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Tárgy: M. Livcane lett állampolgár által a „Biedriba Lauberiete Ozolmuiza” 
nevében benyújtott 0881/2012. számú petíció a környezeti károk megelőzése 
és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről szóló 2004/35/EK 
irányelv Lettország általi állítólagos megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azért bírálja a lett kormányt, mert nem hajtja végre a környezeti károk 
megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről szóló 2004/35/EK 
irányelvet. A petíció benyújtója konkrétan annak a Laubere körzetbeli „Sia Lauberes bekons” 
nevű magánvállalatnak a létrehozását említi, amelynek éves termelési kapacitása 38 400 
hízósertés. A petíció benyújtója szerint a fent említett cég által kibocsájtott szennyezés káros a 
környezetre és sérti a fenti irányelvet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. november 6. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. február 27.

„A petícióban közölt információ szerint a lettországi Laubere körzetben jelenleg is működő, 
38 400 sertés intenzív tartására szolgáló létesítményt bővíteni akarják, hogy alkalmas legyen 
82 000 sertés tartására. A petíció benyújtója ezzel összefüggésben azt állítja, hogy a 2004/35/EK 
irányelv magában foglalja a „szennyező nem fizet” elvet, amely elv sérti az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 191. cikkét.
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A Bizottság megállapítja, hogy a petíció benyújtójának felvetései a környezeti károk 
megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről szóló 2004/35/EK 
irányelvvel1 (a környezeti felelősségről szóló irányelv – ELD), a környezetszennyezés 
integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 2008/1/EK irányelvvel (IPPC-irányelv), az 
egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 
2011/92/EK irányelvvel (EIA-irányelv) és a bizonyos tervek és programok környezetre 
gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2001/42/EK irányelvvel (SEA irányelv) 
kapcsolatosak.

Az ELD-vel kapcsolatban a Bizottság rámutat, hogy az irányelv végrehajtja az EUMSZ 191. 
cikkének (2) bekezdésében foglalt „szennyező fizet” elvet; lásd különösen az ELD 1. cikkét. 
Az Európai Unió Bírósága a C-378/08. számú ügyben (Rada di Augusta) 2010. március 9-én 
hozott ítéletében mindezt megerősítette.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy az ELD sérti az EUMSZ 191. cikkének (2) bekezdését, 
és ebben a tekintetben az ELD 22. és 20. preambulumbekezdésére hivatkozik, amelyek 
véleménye szerint magukban foglalják a „szennyező nem fizet” elvet.

A 22. preambulumbekezdést az irányelv jogilag kötelező erejű részében a 9. cikk, a 20. 
preambulumbekezdést pedig a 8. cikk (4) bekezdésének a) pontja hajtja végre. A 22. 
preambulumbekezdés a tagállamokra hagyja a több fél által okozott kár jogi megközelítésének 
alkalmazását („nem sérti”, 9. cikk), legyen szó egyetemleges felelősségről, arányos 
felelősségről vagy ezek bármilyen rendszeréről/kombinációjáról. Az ELD 9. cikke azzal zárja 
a rendelkezést, hogy konkrétan megemlíti „a gyártót és a felhasználót terhelő felelősség 
megállapítását”. A 9. cikk így nem tér ki a „szennyező fizet” elv végrehajtására vagy végre 
nem hajtására.

Ennek alapján téves a petíció benyújtója által tett megállapítás, amely szerint „a 
felhasználókat úgy tekintik, hogy őket egyetemleges felelősség terheli a 
környezetszennyezésért, noha az előállításban nem vesznek részt”. Az irányelv nem mondja 
ki a felhasználók egyetemleges felelősségét. Az ELD csak a „termelő tevékenységet” végző 
„gazdasági szereplővel” szemben állapít meg felelősséget. A 9. cikkben említett „felhasználó” 
lehet például az a gazdálkodó, aki vízszennyezést okozó növényirtószert használ, és ennek 
következtében szigorú felelősségi előírás alapján a növényirtószer gyártójával potenciálisan 
osztozik a felelősségen.

A 20. preambulumbekezdés (amely az ELD 8. cikke (4) bekezdésének a) pontjának felel meg) 
az úgynevezett „engedélyen alapuló mentességre” hivatkozik. Ennek értelmében a gazdasági 
szereplő mentesülhet a helyreállítási intézkedések pénzügyi következményeinek viselése alól 
akkor, ha bizonyítani tudja, hogy (i) nem követett el hibát vagy gondatlanságot (a bizonyítási 
kötelezettség visszafordítása), valamint azt, hogy (ii) teljes mértékben a kárt okozó 
kibocsátást vagy eseményt egyértelműen engedélyező engedélyben foglalt feltételeknek 
megfelelően járt el. Ebben az esetben a gazdasági szereplő továbbra is felelős (i) a szükséges 
megelőző intézkedés meghozataláért és azzal kapcsolatban minden költség viseléséért, 
valamint (ii) a szükséges helyreállítási intézkedésért (kivéve az azzal kapcsolatos költségek 
viselését, amennyiben a fenti feltételek teljesülnek).
                                               
1 HL L 143., 2004.4.30., 56. o.
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Az ELD 8. cikkének (3) bekezdésében foglalt két kötelező mentességgel („harmadik fél mint 
károkozó” és „hatósági kötelezés vagy utasítás”) szemben, a (4) bekezdésben említett két 
mentesség („engedélyen alapuló mentesség” és a „tudományos és technikai ismeretek aktuális 
állásán alapuló mentesség”) megadása nem kötelező. A felelősséggel tartozó gazdasági 
szereplő a szigorú felelősségi előírás alapján csak akkor hivatkozhat e mentességekre, ha az 
érintett tagállam úgy határozott, hogy beilleszti őket az irányelvet átültető hazai jogszabályba. 
Lettország úgy döntött, hogy Észtországhoz és az egyesült királyságbeli Skóciához és 
Waleshez hasonlóan mindkét mentességet beilleszti jogába, és ez alól csak a 
géntechnológiával módosított szervezetekkel (GMO-k) kapcsolatos tevékenységek képeznek 
kivételt. A helyzet EU-szerte változó, a tagállamok majdnem felében érvényben vannak a 
választható mentességek, míg a tagállamok majdnem fele nem tesz lehetővé ilyen 
mentességet, illetve néhány tagállam a két mentesség közül csak az egyiket ültette át.

A fentiek tükrében a Bizottság úgy véli, hogy az engedélyen alapuló mentességnek 
potenciálisan lehet korlátozó hatása, de nem „szünteti meg az okozott károkért viselt 
felelősséget” (a lett átültető jogszabály tekintetében a környezetvédelmi jogszabály 31. 
cikkének (9) bekezdése nem „szünteti meg” a 25. cikk (4) bekezdését).

A petíció benyújtójának az ELD-t átültető nemzeti rendelkezések és a lett polgári 
törvénykönyv kölcsönös viszonyával kapcsolatos felvetései tekintetében a Bizottság 
megállapítja, hogy az ELD célja a környezeti károk megelőzése és orvoslása. Környezeti 
kárnak minősül a víz- és a talajminőség, a védett fajok és a természeti élőhelyek károsodása 
(„tisztán ökológiai kár”). Bekövetkezett kár esetén az irányelv célja a károsodott természeti 
erőforrás (víz, talaj, biológiai sokféleség) helyreállítása arra az alapszintre, amely közvetlenül 
a károkozás előtt állt fenn. A környezeti kár következtében az ELD magánszemélyek számára 
nem biztosítja a jogot a kártérítésre, mivel az irányelv magát a környezeti kárt orvosló 
közigazgatási felelősség eszköze, és nem olyan polgári jogi felelősséget szabályozó eszköz, 
amely hagyományos károkért (a tulajdont érő károk, személyes sérülések, beleértve az 
egészségkárosodást, gazdasági vesztségek) kártalanítást biztosít.

Ugyanakkor továbbra is alkalmazandó a hagyományos károkra vonatkozó megfelelő nemzeti 
(polgári) jog (például a lett polgári törvénykönyv 1779. cikke vagy a közigazgatási eljárásról 
szóló törvény 92. cikke), amelyet nem érint a hatályos uniós környezetvédelmi jog. Ez vagy 
más nemzeti jogszabályok, például a lakókörnyezetre vonatkozó jogszabályok kitérhetnek az 
említett szagártalomra. Más tekintetben az előre megjósolható környezeti hatásokra (az 
említett nitrogén-, foszfát-, ammónium-nitrit- és nitrátszennyezésre) ki kell térni – az anyagi 
jog alapján, uniós szinten pedig különösen az IPPC-irányelv, valamint a 2011/92/EU EIA-
irányelv alapján – az engedélyekben rögzített különböző feltételekben. Az előzetes 
követelményekkel szemben az ELD-irányelv elsősorban utólagos hatással bír, ha 
bekövetkezett a környezeti károkozás, vagy fennáll a közvetlen kárveszély (a meghatározás 
szerint a „környezeti kár közeljövőben történő bekövetkezésének megfelelő valószínűsége”).

Az IPPC-irányelv és az EIA-irányelv az intenzív sertéstartást szolgáló létesítmények 
tervezésével és működtetésével kapcsolatban alkalmazandó. A Bizottság megállapítja, hogy az 
EIA-irányelv előírja, hogy egy olyan javaslatot, amely 3000 sertés tartására alkalmas 
létesítmény építésére vagy átépítésére vonatkozik, környezetvédelmi hatástanulmánynak vagy 
elővizsgálatnak kell alávetni. Az IPPC-irányelv úgy rendelkezik, hogy a 2000 sertés 
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hízlalására alkalmas gazdaságokat engedélyeztetési eljárásnak kell alávetni, továbbá az 
engedélyeztetési eljárás során biztosítani kell a széles nyilvánosság részvételét. Az IPPC-
irányelv az illetékes hatóságok számára annak biztosítását is előírja, hogy a gazdasági szereplők 
teljesítsék az engedélyben rögzített feltételeket.

A petíció benyújtója által tett felvetések nem tartalmaznak az EIA-irányelv megsértésére 
vonatkozó megállapításokat, azaz nem állítják, hogy az EIA-eljárás tekintetében eljárási hibát 
követtek volna el. A petíció benyújtója által tett felvetések tulajdonképpen az elvégzett 
környezetvédelmi hatásvizsgálatokra utalnak, és a csatolt műszaki szabályzatok egyértelműen 
előírják, hogy a szagártalom csökkentése érdekében intézkedéseket kell hozni. A felvetések nem 
utalnak az IPPC-irányelv megsértésére sem, arra tehát, hogy az engedélyezési eljárás során nem 
biztosították volna a széles nyilvánosság részvételét, továbbá az engedélyezési feltételeket sem 
kifogásolják egyértelműen, és nem utalnak arra sem, hogy a hatóságok nem tudták volna 
biztosítani az engedélyezési feltételek – például a szagártalom és a sertésektől származó 
szennyvíz kezelésére vonatkozó követelmények – teljesítését.

Ami a földhasználat-tervezést illeti, ezt a SEA-irányelv keretében az adott területekre 
vonatkozó jövőbeli programokban vagy tervekben lehetőség szerint jobban kell kezelni. Az a 
tény, hogy sertéshízlaldák telepítéséről a helyi hatóságok dönthetnek, önmagában nem sérti az 
uniós jogot. Az Európai Bizottság csak akkor játszik szerepet vagy rendelkezik joghatósággal 
az ilyen helyi tervezéssel kapcsolatos döntésekben, ha egyértelműen bizonyítható, hogy sérül 
az uniós jog. 

Összegzés
Az ELD jellegének és hatályának fenti ismertetésére tekintettel a Bizottság véleménye szerint 
az ELD vonatkozó rendelkezései nem sértik a Szerződés 191. cikkét. Emellett a Bizottság a 
környezeti károk felszámolásának hatékonyságáról és a pénzügyi biztosítékok rendelkezésre 
állásáról szóló 2010-es jelentésének következtetései alapján az irányelv alkalmazása során 
nyert tapasztalatok tükrében felül kívánja vizsgálni többek között a fent említett két 
választható mentességet is az ELD-ről és felülvizsgálatáról szóló, az ELD 18 cikkének (2) 
bekezdésében előírt és 2014 áprilisában benyújtandó jelentésében.

A Bizottság úgy véli, hogy az IPPC- és az EIA-irányelv hatálya alá tartozik a 
sertéshízlaldákból állítólagosan származó szennyezés szabályozása a hízlaldák tervezési, 
építési és működési szakaszában. A petíció benyújtója azonban nem vetette fel – megfelelő 
bizonyítékokkal alátámasztva – az ezen irányelvek végrehajtásának kérdését.


