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Tema: Peticija Nr. 0881/2012 dėl to, kad Latvija galbūt pažeidžia Direktyvos 
2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos 
aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti) nuostatas, kurią pateikė Latvijos pilietis 
M. Livcane draugijos „Biedriba Lauberiete Ozolmuiza“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas kritiškai vertina Latvijos vyriausybę, kad ji neįgyvendina Direktyvos 
2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti 
(atlyginti) nuostatų. Peticijos pateikėjas konkrečiai nurodo, kad Lauberės rajone įsteigta 
privati įmonė „SIA Lauberes bekons“, kurios gamybos pajėgumai yra 38 400 penimųjų 
kiaulių per metus. Peticijos pateikėjo teigimu, šios įmonės keliama tarša kenkia aplinkai ir 
taip pažeidžiamos minėtos direktyvos nuostatos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. lapkričio 6 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. vasario 27 d.

„Iš peticijoje pateiktos informacijos matyti, kad Lauberės rajone, Latvijoje, ketinama padidinti 
esamų intensyvaus kiaulių auginimo įrenginių pajėgumus nuo 38 400 iki 82 000 kiaulių vietų. 
Šiomis aplinkybėmis peticijos pateikėjas teigia, kad į Direktyvą 2004/34/EB būtų įtrauktas 
principas „teršėjas nemoka“, o tai pažeidžia Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
191 straipsnio nuostatas.

Komisija pažymi, kad peticijos pateikėjo pateikti argumentai susiję su Direktyva 2004/34/EB 
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dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti)1

(Atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyva, AAA direktyva), Direktyva 2008/1/EB dėl 
taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK direktyva), Direktyva 2011/92/EB dėl tam 
tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (PAV direktyva) ir su 
Direktyva 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo 
(SPAV direktyva).

Kiek tai sietina su AAA direktyva, Komisija aiškina, kad šia direktyva įgyvendinamas SESV 
191 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas principas „teršėjas moka“ (žr. visų pirma AAA direktyvos 
1 straipsnį). Europos Sąjungos Teisingumo Teismas tai patvirtino 2010 m. kovo 9 d. priimtame 
sprendime byloje C-378/08 (Rada di Augusta).

Peticijos pateikėjas teigia, kad AAA direktyvoje pažeidžiamos SESV 191 straipsnio 2 dalies 
nuostatos, ir šiuo požiūriu nurodo AAA direktyvos 20 ir 22 konstatuojamąsias dalis, į kurias, 
jo manymu, įtrauktas principas „teršėjas nemoka“.

AAA direktyvos 22 konstatuojamoji dalis įgyvendinama teisiškai privalomoje šios direktyvos 
dalyje – 9 straipsnyje, o 20 konstatuojamoji dalis – 8 straipsnio 4 dalies a punkte. Pagal 
22 konstatuojamąją dalį valstybėms narėms leidžiama pasirinkti teisinį metodą, taikytiną tais 
atvejais, kai už žalos sukėlimą atsakingos kelios šalys (nepažeidžiamos 9 straipsnio
nuostatos), ar tai būtų solidarioji atsakomybė, proporcingoji atsakomybė, bet kuri kita sistema 
ar jų derinys. AAA direktyvos 9 straipsnyje ši taisyklė užbaigiama nurodant konkretų 
„atsakomybės paskirstymo produkto gamintojui ir vartotojui“ pavyzdį. Todėl 9 straipsnyje 
nenagrinėjamas principo „teršėjas moka“ įgyvendinimas ar neįgyvendinimas.

Šiuo požiūriu peticijos pateikėjo padaryta prielaida, kad „produktų vartotojai laikomi 
solidariai atsakingais už aplinkos taršą, net jeigu vartotojai produkto ir nevartoja“ neteisinga. 
Pagal šią direktyvą vartotojai netampa solidariai atsakingi. Pagal AAA direktyvą atsakomybę 
turi prisiimti tik „profesinę veiklą“ vykdantis subjektas. 9 straipsnyje nurodytas vartotojas 
būtų, pvz., ūkininkas, kuris naudoja vandenį teršiančius pesticidus, taigi pagal griežtos 
atsakomybės standartą jis kartu su pesticidų gamintoju turėtų prisiimti atsakomybę.

AAA direktyvos 20 konstatuojamojoje dalyje, kuri susijusi su jos 8 straipsnio 4 dalies 
a punktu, nustatytas vadinamasis leidimu grindžiamas apsigynimas. Tai reiškia, kad subjektas 
gali būti atleidžiamas nuo finansinės atsakomybės už taisomuosius veiksmus, jeigu jis i) 
įrodo, kad yra nekaltas arba nebuvo aplaidus (prievolės įrodyti perkėlimas), ir ii) veikė 
visapusiškai laikydamasis aplinkai žalą sukėlusios emisijos arba įvykio leidimo sąlygų. Tokiu 
atveju subjektas vis tiek privalo i) imtis būtinų prevencinių veiksmų ir padengti visas šių 
veiksmų išlaidas, taip pat ii) imtis būtinų taisomųjų veiksmų (tačiau neprivalo padengti jų 
išlaidų, jeigu įvykdytos pirmiau minėtos sąlygos).

Kitaip nei dvi AAA direktyvos 8 straipsnio 3 dalyje nustatytos besąlyginės apsigynimo 
priemonės („trečiosios šalies įsikišimas“ ir „valdžios institucijų privalomas įsakymas“), šio 
straipsnio 4 dalyje nustatytos dvi apsigynimo priemonės („leidimu grindžiamas apsigynimas“ 
ir „pažangiausiais metodais grindžiamas apsigynimas“) pasirenkamos laisvai. Atsakingas 
subjektas gali taikyti šias apsigynimo priemones pagal griežtos atsakomybės standartą tik 

                                               
1 OL L 143, 2004 4 30, p. 56.
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jeigu atitinkama valstybė narė nusprendė jas įtraukti į savo vidaus teisės aktus, kuriais šios 
direktyvos nuostatos perkeliamos į nacionalinę teisę. Latvija, kaip Estija, Škotija ir Velsas 
(Jungtinė Karalystė), nusprendė į savo teisės aktus įtraukti abiejų rūšių apsigynimo 
priemones, tačiau jomis neleidžia naudotis vykdant su genetiškai modifikuotais organizmais 
(GMO) susijusią veiklą. Šiuo klausimu padėtis visoje Europos Sąjungoje nevienoda: beveik 
pusė valstybių narių leidžia naudotis laisvai pasirenkamomis apsigynimo priemonėmis, kita 
pusė – neleidžia ir tik kelios valstybės narės leidžia pasirinkti vieną iš dviejų apsigynimo 
priemonių.

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija mano, kad leidimu grindžiamas 
apsigynimas gali turėti ribojamą poveikį, tačiau juo nepanaikinama atsakomybė už žalą 
(Latvijos perkėlimo teisės aktuose Aplinkos apsaugos įstatymo 31 straipsnio 9 dalis nebūtų 
viršesnė už 25 straipsnio 4 dalį).

Kiek tai sietina su peticijos pateikėjo teiginiais dėl nacionalinės teisės nuostatų, kuriomis 
AAA direktyvos nuostatos perkeliamos į nacionalinę teisę, ir Latvijos civilinio kodekso 
tarpusavio ryšio, Komisija pažymi, kad AAA direktyvos tikslas yra išvengti žalos aplinkai ir 
ją ištaisyti (atlyginti). Žala aplinkai apibrėžiama kaip žala vandeniui, žemei, saugomoms 
rūšims ir natūralioms buveinėms („gryna ekologinė žala“). Šios direktyvos tikslas – padarius 
žalą atkurti pažeistų gamtos išteklių (vandens, žemės, biologinės įvairovės) funkcijų pirminę 
būklę iki tokios, kokia buvo prieš padarant žalą. Pagal AAA direktyvą privatiems subjektams 
nesuteikiama teisė gauti kompensaciją dėl aplinkai padarytos žalos, nes ši direktyva yra ne 
civilinės atsakomybės priemonė, pagal kurią atlyginama įprasta žala (žala turtui, kūno 
sužalojimas, įskaitant žalą sveikatai, ekonominiai nuostoliai), o administracinės atsakomybės 
priemonė, kuria atlyginama gryna žala aplinkai.

Tačiau ir toliau taikomi atitinkami nacionalinės (civilinės) teisės aktai dėl įprastos žalos 
atlyginimo (pvz., Latvijos civilinio kodekso 1779 straipsnis arba Administracinio proceso 
kodekso 92 straipsnis), kurie pagal galiojančius ES aplinkos apsaugos teisės aktus 
neprivalomi. Šiuose ar kituose nacionalinės teisės aktuose, pvz., įstatyme dėl atstumo, gali 
būti atsižvelgiama į, pvz., minėtus įkyrius kvapus. Kitaip ES lygmeniu, visų pirma pagal 
TIPK direktyvas, taip pat pagal PAV direktyvą 2011/92/ES, įvairiomis sąlygomis, kurios turi 
būti nustatytos leidimuose arba įgaliojimuose pagal materialinę teisę, reikėtų įvertinti iš 
anksto numatomą poveikį aplinkai (nurodytą taršą azotu, fosforu, amonio nitritais ir nitratais).
Kitaip nei ex ante reikalavimai, AAA direktyva daugiausia taikoma ex post, kai padaroma 
žala aplinkai arba kai iškyla neišvengiama (reali) tokios žalos grėsmė (apibrėžiama kaip 
„pakankama tikimybė, kad artimoje ateityje bus padaryta žala aplinkai“).

TIPK ir PAV direktyvų nuostatos taikomos intensyvaus kiaulių auginimo įrenginių planavimui ir 
eksploatavimui. Komisija pažymi, kad pagal PAV direktyvos nuostatas teikiant pasiūlymą 
statyti ar keisti 3 000 vietų kiaulių auginimo įrenginį privalu atlikti poveikio aplinkai 
vertinimą arba tikrinimo procedūrą. Pagal TIPK direktyvos nuostatas reikalaujama, kad 2 000 
vietų kiaulių auginimo ūkiams būtų taikoma leidimo išdavimo procedūra ir kad būtų 
užtikrinamas visuomenės dalyvavimas leidimo išdavimo procedūroje. Pagal TIPK direktyvos 
nuostatas kompetentingos institucijos taip pat turi užtikrinti, kad subjektai laikytųsi leidimo 
sąlygų.

Remiantis peticijos pateikėjo pateiktais teiginiais negalima tvirtinti, kad pažeidžiamos 
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PAV direktyvos nuostatos, t. y. kad esama PAV procedūros pažeidimų. Iš tikrųjų peticijos 
pateikėjo teiginiai susiję su atliekamais poveikio aplinkai vertinimais, o iš pridėtų techninių 
reglamentų aiškiai matyti, kad reikia imtis priemonių kvapui mažinti. Remiantis peticijos 
pateikėjo pateiktais teiginiais taip pat negalima tvirtinti, kad pažeidžiamos TIPK direktyvos 
nuostatos, t. y. kad neužtikrintas visuomenės dalyvavimas leidimo išdavimo procedūroje, kad 
yra aiškių prieštaravimų leidimo sąlygoms arba kad institucijos neužtikrina atitikties leidimo 
sąlygoms, pvz., kvapo valdymo ir kiaulių nuotekų reikalavimams.

Kiek tai sietina su žemės naudojimo planavimu, šį klausimą būtų geriau spręsti pagal SPAV 
direktyvą įgyvendinant būsimas atitinkamų rajonų programas ar planus. Tai, kad vietos 
valdžios institucijos gali svarstyti galimybę statyti kiaulių auginimo įrenginius, savaime nėra 
ES teisės aktų pažeidimas. Europos Komisija šioje srityje neatlieka jokių funkcijų ir neturi 
jurisdikcijos kištis į tokius vietos lygmeniu priimamus planavimo sprendimus, nebent yra 
aiškių įrodymų, kad pažeisti ES teisės aktai.

Išvada
Atsižvelgdama į pirmiau pateiktą Atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyvos pobūdžio ir 
taikymo srities išaiškinimą, Komisija nemano, kad atitinkamos šios direktyvos nuostatos 
pažeidžia Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 191 straipsnį. Be to, Komisija teigia, kad 
po savo 2010 m. parengtoje ataskaitoje dėl žalos aplinkai atlyginimo veiksmingumo ir 
finansinio užtikrinimo prieinamumo1 pateiktų išvadų ji ketina peržiūrėti, be kitų dalykų, ir dvi 
pirmiau minėtas laisvai pasirenkamas apsigynimo priemones, atsižvelgdama į savo ataskaitoje 
išdėstytą patirtį, įgytą taikant šios direktyvos nuostatas, ir į AAA direktyvos peržiūrą pagal jos 
18 straipsnio 2 dalį, kurią numatyta atlikti 2014 m. balandžio mėn.

Komisija mano, kad klausimai, susiję su galima kiaulių auginimo įrenginių keliama tarša jų 
planavimo, statybos ir eksploatavimo etapais, reglamentuojami TIPK ir PAV direktyvų 
nuostatomis. Tačiau peticijos pateikėjas neiškėlė atitinkamais įrodymais pagrįsto šių 
direktyvų nuostatų įgyvendinimo klausimo.“

                                               
1 COM(2010) 0581 final, p. 11.


