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Temats: Lūgumraksts Nr. 0881/2012, ko biedrības „Lauberiete”, Ozolmuiža, vārdā 
iesniedza M. Livčāne, par to, ka Latvija, iespējams, pārkāpj 
Direktīvu 2004/35/EK par atbildību vides jomā attiecībā uz videi nodarītā 
kaitējuma novēršanu un atlīdzināšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja kritizē Latvijas valdību par to, ka netiek īstenota 
Direktīva 2004/35/EK par atbildību vides jomā attiecībā uz videi nodarītā kaitējuma 
novēršanu un atlīdzināšanu. Lūgumraksta iesniedzēja norāda īpaši uz privāta uzņēmuma SIA 
„Lauberes bekons” izveidi Lauberes pagastā, kura ražošanas jauda ir 38 400 nobarojamu cūku 
gadā. Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka šā uzņēmuma radītais piesārņojums kaitē videi, un 
ar šo piesārņojumu uzņēmums pārkāpj šo direktīvu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 6. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. februārī

Saskaņā ar lūgumrakstā minēto informāciju Lauberes pagastā Latvijā esošo cūku intensīvās 
audzēšanas iekārtu plānots paplašināt no 38 400 cūku vietām līdz 82 000 cūku vietām. 
Lūgumraksta iesniedzēja šai saistībā apgalvo, ka Direktīvā 2004/35/EK tiktu iekļauts princips 
„piesārņotājs nemaksā”, kas ir pretrunā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 
191. pantam.

Komisija konstatē, ka lūgumraksta iesniedzējas norādītie apsvērumi attiecas uz 
Direktīvu 2004/35/EK par atbildību vides jomā attiecībā uz videi nodarītā kaitējuma novēršanu 



PE506.288v01-00 2/4 CM\929984LV.doc

LV

un atlīdzināšanu1 (Direktīva par atbildību vides jomā — DAVJ), Direktīvu 2008/1/EK par 
piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (IPNK direktīva), Direktīvu 2011/92/ES par 
dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN direktīva) un 
Direktīvu 2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu (VSN 
direktīva).

Attiecībā uz DAVJ Komisija skaidro, ka ar direktīvu īsteno principu „piesārņotājs maksā”, 
kas pausts LESD 191. panta 2. punktā (skatīt īpaši DAVJ 1. pantu). Eiropas Savienības Tiesa 
to apstiprināja savā 2010. gada 9. marta spriedumā lietā C-378/08 (Rada di Augusta).

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka DAVJ ir pārkāpts LESD 191. panta 2. punkts, un šajā 
saistībā min DAVJ 22. un 20. apsvērumu, kur, kā uzskata lūgumraksta iesniedzēja, ir iekļauts 
princips „piesārņotājs nemaksā”.

Direktīvas 22. apsvērums īstenots direktīvas juridiski saistošajā daļā 9. pantā, un 
20. apsvērums — direktīvas 8. panta 4. punkta a) apakšpunktā. Direktīvas 22. apsvērumā 
juridiskā pieeja vairāku cēloņu gadījumiem atstāta dalībvalstu ziņā („neierobežo”, 9. pants) 
neatkarīgi no tā, vai tas attiecas uz solidāru atbildību, proporcionālu atbildību vai kādu citu to 
sistēmu/apvienojumu. DAVJ 9. pantā ir pabeigts šis noteikums, minot konkrētu piemēru 
„atbildības sadalījumam starp ražotāju un produkta lietotāju”. Līdz ar to 9. pantā nav aplūkota 
principa „piesārņotājs maksā” īstenošana vai neīstenošana.

Šajā saistībā lūgumraksta iesniedzējas izdarītais pieņēmums, ka „produktu patērētājus uzskata 
par līdzatbildīgiem vides piesārņošanā, kaut arī patērētāji neražo” ir nepareizs. Direktīvā 
patērētāji nav padarīti līdzatbildīgi. DAVJ ir noteikta atbildība tikai attiecībā uz „uzņēmēju”, 
kurš veic „profesionālo darbību”. Direktīvas 9. pantā minētais „lietotājs” būtu, piemēram, 
lauksaimnieks, kurš izmanto pesticīdu, kas radījis kaitējumu ūdenim, šādi pēc stingra 
drošumatbildības standarta kļūstot potenciāli atbildīgs līdz ar pesticīda ražotāju.

Direktīvas 20. apsvērumā (atbilstīgi DAVJ 8. panta 4. punkta a) apakšpunktam) minēts t. s. 
„sankcionētās darbības attaisnojums”. Tas nozīmē, ka uzņēmējs var sevi atbrīvot no 
finansiālas atbildības par atlīdzināšanas pasākumu ar nosacījumu, ka i) šis uzņēmējs parāda, 
ka tas nav pieļāvis kļūdu vai nolaidību (pierādīšanas pienākuma apvēršana) un ka ii) tas 
rīkojies pilnībā saskaņā ar licences nosacījumiem, kuros skaidri atļauta emisija vai notikums, 
kas radījis kaitējumu. Šādā gadījumā uzņēmējs joprojām ir atbildīgs par i) vajadzīgo 
profilaktisko pasākumu veikšanu un tā izmaksu segšanu pilnā apmērā, un par ii) vajadzīgo 
atlīdzināšanas pasākumu veikšanu (taču ne par to izmaksu segšanu, ja izpildīti iepriekš 
minētie nosacījumi).

Atšķirībā no DAVJ 8. panta 3. punktā minētajiem diviem neapšaubāmiem attaisnojumiem 
(„trešās personas iejaukšanās” un „valsts iestādes obligāts rīkojums”) divi 4. punktā minētie 
attaisnojumi („sankcionētas darbības attaisnojums” un „jaunāko tehnoloģiju izmantošanas 
attaisnojums”) nav obligāti. Atbildīgais uzņēmējs var izmantot šos attaisnojumus saskaņā ar 
stingru drošumatbildības standartu tikai tad, ja attiecīgā dalībvalsts, transponējot direktīvu, 
nolēmusi tos iekļaut savos valsts tiesību aktos. Latvija ir nolēmusi iekļaut abus attaisnojumus, 
izņemot attiecībā uz darbībām, kuras saistītas ar ģenētiski modificētiem organismiem (ĢMO), 

                                               
1 OV L 143, 30.4.2004., 56. lpp.
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līdzīgi rīkojusies Igaunija, kā arī Skotija un Velsa Apvienotajā Karalistē. Situācija ES ir 
dažāda: gandrīz pusē dalībvalstu ir atļauti neobligātie attaisnojumi, un gandrīz pusē 
dalībvalstu tie nav atļauti, un dažās dalībvalstīs ir atļauts tikai viens no diviem.

Saistībā ar iepriekš minēto Komisija uzskata, ka sankcionētas darbības attaisnojumam 
potenciāli var būt ierobežojoša ietekme, taču tam nav „lielāka juridiskā spēka par atbildību 
par kaitējumu” (saistībā ar Latvijas transponējošiem tiesību aktiem Vides aizsardzības likuma 
31. panta 9. daļai nav „lielāka juridiskā spēka par” tā 25. panta 4. daļu).

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzējas apsvērumiem par valsts tiesību normu, kurās 
transponēta DAVJ, un Latvijas Civillikuma savstarpējo saistību Komisija norāda, ka DAVJ 
mērķis ir novērst un atlīdzināt kaitējumu videi. Kaitējumu videi definē kā kaitējumu ūdenim, 
kaitējumu zemei vai kaitējumu aizsargājamām sugām un dabiskajiem biotopiem („„tīrs” 
ekoloģiskais kaitējums”). Direktīvas mērķis brīdī, kad kaitējums ir noticis, ir atjaunot dabas 
resursu (ūdens, zemes, bioloģiskās daudzveidības) pamatstāvokli, kāds tas bijis tieši pirms 
kaitējuma. Ar DAVJ nepiešķir privātpersonām tiesības uz kompensāciju, ja radīts kaitējums 
videi, jo tas ir administratīvās atbildības instruments, ar ko novērš „tīro” ekoloģisko 
kaitējumu, nevis civilatbildības instruments, ar ko kompensē „parasto” kaitējumu (kaitējumu 
īpašumam, personisko kaitējumu, tostarp kaitējumu veselībai, ekonomiskus zaudējumus).

Tomēr attiecīgie valsts (civiltiesību) akti par „parasto” kaitējumu paliek spēkā (piemēram, 
Latvijas Civillikuma 1779. pants vai Administratīvā procesa likuma 92. pants), un tiem nav 
saistoši spēkā esošie ES tiesību akti vides jomā. Šajos vai citos valsts tiesību aktos, tādos kā 
tiesību aktos par kaimiņattiecībām, var būt, piemēram, ņemts vērā minētais smakas 
piesārņojums. Papildus paredzamā ietekme uz vidi (meklējot slāpekļa, fosfora, amonija nitrītu 
un nitrātu piesārņojumu) jāpēta dažādos nosacījumos, kuri nosakāmi atļaujās un licencēs 
atbilstīgi materiālo tiesību aktiem, ES līmenī jo īpaši atbilstīgi IPNK direktīvām, kā arī 
saskaņā IVA Direktīvu 2011/92/ES. Atšķirībā no ex-ante prasībām DAVJ galvenokārt 
piemēro ex-post, kad noticis kaitējums videi vai ir tieši šāda kaitējuma draudi (definēts kā
„pietiekama varbūtība tam, ka tuvākajā nākotnē notiks kaitējums videi”).

Attiecībā uz cūku intensīvās audzēšanas iekārtu plānošanu un darbību ir piemērojama IPNK 
direktīva un IVA direktīva. Komisija norāda, ka IVA direktīvā prasīts, ka uz tādas celtniecības 
vai pārbūves priekšlikumu, kurā paredzēts izveidot 3000 vietas cūkkopības vajadzībām, 
attiecas ietekmes uz vidi novērtējums vai atbilstības izvērtēšanas procedūra. IPNK direktīvā 
prasīts, lai uz cūkkopības fermām ar 2000 vietām attiektos atļaujas izsniegšanas procedūra un 
lai atļaujas izsniegšanas procedūrā tiktu nodrošināta sabiedrības līdzdalība. IPNK direktīvā arī 
prasīts kompetentām iestādēm nodrošināt, ka uzņēmēji izpilda atļaujas nosacījumus.

Lūgumraksta iesniedzējas apsvērumos nav apgalvots, ka ir pārkāpta IVA direktīva, proti, ka būtu 
noticis ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras pārkāpums. Faktiski savos apsvērumos 
lūgumraksta iesniedzēja min ietekmes uz vidi novērtējumus, kas tiek veikti, un pievienotajos 
tehniskajos noteikumos ir skaidri prasīts veikt pasākumus smakas samazināšanai. Apsvērumā arī 
nav norādīts IPNK direktīvas pārkāpums, proti, ka nav tikusi nodrošināta sabiedrības līdzdalība 
atļaujas izsniegšanas procedūrā, vai norādīti skaidri iebildumi pret atļaujas nosacījumiem vai 
valsts iestāžu nespēja nodrošināt atbilstību atļaujas nosacījumiem, piemēram, smakas pārvaldības 
un cūku kūtsmēslu apsaimniekošanas prasības.
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Zemes izmantojuma plānošanas jautājumu varētu labāk risināt attiecīgo teritoriju nākamajās 
programmās vai plānos atbilstīgi VSN direktīvai. Pats fakts, ka vietējās iestādes varētu 
apsvērt cūku audzēšanas iekārtu izveidi, nav ES tiesību aktu pārkāpums. Eiropas Komisijai 
nav ne tādu pilnvaru, ne jurisdikcijas, lai iejauktos šādos vietēja mēroga plānošanas lēmumos, 
ja vien nav skaidru pierādījumu, ka noticis ES tiesību aktu pārkāpums. 

Secinājums
Saistībā ar iepriekš izklāstīto Direktīvas par atbildību vides jomā būtības un darbības jomas 
skaidrojumu Komisija neuzskata, ka attiecīgās DAVJ normas būtu pretrunā Līguma 
191. pantam. Turklāt Komisija norāda, ka atbilstīgi tās 2010. gada ziņojuma par videi nodarītā 
kaitējuma novēršanas efektivitāti un finansiālā nodrošinājuma pieejamību1 secinājumiem tā 
grasās savā DAVJ pārskatā un ziņojumā, kas saskaņā ar šīs direktīvas 18. panta 2. punktu ir 
jāiesniedz 2014. gada aprīlī, kopā ar citiem jautājumiem pārskatīt arī iepriekš minētos divus 
neobligātos attaisnojumus, ņemot vērā direktīvas piemērošanā gūto pieredzi.

Komisija uzskata, ka jautājumi par iespējamo piesārņojumu, kas radies no cūku audzēšanas 
iekārtām to plānošanas, celtniecības un darbības posmā, regulēti IPNK un IVA direktīvā. 
Tomēr lūgumraksta iesniedzēja nav vērsusi uzmanību uz jautājumu par šo direktīvu 
īstenošanu, pamatojot to ar atbilstīgiem pierādījumiem.

                                               
1 COM(2010)0581, galīgā redakcija, 11. lpp.


