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Betreft: Verzoekschrift 0881/2012, ingediend door M. Livcane (Letse nationaliteit), 
namens "Biedriba Lauberiete Ozolmuiza", over de vermoedelijke schending 
door Letland van Richtlijn 2004/35/EG betreffende milieuaansprakelijkheid 
met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verwijt de Letse regering dat deze geen uitvoering heeft gegeven aan Richtlijn 
2004/35/EG betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en 
herstellen van milieuschade. Indiener verwijst in het bijzonder naar de oprichting van de 
particuliere onderneming "SIA Lauberes bekons", in het district Laubere, met een 
productiecapaciteit van 38 400 mestvarkens per jaar. Volgens indiener is de vervuiling die 
deze onderneming produceert, schadelijk voor het milieu en wordt hiermee voornoemde 
richtlijn geschonden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 november 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 februari 2013

"Volgens het verzoekschrift zal een bestaande intensieve varkenshouderij in het Letse district 
Laubere worden uitgebreid van 38 400 tot 82 000 varkens. De indiener stelt dat Richtlijn 
2004/35/EG in dit geval tot het beginsel "de vervuiler betaalt niet" zou leiden, hetgeen in 
strijd is met artikel 191 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
(VWEU).

De Commissie wijst erop dat de volgende richtlijnen voor de klacht relevant zijn: Richtlijn 
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2004/35/EG betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en 
herstellen van milieuschade (richtlijn milieuaansprakelijkheid oftewel ELD-richtlijn)1, 
Richtlijn 2008/1/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC-
richtlijn), Richtlijn 2011/92/EG betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten (MEB-richtlijn) en Richtlijn 2001/42/EG betreffende de 
beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's (SMEB-
richtlijn).

De ELD-richtlijn vormt de vertaling van het beginsel "de vervuiler betaalt", zoals neergelegd 
in artikel 191, lid 2 VWEU; zie met name artikel 1 van die richtlijn. Het Hof van Justitie van de 
Europese Unie heeft dit bevestigd in zijn arrest van 9 maart 2010 in zaak C-378/08 (Rada di 
Augusta).

De indiener stelt dat de ELD-richtlijn in strijd is met artikel 191, lid 2 VWEU, waarbij hij 
verwijst naar overwegingen 22 en 20 van die richtlijn, die volgens hem neerkomen op het 
beginsel "de vervuiler betaalt niet".

Overweging 22 komt in het dictum van de richtlijn tot uiting in artikel 9 en overweging 20 in 
artikel 8, lid 4, onder a). Overweging 22 laat de wettelijke aanpak van schadegevallen met 
meer dan een veroorzaker over aan de lidstaten (artikel 9: "laat ... onverlet"), of het nu gaat 
om hoofdelijke aansprakelijkheid, evenredige aansprakelijkheid of een combinatie daarvan of 
een ander systeem. Artikel 9 vermeldt ten slotte gevallen "met betrekking tot de verdeling van 
de aansprakelijkheid tussen de producent en de gebruiker van een product". Op grond hiervan 
kan worden geconcludeerd dat artikel 9 niet ingaat op de toepassing (of niet-toepassing) van 
het beginsel "de vervuiler betaalt".

De bewering van de indiener dat consumenten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor vervuiling 
door producten, ook al hebben zij die niet vervaardigd, is onjuist. Volgens de richtlijn zijn 
consumenten niet hoofdelijk aansprakelijk. De ELD-richtlijn kent aansprakelijkheid slechts 
toe aan "exploitanten" die een "beroepsactiviteit" uitoefenen. De in artikel 9 bedoelde 
"gebruiker" is bijvoorbeeld een boer die een bestrijdingsmiddel gebruikt waardoor schade 
wordt toegebracht aan het water, waarvoor hij eventueel volgens een strikte 
aansprakelijkheidsnorm samen met de producent aansprakelijk kan worden gesteld.

Overweging 20 van de ELD-richtlijn (gekoppeld aan artikel 8, lid 4, onder a)) impliceert het 
zogeheten "vergunningverweer". Dat houdt in dat een exploitant zich voor de kosten van 
herstelmaatregelen niet aansprakelijk hoeft te achten indien hij (1) aantoont dat hij niet in 
gebreke is gebleven of nalatig is geweest (omkering van de bewijslast), en (2) geheel in 
overeenstemming met de voorwaarden van een vergunning heeft gehandeld die de emissie of 
gebeurtenis waardoor de schade is ontstaan uitdrukkelijk toeliet. In dat geval blijft de 
exploitant aansprakelijk voor (1) de vereiste preventieve maatregelen en de totale kosten 
daarvan en (2) het uitvoeren van de nodige herstelmaatregelen (doch niet voor de kosten 
daarvan mits aan de genoemde voorwaarden is voldaan).

In tegenstelling tot de twee absolute verweergronden van artikel 8, lid 3, van de ELD-richtlijn 
(veroorzaking door een derde en dwingende opdracht van een overheidsinstantie) zijn de 
                                               
1 PB L 143 van 30.4.2004, blz. 56.
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verweergronden van lid 4 (vergunningverweer en verweer op grond van de stand van de 
kennis) facultatief van aard. Een aansprakelijke exploitant kan volgens de 
aansprakelijkheidsnorm pas van deze verweergronden gebruikmaken als de betrokken lidstaat 
deze in de nationale wetgeving heeft opgenomen. Letland heeft beide verweergronden in de 
wet opgenomen, met uitzondering van activiteiten die met genetisch gemodificeerde 
organismen te maken hebben, evenals Estland, Schotland en Wales. De situatie verschilt van 
land tot land: bijna de helft van de lidstaten laat de facultatieve verweergronden toe, bijna de 
helft niet, en een paar lidstaten laten slechts een van beide toe.

Gelet op het voorgaande is de Commissie van oordeel dat het vergunningverweer wellicht een 
beperkend effect heeft maar niet primeert op de aansprakelijkheid voor schade (in termen van 
de Letse wet tot uitvoering van de richtlijn zou artikel 31, lid 9, niet primeren op artikel 25, lid 
4, van de wet op de milieubescherming).

Naar aanleiding van de opmerkingen in het verzoekschrift over de verhouding tussen de Letse 
wet ter uitvoering van de ELD-richtlijn en het burgerlijk wetboek wijst de Commissie erop 
dat de richtlijn beoogt milieuschade te voorkomen c.q. herstellen. Milieuschade wordt 
omschreven als schade aan wateren, de bodem of beschermde soorten en natuurlijke habitats 
(zuivere ecologische schade). De richtlijn wil schade die ontstaan is herstellen door het 
beschadigde natuurgoed (water, bodem, biodiversiteit) terug te brengen tot zijn 
referentietoestand (de situatie vlak voor de beschadiging optrad). De ELD-richtlijn geeft 
particulieren geen recht op schadeloosstelling bij milieuschade, want de richtlijn is een 
administratiefrechtelijk aansprakelijkheidsinstrument gericht op herstel van de milieuschade 
en geen civielrechtelijk instrument voor vergoeding van schade in de klassieke zin (schade 
aan eigendom, letselschade met inbegrip van gezondheidsschade, economische schade).

De (civiel)rechtelijke bepalingen inzake schade in klassieke zin (zoals artikel 1779 van het 
Letse burgerlijk wetboek en artikel 92 van de wet op het bestuursrecht) blijven evenwel van 
toepassing en worden door het milieurecht van de Unie onverlet gelaten. Deze bepalingen en 
andere nationale wettelijke regelingen zoals de hinderwet zijn wellicht van toepassing op de 
vermelde stankoverlast. De te verwachten milieueffecten (emissies van stikstof, fosfor, 
ammonium, nitrieten en nitraten) kunnen worden aangepakt via de voorwaarden in 
vergunningen uit hoofde van het materieel recht, zoals de IPPC-richtlijn en de MEB-richtlijn 
(2011/92/EU). De ELD-richtlijn is hoofdzakelijk pas achteraf relevant, als er reeds 
milieuschade is opgetreden of bij onmiddellijke dreiging van schade (gedefinieerd als "een 
voldoende waarschijnlijkheid dat zich in de nabije toekomst milieuschade zal voordoen").

De IPPC-richtlijn en de MEB-richtlijn zijn relevant voor het ontwerp en de exploitatie van 
intensieve varkenshouderijen. Volgens de MEB-richtlijn is bij de voorgenomen aanleg of 
uitbreiding van een varkenshouderij vanaf 3000 varkens een milieueffectbeoordeling of een 
screeningprocedure nodig. Volgens de IPPC-richtlijn is voor varkenshouderijen vanaf 2000 
varkens een vergunning nodig, gekoppeld aan een inspraakprocedure. De IPPC-richtlijn 
verlangt van de bevoegde autoriteiten dat zij erop toezien dat de exploitanten zich aan de 
vergunningsvoorwaarden houden.

De indiener van het verzoekschrift klaagt niet over inbreuken op de MEB-richtlijn of 
procedurefouten bij de milieueffectbeoordeling. De indiener verwijst naar effectbeoordelingen 
die hebben plaatsgevonden, en de bijgevoegde technische voorschriften verlangen duidelijk dat 
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er maatregelen tegen stankoverlast worden genomen. De indiener stelt niet dat de IPPC-richtlijn 
overtreden is, bijvoorbeeld door het achterwege laten van de inspraakronde in de 
vergunningprocedure, en evenmin dat de vergunningsvoorwaarden evident onjuist waren of dat 
de autoriteiten hebben nagelaten toe te zien op de naleving van de vergunningsvoorwaarden, 
waaronder de voorschriften inzake stankbestrijding en mestbeheer.

De ruimtelijke ordening kan beter aan de orde komen in toekomstige programma's of plannen 
voor de desbetreffende gebieden in het kader van de SMEB-richtlijn. Het feit dat de 
plaatselijke overheid overweegt intensieve varkenshouderijen toe te laten vormt op zich geen 
inbreuk op de EU-wetgeving. De Europese Commissie is niet bij dergelijke besluiten van 
lokale overheden betrokken en is ook niet bevoegd om in te grijpen tenzij er duidelijk sprake 
is van een inbreuk op de EU-wetgeving. 

Conclusie
Op grond van de bovenstaande uiteenzetting over de aard en het toepassingsgebied van de 
ELD-richtlijn is de Commissie van oordeel dat de ter zake doende bepalingen van die richtlijn 
niet in strijd zijn met artikel 191 van het Verdrag. In aansluiting op de conclusies van haar 
verslag uit 2010 over de doeltreffendheid van het herstellen van milieuschade en de 
beschikbaarheid van financiële zekerheid1 is de Commissie voornemens onder meer ook de 
bovengenoemde facultatieve verweermiddelen te herzien tegen de achtergrond van de met de 
toepassing van de richtlijn opgedane ervaring, wanneer de verslaglegging en eventuele 
wijziging van de ELD-richtlijn aan de orde is, te weten in april 2014 (overeenkomstig art. 18, 
lid 2, van die richtlijn).

De Commissie is van oordeel dat eventuele verontreiniging door varkenshouderijen bij 
ontwerp, bouw en exploitatie onder de IPPC- en de MEB-richtlijn vallen. De indiener is 
echter niet ingegaan op de tenuitvoerlegging van die richtlijnen en heeft te dien aanzien geen 
bewijsmateriaal aangedragen."

                                               
1 COM(2010) 581 def., blz. 11.


