραγωγική ικανότητα της οποίας ανέρχεται σε 38 400 χοίρους σε 
πάχυνση. Σύμφωνα με τον αναφέροντα/την αναφέρουσα, η μόλυνση που προκαλείται από 
την εταιρεία αυτή είναι επιβλαβής για το περιβάλλον και τίθεται ζήτημα παραβίασης της 
προαναφερθείσας οδηγίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Νοεμβρίου 2012. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Φεβρουαρίου 2013

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιέχει η αναφορά, μια ήδη υπάρχουσα μονάδα εντατικής 
εκτροφής χοίρων στην περιοχή Laubere της Λετονίας πρόκειται να επεκταθεί προκειμένου να 
αυξηθεί η δυναμικότητά της από τις 38°400°στις 82°000 θέσεις χοίρων. Ο αναφέρων/η 
αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι η οδηγία 2004/35/ΕΚ θα εμφανιζόταν στο πλαίσιο αυτό ότι 
βασίζεται στην αρχή «ο ρυπαίνων δεν πληρώνει», κάτι που αντιβαίνει στις διατάξεις του 
άρθρου 191 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Η Επιτροπή παρατηρεί ότι τα σημεία προβληματισμού που εγείρει ο αναφέρων/η 
αναφέρουσα αφορούν την οδηγία 2004/35/ΕΚ σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον 
αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας1 (Environmental Liability 
Directive – ELD), την οδηγία 2008/1/ΕΚ σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο 
της ρύπανσης (οδηγία IPPC), την οδηγία 2011/92/ΕΚ για την εκτίμηση των επιπτώσεων 
ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (οδηγία EIA)και την 
οδηγία 2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων και προγραμμάτων (οδηγία SEA) 

Όσον αφορά την ELD, η Επιτροπή εξηγεί ότι η οδηγία εφαρμόζει την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει», η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 191 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ (βλ. 
συγκεκριμένα άρθρο 1 ELD). Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαίωσε τα 
ανωτέρω με την απόφασή του της 9ης Μαρτίου 2010 στην Υπόθεση C-378/08 (Rada di 
Augusta)..

Ο αναφέρων/η αναφέρουσα δηλώνει ότι η ELD παραβιάζει το άρθρο 191 παράγραφος 2 της 
ΣΛΕΕ και παραπέμπει σχετικά στις αιτιολογικές σκέψεις 22 και 20 της ELD οι οποίες, κατά τη 
γνώμη του/της εμπεριέχουν την αρχή «ο ρυπαίνων δεν πληρώνει».

Η αιτιολογική σκέψη 22 εφαρμόζεται στο νομικά δεσμευτικό τμήμα της οδηγίας στο άρθρο 9 
και η αιτιολογική σκέψη 20 στο άρθρο 8 παράγραφος 4, στοιχείο α) της οδηγίας. Η 
αιτιολογική σκέψη 22 εναποθέτει στα κράτη μέλη την εφαρμογή της νομικής προσέγγισης σε 
περιπτώσεις συντρέχοντος πταίσματος ("ισχύει υπό την επιφύλαξη", άρθρο 9), αν πρόκειται 
για από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνη, για ποσοστιαία ευθύνη ή για οποιοδήποτε άλλο 
σύστημα ή συνδυασμό αυτών. Το άρθρο 9 της ELD συνοψίζει αυτόν τον κανόνα κάνοντας 
συγκεκριμένα λόγο για "τον επιμερισμό της ευθύνης μεταξύ του παραγωγού και του χρήστη 
ενός αγαθού".  Το άρθρο 9 κατά συνέπεια δεν ασχολείται με την εφαρμογή ή μη της αρχής "ο 
ρυπαίνων πληρώνει".

Από αυτή την άποψη, ο ισχυρισμός του αναφέροντος/της αναφέρουσας ότι οι καταναλωτές 
των προϊόντων θεωρούνται από κοινού υπεύθυνοι για την μόλυνση του περιβάλλοντος αν και 
οι καταναλωτές δεν παράγουν είναι λανθασμένος. Η οδηγία δεν καθιστά από κοινού 
υπεύθυνους τους καταναλωτές. Η ELD καθορίζει ευθύνη μόνο σε σχέση με "φορέα 
εκμετάλλευσης" που επιδίδεται σε "επαγγελματική δραστηριότητα". Ο "χρήστης" στον οποίο 
αναφέρεται το άρθρο 9 θα μπορούσε, λόγου χάρη, να είναι ένας αγρότης, ο οποίος 
χρησιμοποιεί φυτοφάρμακο που είναι επιβλαβές για το νερό και ο οποίος με τον τρόπο αυτό 
καθίσταται ενδεχομένως συνυπεύθυνος με τον παραγωγό του φυτοφαρμάκου αν είναι 
αυστηρό το πρότυπο περί ευθύνης που ισχύει.

Η αιτιολογική σκέψη 20 (που αντιστοιχεί στο άρθρο 8 παράγραφος 4 σημείο α) της ELD 
αναφέρεται στην λεγόμενη "εξαίρεση λόγω άδειας". Τούτο σημαίνει ότι ο φορέας 
εκμετάλλευσης έχει τη δυνατότητα να απαλλαγεί της οικονομικής ευθύνης για την 
αποκατάσταση της ζημίας εφόσον (i) αποδεικνύει ότι δεν ενήργησε εκ δόλου ή εξ αμελείας 
(αντιστροφή του βάρους της απόδειξης) και εφόσον (ii) ενήργησε σε πλήρη συμμόρφωση με 
τους όρους αδειοδότησης με την οποία επιτράπηκε ρητώς η εκπομπή ή το συμβάν που 
                                               
1 ΕΕ L 143 της 30.4.2004, σ. 56.
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προξένησε τη βλάβη. Σε παρόμοια περίπτωση ο φορέας εκμετάλλευσης εξακολουθεί να 
παραμένει υπεύθυνος (i) για την λήψη των απαραίτητων προληπτικών μέτρων και για την 
κάλυψη του συνόλου των σχετικών εξόδων και (ii) για την λήψη των αναγκαίων μέτρων 
αποκατάστασης (αν και όχι για την ανάληψη της οικονομικής επιβάρυνσης, εφόσον έχουν 
πληρωθεί οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις).

Σε αντίθεση με τις δύο απόλυτες εξαιρέσεις που διατυπώνονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 
της ELD (παρέμβαση τρίτου και υποχρεωτική διαταγή ή εντολή δημόσιας αρχής), οι δύο 
εξαιρέσεις της παραγράφου 4 (εξαίρεση λόγω άδειας και εξαίρεση λόγω εξέλιξης της 
τεχνολογίας) είναι προαιρετικές. Ο υπεύθυνος φορέας εκμετάλλευσης δύναται να επικαλεστεί 
αυτές τις εξαιρέσεις όταν ισχύει το αυστηρό πρότυπο περί ευθύνης, μόνο εφόσον το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος αποφάσισε να τις ενσωματώσει στην εσωτερική νομοθεσία του 
κατά την μεταφορά της οδηγίας. Η Λετονία αποφάσισε να ενσωματώσει αμφότερες τις 
εξαιρέσεις, αν και όχι για δραστηριότητες που άπτονται γενετικά τροποποιημένων 
οργανισμών, όπως η Εσθονία και η Σκωτία και η Ουαλία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η 
κατάσταση που επικρατεί στην ΕΕ ποικίλλει, με τα μισά σχεδόν κράτη μέλη να επιτρέπουν 
τις προαιρετικές εξαιρέσεις, άλλα τόσα περίπου να μην τις επιτρέπουν και έναν μικρό αριθμό 
κρατών μελών να επιτρέπουν μόνο μία από αυτές.

Τούτων δοθέντων, η Επιτροπή εκτιμά ότι η εξαίρεση λόγω άδειας μπορεί, ενδεχομένως, να 
έχει περιοριστικές επιπτώσεις αλλά δεν υπερισχύει της ευθύνης για ζημίες (με τους όρους της 
λετονικής νομοθεσίας μεταφοράς, το άρθρο 31 παράγραφος 9 δεν μπορεί να "υπερισχύει" του 
άρθρου 25 παράγραφος 4 του νόμου για την προστασία του περιβάλλοντος).

Όσον αφορά τους ισχυρισμούς του αναφέροντος/της αναφέρουσας σχετικά με την 
αλληλεξάρτηση των εθνικών διατάξεων για την μεταφορά της ELD και του αστικού κώδικα 
της Λετονίας, η Επιτροπή παρατηρεί ότι η ELD επιδιώκει να αποτρέψει και να 
αποκαταστήσει τις περιβαλλοντικές ζημίες. Ως περιβαλλοντικές ζημίες νοούνται οι ζημίες 
στο νερό, στη γη ή στα προστατευόμενα είδη και τους φυσικούς βιότοπους (αποκλειστικά 
περιβαλλοντικές ζημίες). Ο στόχος της οδηγίας είναι, μόλις επέλθει ζημία, να 
αποκατασταθούν οι φυσικοί πόροι που υπέστησαν την ζημία (νερό, γη, βιοποικιλότητα) στην 
αρχική τους κατάσταση, όπως ακριβώς ήταν πριν επέλθει η ζημία. Η ELD δεν δίνει τη 
δυνατότητα σε ιδιώτες να διεκδικήσουν αποζημίωση κατόπιν περιβαλλοντικής ζημίας διότι 
αποτελεί μέσο διοικητικής ευθύνης για την αποκατάσταση αποκλειστικά περιβαλλοντικών 
ζημιών και όχι μέσο αστικής ευθύνης για την αποζημίωση συνήθων ζημιών (βλάβες 
περιουσίας, σωματική βλάβη συμπεριλαμβανομένων των βλαβών της υγείας, οικονομική 
απώλεια)

Εντούτοις, οι σχετικές εθνικές διατάξεις του αστικού δικαίου περί συνήθων ζημιών 
παραμένουν εφαρμοστέες (όπως είναι το άρθρο 1779 του λετονικού αστικού κώδικα ή το 
άρθρο 92 του κώδικα διοικητικής διαδικασίας) και δεν δεσμεύονται από το ισχύον 
περιβαλλοντικό δίκαιο της ΕΕ.  Αυτή ή άλλη νομοθεσία κράτους μέλους, όπως είναι το 
γειτονικό δίκαιο, μπορεί να λάβει υπόψη της την όχληση λόγω οσμών που αναφέρθηκε. 
Εξάλλου, οποιεσδήποτε προβλέψιμες περιβαλλοντικές επιπτώσεις (όπως το άζωτο, ο 
φώσφορος, το νιτρώδες αμμώνιο και η νιτρορρύπανση που αναφέρθηκαν) πρέπει να 
εξεταστούν στο πλαίσιο των διαφόρων προϋποθέσεων που πρέπει να ενσωματωθούν σε 
άδειες ή εγκρίσεις σύμφωνα με το ουσιαστικό δίκαιο και δη, σε επίπεδο ΕΕ, σύμφωνα με τις 
οδηγίες IPPC καθώς και σύμφωνα με την οδηγία ΕΙΑ 2011/92/ΕΕ. Σε αντίθεση με τις εκ των 
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προτέρων απαιτήσεις, η ELD λειτουργεί κυρίως εκ των υστέρων, αφού επέλθει 
περιβαλλοντική ζημία ή προκύψει επικείμενη απειλή τέτοιας ζημιάς (οριζόμενης ως ο 
επαρκώς πιθανολογούμενος κίνδυνος επέλευσης περιβαλλοντικής ζημίας στο άμεσο μέλλον).

Η οδηγία IPPC και η οδηγία EIA εφαρμόζονται σε σχέση με τον σχεδιασμό και την λειτουργία 
των εγκαταστάσεων εντατικής εκτροφής χοίρων. Η Επιτροπή παρατηρεί ότι η οδηγία EIA 
καθορίζει ως προϋπόθεση για την κατασκευή ή την μετατροπή μονάδας εκτροφής χοίρων 3°000 
θέσεων την διενέργεια αξιολόγησης περιβαλλοντικού αντικτύπου ή διαδικασίας ελέγχου.
Σύμφωνα με την οδηγία IPPC, αγροκτήματα 2°000 θέσεων για την εκτροφή χοίρων 
υπόκεινται σε διαδικασία αδειοδότησης και διασφαλίζεται η συμμετοχή του δημοσίου σε 
αυτή τη διαδικασία. Η οδηγία IPPC απαιτεί επίσης από τις αρμόδιες αρχές να διασφαλίσουν 
την συμμόρφωση των φορέων εκμετάλλευσης με τις προϋποθέσεις της άδειας.

Ο αναφέρων/η αναφέρουσα δεν ισχυρίζεται ότι παραβιάστηκαν οι διατάξεις της ΕΙΑ, ότι υπήρξε 
δηλαδή διαδικαστικής φύσης παράβαση. Στην πραγματικότητα οι ισχυρισμοί του 
αναφέροντος/της αναφέρουσας κάνουν λόγο για τις αξιολογήσεις περιβαλλοντικού αντικτύπου 
που πραγματοποιούνται και περιέχουν σε προσάρτημα τους τεχνικούς κανονισμούς που 
προβλέπουν σαφώς μέτρα για την μείωση των οσμών. Επίσης δεν υπάρχει κανένας ισχυρισμός 
περί παραβίασης της οδηγίας IPPC, όσον αφορά, λόγου χάρη, την έλλειψη μέριμνας περί 
συμμετοχής του δημοσίου στη διαδικασία  αδειοδότησης, οποιεσδήποτε σαφείς ενστάσεις ως 
προς τους όρους αδειοδότησης ή ενδεχόμενη αμέλεια των αρχών σχετικά με την 
συμμόρφωση με τους όρους αδειοδότησης που καθορίζουν την διαχείριση των οσμών και 
των χοιρολυμάτων. 

Όσον αφορά τον σχεδιασμό της χρήσης γης, είναι μάλλον προτιμότερο να εξεταστεί σε 
μελλοντικά προγράμματα ή σε σχέδια για τους αντίστοιχους τομείς βάσει της οδηγίας SEA. 
Το γεγονός ότι οι τοπικές αρχές εξετάζουν ενδεχομένως την δυνατότητα ανέγερσης μονάδων 
εκτροφής χοίρων δεν συνιστά από μόνο του παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν παίζει κάποιον ρόλο ούτε έχει καμία αρμοδιότητα για να παρέμβει 
σε αυτού του είδους τις τοπικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, εκτός και αν υφίστανται 
σαφείς ενδείξεις παραβίασης της νομοθεσίας της ΕΕ. 

Συμπέρασμα
Δεδομένων των ανωτέρω διευκρινήσεων όσον αφορά το περιεχόμενο και το πεδίο εφαρμογής 
της οδηγίας σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη, η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι οι σχετικές 
διατάξεις της ELD παραβιάζουν το άρθρο 191 της Συνθήκης. Επιπλέον, η Επιτροπή 
προσθέτει ότι εν συνεχεία των συμπερασμάτων που περιέχονται στην έκθεσή της του 2012 
σχετικά με την αποτελεσματικότητα της αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημίας και της 
δυνατότητας παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας1, προτίθεται να επανεξετάσει, μεταξύ 
άλλων, τις προαναφερθείσες δύο προαιρετικές εξαιρέσεις υπό το φως των διδαγμάτων που 
αποκομίστηκαν από την εφαρμογή της οδηγίας, όπως περιέχονται στην έκθεσή της αλλά και 
της επανεξέτασης της ELD που έχει προγραμματιστεί για τον Απρίλιο του 2014 σύμφωνα με 
το άρθρο 18 παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας.  

Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα ζητήματα της εικαζόμενης μόλυνσης από μονάδες εκτροφής 
χοίρων κατά την φάση του σχεδιασμού, της κατασκευής και της λειτουργίας αυτών 
                                               
1 COM(2010) 581 τελικό, σ. 11.
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ρυθμίζονται από τις οδηγίες IPPC και EIA. Εντούτοις, ο αναφέρων/η αναφέρουσα δεν έθεσε 
θέμα εφαρμογής αυτών των οδηγιών συνοδεία μιας σχετικής τεκμηρίωσης.


