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Suġġett: Petizzjoni 0881/2012, imressqa minn M. Livcane, ta’ ċittadinanza Latvjana, 
f’isem ‘Biedriba Lauberiete Ozolmuiza’ dwar l-allegat ksur mil-Latvja tad-
Direttiva 2004/35/KE dwar ir-responsabbiltà ambjentali f’dak li għandu 
x’jaqsam mal-prevenzjoni u r-rimedju għal danni ambjentali

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jikkritika lill-Gvern Latvjan talli ma implimentax id-Direttiva 2004/35/KE 
dwar ir-responsabbiltà ambjentali f’dak li għandu x’jaqsam mal-prevenzjoni u r-rimedju għal 
danni ambjentali. Il-petizzjonant jirreferi speċifikament għall-ħolqien tal-kumpanija privata 
‘SIA Lauberes bekons’, fid-distrett ta’ Laubere, li għandha kapaċità ta’ produzzjoni ta’ 
38 400 ħanżir maħsub għall-produzzjoni tal-laħam kull sena. Skont il-petizzjonant, it-tniġġiż 
prodott minn din il-kumpanija huwa ta’ dannu għall-ambjent u jikser din id-Direttiva.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-6 ta’ Novembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Frar 2013

Skont l-informazzjoni fil-petizzjoni installazzjoni eżistenti għat-trobbija intensiva tal-ħnieżer fid-
distrett ta’ Laubere fil-Latvja hija maħsuba li tiġi estiża minn 38 400 post għal 82 000 post għall-
ħnieżer. Il-petizzjonant isostni li f’dan il-kuntest id-Direttiva 2004/35/KE tinkludi l-prinċipju ta’ 
“min iniġġes ma jħallasx” li jikser l-Artikolu 191 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (TFUE).

Il-Kummissjoni tosserva li s-sottomissjonijiet imqajma mill-petizzjonant jikkonċernaw id-
Direttiva 2004/35/KE dwar ir-responsabbiltà ambjentali f’dak li għandu x’jaqsam mal-
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prevenzjoni u r-rimedju għal danni ambjentali1 (id-Direttiva dwar ir-Responsabbiltà Ambjentali), 
id-Direttiva 2008/1/KE dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġiż (id-
Direttiva IPPC), id-Direttiva 2011/92/KE dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u 
privati fuq l-ambjent (id-Direttiva VIA) u d-Direttiva 2001/42/KE dwar l-istima tal-effetti ta’ 
ċerti pjanijiet u programmi fuq l-ambjent (id-Direttiva VAS).

Fir-rigward tad-Direttiva dwar ir-Responsabbiltà Ambjentali, il-Kummissjoni tispjega li d-
Direttiva timplimenta l-prinċipju ta’ “min iniġġes iħallas”, stabbilit fl-Artikolu 191(2) tat-TFUE; 
ara b’mod partikolari l-Artikolu 1 tad-Direttiva dwar ir-Responsabbiltà Ambjentali. Il-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea kkonfermat dan bis-sentenza tagħha tad-9 ta’ Marzu 2010 fil-
kawża C-378/08 (Rada di Augusta).

Il-petizzjonant jiddikjara li d-Direttiva dwar ir-Responsabbiltà Ambjentali tikser l-
Artikolu 191(2) tat-TFUE u f’dak ir-rigward jirreferi għall-Premessi 22 u 20 tad-Direttiva dwar 
ir-Responsabbiltà Ambjentali li fl-opinjoni tiegħu jinkludu l-prinċipju ta’ “min iniġġes ma 
jħallasx”.

Il-Premessa 22 tiġi implimentata fil-parti legalment vinkolanti tad-Direttiva fl-Artikolu 9 u l-
Premessa 20 fl-Artikolu 8(4), il-punt (a) tad-Direttiva. Il-Premessa 22 tħalli l-applikazzjoni 
tal-approċċ legali fir-rigward tad-dannu kkawżat minn ħafna partijiet f’idejn l-Istati Membri 
(“hija mingħajr preġudizzju”, l-Artikolu 9), kemm jekk tkun obbligazzjoni in solidum, kemm 
jekk tkun obbligazzjoni proporzjonali kif ukoll kwalunkwe sistema/kombinament li jirriżulta 
minnha. L-Artikolu 9 tad-Direttiva dwar ir-Responsabbiltà Ambjentali jikkonkludi din ir-regola 
billi jipprovdi l-eżempju speċifiku tat-“tqassim tar-responsabbiltà bejn il-produttur u dak li juża l-
prodott.” Għaldaqstant, l-Artikolu 9 ma jindirizzax l-implimentazzjoni jew in-nuqqas ta’ 
implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ “min iniġġes iħallas”.

F’dan ir-rigward, is-suppożizzjoni tal-petizzjonant li l-konsumaturi tal-prodotti jitqiesu bħala 
responsabbli b’mod konġunt għat-tniġġiż tal-ambjent, anke jekk il-konsumaturi ma 
jipproduċux, hija ħażina. Din id-Direttiva ma tagħmilx lill-konsumaturi responsabbli b’mod 
konġunt. Id-Direttiva dwar ir-Responsabbiltà Ambjentali tistabbilixxi responsabbiltà biss fir-
rigward ta’ “operatur” li jwettaq “attività tax-xogħol”. Pereżempju “dak li juża l-prodott” li 
saret referenza għalih fl-Artikolu 9 jista’ jkun bidwi li uża pestiċida li kkawżat dannu għall-
ilma, u għaldaqstant sar potenzjalment responsabbli b’mod konġunt mal-produttur tal-
pestiċida skont standard ta’ responsabbiltà stretta.

Il-Premessa 20 (li tikkorrispondi mal-Artikolu 8(4)(a) tad-Direttiva dwar ir-Responsabbiltà 
Ambjentali ) tirreferi għall-hekk imsejħa “eżonerazzjoni abbażi ta’ permess”. Dan ifisser li l-
operatur jista’ jeżonera lilu nnifsu mill-obbligazzjoni finanzjarja għal azzjoni ta’ rimedju bil-
kundizzjoni li (i) huwa juri li ma kellux tort jew li ma kienx negliġenti (it-treġġigħ lura tal-
obbligu ta’ provi) u li (ii) huwa aġixxa f’konformità sħiħa mal-kundizzjonijiet ta’ 
awtorizzazzjoni li tippermetti b’mod ċar l-emissjoni jew l-avveniment li kkawżaw id-dannu. 
F’tali każ l-operatur xorta jibqa’ responsabbli li (i) jieħu l-azzjoni ta’ prevenzjoni meħtieġa u 
jħallas l-ispejjeż kollha tagħha, u li (ii) jieħu l-azzjoni ta’ rimedju meħtieġa (imma ma jħallasx 
l-ispejjeż tagħha, jekk il-kundizzjonijiet imsemmija qabel jiġu sodisfati).

                                               
1 ĠU L 143, 30.4.2004, p. 56.
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F’kuntrast maż-żewġ eżonerazzjonijiet assoluti fl-Artikolu 8(3) tad-Direttiva dwar ir-
Responsabbiltà Ambjentali (“kkawżati minn terza persuna” u “istruzzjoni ta’ bilfors minn 
awtorità pubblika”), iż-żewġ eżonerazzjonijiet fil-paragrafu 4 (“eżonerazzjoni abbażi ta’ 
permess” u “eżonerazzjoni abbażi tal-ogħla livell ta’ żvilupp tekniku”) huma fakultattivi. L-
operatur responsabbli jista’ jitlob dawn l-eżonerazzjonijiet skont l-istandard ta’ responsabbiltà 
stretta biss jekk l-Istat Membru kkonċernat jiddeċiedi li jinkorporahom fil-leġiżlazzjoni 
domestika tiegħu li tittrasponi d-Direttiva. Il-Latvja ddeċidiet li tinkorpora ż-żewġ 
eżonerazzjonijiet, ħlief għal attivitajiet relatati mal-organiżmi ġenetikament modifikati 
(OĠM), bħall-Estonja u l-Iskozja u Wales fir-Renju Unit. Is-sitwazzjoni tvarja madwar l-UE, 
bi kważi nofs l-Istati Membri jippermettu l-eżonerazzjonijiet fakultattivi u kważi nofs l-Istati 
Membri ma jippermettuhomx u xi ftit Stati Membri jippermettu waħda biss mit-tnejn.

Fid-dawl ta’ dan t’hawn fuq, il-Kummissjoni tikkunsidra li l-eżonerazzjoni abbażi ta’ permess 
jista’ potenzjalment ikollha effett limitat imma ma teliminax ir-responsabbiltà għad-dannu 
(fir-rigward tal-leġiżlazzjoni ta’ traspożizzjoni tal-Latvja, l-Artikolu 31(9) ma jeliminax l-
Artikolu 25(4) tal-Liġi dwar il-Protezzjoni Ambjentali).

Fir-rigward tas-sottomissjonijiet tal-petizzjonant dwar l-interrelazzjoni tad-dispożizzjonijiet 
nazzjonali li jittrasponu d-Direttiva dwar ir-Responsabbiltà Ambjentali u l-Kodiċi Ċivili tal-
Latvja, il-Kummissjoni tinnota li d-Direttiva dwar ir-Responsabbiltà Ambjentali għandha bħala 
għanijiet il-prevenzjoni u r-rimedju tad-danni ambjentali. Id-dannu ambjentali huwa definit 
bħala dannu għall-ilma, dannu għall-art jew dannu għall-ispeċi protetti u l-ħabitats naturali 
(dannu purament ekoloġiku). L-għan tad-Direttiva, ladarba d-dannu diġà jkun ikkawżat, huwa 
li tirrimedja r-riżorsi naturali milquta mid-dannu (ilma, art, bijodiversità) għall-kundizzjoni 
tal-bażi tagħhom eżatt qabel sar id-dannu. Id-Direttiva dwar ir-Responsabbiltà Ambjentali ma 
tagħtix lill-partijiet privati d-dritt ta’ kumpens bħala konsegwenza ta’ dannu ambjentali peress li 
dan huwa strument ta’ responsabbiltà amministrattiva li jirrimedja d-dannu purament ambjentali 
u mhux strument ta’ responsabbiltà ċivili li jagħti kumpens għal dannu tradizzjonali (id-dannu 
għall-proprjetà u d-dannu personali inklużi d-dannu għas-saħħa u t-telf ekonomiku).

Madankollu, il-liġi nazzjonali (ċivili) rilevanti għad-dannu tradizzjonali tibqa’ applikabbli 
(bħall-Artikolu 1779 tal-Kodiċi Ċivili tal-Latvja jew l-Artikolu 92 tal-Kodiċi ta’ Proċedura 
Amministrattiva) u mhix marbuta bil-liġi ambjentali tal-UE eżistenti. Din jew leġiżlazzjoni 
nazzjonali oħra bħall-liġi dwar il-viċinat tista’ pereżempju tieħu inkunsiderazzjoni l-fastidju 
tar-riħa msemmi. Minbarra dan, l-impatti ambjentali mistennija (it-tniġġiż li sar referenza 
għalih ta’ nitroġenu, fosforu, ammonju, nitrit u nitrati) għandhom jiġu kkunsidrati fid-diversi 
kundizzjonijiet li għandhom jiġu stabbiliti fil-permessi jew l-awtorizzazzjonijiet skont il-liġi 
materjali, fil-livell tal-UE b’mod partikolari skont id-Direttiva IPPC kif ukoll f’konformità 
mad-Direttiva VIA 2011/92/UE. F’kuntrast mar-rekwiżiti ex ante, id-Direttiva dwar ir-
Responsabbiltà Ambjentali taġixxi prinċipalment ex post, ladarba dannu ambjentali jew periklu 
imminenti ta’ tali dannu (definit bħala “probabiltà suffiċjenti li danni ambjentali ser ikunu 
kkawżati fil-futur qrib”) ikun ikkawżat.

Id-Direttiva IPPC u d-Direttiva VIA huma applikabbli fir-rigward tal-ippjanar u l-funzjonament 
tal-installazzjonijiet għat-trobbija intensiva tal-ħnieżer. Il-Kummissjoni tinnota li d-
Direttiva VIA teħtieġ li proposta għal kostruzzjoni jew bidla li tinvolvi installazzjoni ta’ 
3 000 post għall-produzzjoni tal-ħnieżer għandha tiġi soġġetta għal valutazzjoni tal-impatt 
ambjentali jew proċedura ta’ skrinjar. Id-Direttiva IPPC teħtieġ li rziezet ta’ 2 000 post għall-
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produzzjoni tal-ħnieżer jiġu soġġetti għal proċedura ta’ permess u li tiġi żgurata 
parteċipazzjoni pubblika fil-proċedura ta’ permess. Id-Direttiva IPPC teħtieġ ukoll li l-
awtoritajiet kompetenti jiżguraw li l-operaturi jkunu konformi mal-kundizzjonijiet tal-permess.

Is-sottomissjonijiet tal-petizzjonant ma jallegaw l-ebda ksur tad-Direttiva VIA, jiġifieri li kien 
hemm ksur proċedurali tal-proċedura VIA. Fil-fatt, is-sottomissjonijiet tal-petizzjonant jirreferu 
għall-valutazzjonijiet tal-impatt ambjentali mwettqa u r-Regolamenti Tekniċi mehmuża jeħtieġu 
b’mod ċar li jittieħdu miżuri biex inaqqsu r-riħa. Is-sottomissjoni lanqas ma tallega ksur tad-
Direttiva IPPC, jiġifieri li ma ġietx żgurata parteċipazzjoni pubblika fil-proċedura ta’ permess, 
oġġezzjonijiet ċari għall-kundizzjonijiet tal-permess jew nuqqas min-naħa tal-awtoritajiet milli 
jiżguraw konformità mal-kundizzjonijiet tal-permess, bħar-rekwiżiti dwar il-ġestjoni tar-riħa u l-
effluwent tal-ħnieżer.

Fir-rigward tal-ippjanar għall-użu tal-art, dan jista’ jiġi indirizzat aħjar fi programmi jew pjanijiet 
futuri għaż-żoni rilevanti skont id-Direttiva VAS. Il-fatt li l-awtoritajiet lokali jistgħu jkunu qed 
jikkunsidraw l-istabbiliment ta’ installazjonijiet għat-trobbija tal-ħnieżer mhux fih innifsu 
ksur tal-leġiżlazzjoni tal-UE. Il-Kummissjoni Ewropea m’għandhiex rwol jew mhix 
kompetenti biex tintervjeni f’tali deċiżjonijiet ta’ ppjanar lokali sakemm ma jkunx hemm 
provi ċari li sar ksur tal-liġi tal-UE. 

Konklużjoni
Fil-perspettiva tal-kjarifika t’hawn fuq dwar in-natura u l-ambitu tad-Direttiva dwar ir-
Responsabbiltà Ambjentali, il-Kummissjoni ma tikkunsidrax li d-dispożizzjonijiet rilevanti tad-
Direttiva dwar ir-Responsabbiltà Ambjentali jiksru l-Artikolu 191 tat-Trattat. Barra minn hekk, 
il-Kummissjoni tistipula li kif jirriżulta mill-konklużjonijiet fir-Rapport tagħha tal-2010 dwar 
l-effettività tar-rimedju tad-dannu ambjentali u d-disponibbiltà ta’ sigurtà finanzjarja1 għandha 
l-intenzjoni li tanalizza, fost punti oħra, iż-żewġ eżonerazzjonijiet fakultattivi msemmija hawn 
fuq fid-dawl tal-esperjenza miksuba bl-applikazzjoni tad-Direttiva fir-Rapport tagħha u l-
analiżi tad-Direttiva dwar ir-Responsabbiltà Ambjentali skont l-Artikolu 18(2) ta’ din id-
Direttiva skedata għal April 2014.

Il-Kummissjoni tikkunsidra li l-kwistjonijiet tal-allegat tniġġiż mill-installazzjonijiet għat-
trobbija tal-ħnieżer matul l-ippjanar, il-kostruzzjoni u l-funzjonament tagħhom jiġu rregolati 
mid-Direttivi IPPC u VIA. Madankollu, il-petizzjonant ma qajjimx il-kwistjoni tal-
implimentazzjoni ta’ dawn id-Direttivi appoġġjata bi provi rilevanti.

                                               
1 COM(2010) 581 finali, p. 11.


