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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0881/2012, którą złożył(a) M. Livcane (Łotwa) w imieniu 
„Biedriba Lauberiete Ozolmuiza”, w sprawie domniemanego naruszenia 
dyrektywy 2004/35/WE w sprawie odpowiedzialności za środowisko w 
odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym 
środowisku naturalnemu

1. Streszczenie petycji

Osoba składająca petycję krytykuje rząd Łotwy za brak implementacji dyrektywy 
2004/35/WE w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i 
zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu. Osoba składająca petycję odnosi 
się do w szczególności do założenia w dystrykcie Laubere prywatnego przedsiębiorstwa „SIA 
Lauberes bekons” o zdolności produkcyjnej 38 400 tuczników rocznie. Zgodnie z treścią 
petycji zanieczyszczenia wytwarzane przez tę firmę są szkodliwe dla środowiska i naruszają 
powyższą dyrektywę.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 listopada 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 lutego 2013 r.

Zgodnie z informacjami zawartymi w przedmiotowej petycji istniejące urządzenia do 
intensywnej hodowli świń w dystrykcie Laubere na Łotwie mają zostać rozbudowane i zamiast 
38400 stanowisk dla świń obejmować 82000 stanowisk dla świń. W tym kontekście składający 
petycję twierdzi, że w dyrektywie 2004/35/WE zapisana miałaby być zasada „zanieczyszczający 
nie płaci”, co narusza art. 191 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).
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Komisja zauważa, że kwestie poruszone przez składającego petycję dotyczą dyrektywy 
2004/35/WE w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i 
zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu1 (dyrektywa w sprawie 
odpowiedzialności za środowisko – dyrektywa ELD), dyrektywy 2008/1/WE dotyczącej 
zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (dyrektywa IPPC), dyrektywy 
2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia 
publiczne i prywatne na środowisko (dyrektywa OOŚ) oraz dyrektywy 2001/42/WE w 
sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (dyrektywa SEA).

W odniesieniu do dyrektywy ELD Komisja wyjaśnia, że ten akt prawny wdraża zasadę 
„zanieczyszczający płaci”, która zapisana została w art. 191 ust. 2 TFUE; zob. w szczególności 
art. 1 dyrektywy ELD. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził to w wyroku z 
dnia 9 marca 2010 r. w sprawie C-378/08 (Rada di Augusta).

Składający petycję stwierdza, że w dyrektywie ELD narusza się art. 191 ust. 2 TFUE i w 
związku z tym odnosi się do punktów 22 i 20 preambuły dyrektywy ELD, w których w jego 
mniemaniu zapisano zasadę „zanieczyszczający nie płaci”.

Punkt 22 preambuły wdraża się w prawnie wiążącej części dyrektywy w art. 9, zaś punkt 20 
preambuły w art. 8 ust. 4 lit. a) dyrektywy. W punkcie 22 preambuły to w gestii państw 
członkowskich pozostawia się kwestię podejścia prawnego, jakie stosowane jest w przypadku 
związków przyczynowych wielostronnych („pozostaje bez uszczerbku ”, art. 9), bez względu 
na to, czy chodzi o odpowiedzialność solidarną, proporcjonalną czy o jakikolwiek inny 
system/połączenie tych typów odpowiedzialności. Artykuł 9 dyrektywy ELD stanowi 
podsumowanie tej zasady. Uwzględniono w nim konkretny przykład „rozłożenia 
odpowiedzialności pomiędzy producenta a użytkownika produktu”. A zatem art. 9 nie 
dotyczy kwestii wdrożenia bądź niewdrożenia zasady „zanieczyszczający płaci”.

W tym kontekście mylne jest założenie składającego petycję, że „konsumentów produktów 
uznaje się za współodpowiedzialnych za zanieczyszczenie środowiska, choć konsumenci nie 
produkują”. Na mocy przedmiotowej dyrektywy konsumenci nie ponoszą odpowiedzialności 
wspólnej. W dyrektywie ELD odpowiedzialność wprowadza się tylko w odniesieniu do 
„podmiotu gospodarczego” prowadzącego „działalność zawodową”. „Użytkownikiem”, o 
którym mowa w art. 9, jest na przykład rolnik, który stosuje pestycyd powodujący szkody w 
wodzie, a tym samym na mocy standardu odpowiedzialności całkowitej potencjalnie ponosi 
wspólną odpowiedzialność z producentem tego pestycydu.

W punkcie 20 preambuły (który odpowiada art. 8 ust. 4 lit. a) dyrektywy ELD) znajduje się 
odniesienie do tak zwanej „obrony w oparciu o zezwolenie na emisję lub zdarzenie”. Oznacza 
to, że podmiot gospodarczy może uniknąć odpowiedzialności finansowej za działania 
zaradcze, pod warunkiem że (i) udowodni, iż nie mają one powiązania z jego winą lub 
zaniedbaniem (odwrócenie ciężaru dowodu) oraz że (ii) postępował w pełni zgodnie z 
warunkami zezwolenia wyraźnie dopuszczającego emisję lub zdarzenie, które spowodowało 
szkodę. W takim przypadku podmiot gospodarczy nadal ponosi odpowiedzialność za (i) 
podjęcie niezbędnych działań zapobiegawczych oraz za pokrycie ich pełnego kosztu oraz za 
(ii) podjęcie niezbędnych działań zaradczych (jednak nie za poniesienie ich kosztu, jeżeli 

                                               
1 Dz.U. L 143 z 30.4.2004, s. 56.
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spełnione zostały wymienione wyżej warunki).

W przeciwieństwie do wymienionych w art. 8 ust. 3 dyrektywy ELD dwóch rodzajów obrony 
o charakterze absolutnym („działanie strony trzeciej” i „obowiązkowe polecenie władz 
publicznych”) dwa rodzaje obrony, o których mowa w ust. 4 („obrona w oparciu o zezwolenie 
na emisję lub zdarzenie” i „obrona w oparciu o stan wiedzy naukowej i technicznej”), mają 
charakter opcjonalny. Odpowiedzialny podmiot gospodarczy może odwołać się do tych 
rodzajów obrony w oparciu o standard całkowitej odpowiedzialności tylko wówczas, gdy 
zainteresowane państwo członkowskie postanowiło uwzględnić je w ustawodawstwie 
krajowym transponującym przedmiotową dyrektywę. Łotwa, podobnie jak Estonia oraz 
Szkocja i Walia w Wielkiej Brytanii, postanowiła uwzględnić oba rodzaje obrony, z 
wyjątkiem działalności związanej z organizmami zmodyfikowanymi genetycznie (GMO). W 
UE stan rzeczy bywa różny. Niemal połowa państw członkowskich dopuszcza opcjonalne 
rodzaje obrony, prawie połowa z nich nie zezwala na ich stosowanie. Kilka państw 
członkowskich dopuszcza tylko jeden z nich.

W świetle powyższego Komisja uważa, że obrona w oparciu o zezwolenie na emisję lub 
zdarzenie może mieć skutek zawężający, jednak nie „ogranicza odpowiedzialności za szkody” 
(w kontekście łotewskiego ustawodawstwa transponującego, art. 31 ust. 9 nie „unieważnia” 
art. 25 ust. 4 ustawy o ochronie środowiska).

Jeżeli chodzi o twierdzenia składającego petycję dotyczące związków między przepisami 
krajowymi transponującymi dyrektywę ELD a łotewskim kodeksem cywilnym, Komisja 
odnotowuje, że celem rzeczonej dyrektywy jest zapobieganie i zaradzanie szkodom 
wyrządzonym środowisku naturalnemu. Szkody wyrządzone środowisku naturalnemu 
definiuje się jako szkody wyrządzone w wodzie, na lądzie bądź szkody wyrządzone gatunkom 
chronionym i w siedliskach przyrodniczych („szkoda o charakterze wyłącznie 
środowiskowym”). W sytuacji, w której doszło już do powstania szkody, celem dyrektywy 
jest przywrócenie zasobów naturalnych (woda, powierzchnia ziemi, różnorodność 
biologiczna) do warunków początkowych w czasie tuż przed powstaniem szkody. W 
dyrektywie ELD nie przyznaje się osobom prywatnym prawa do odszkodowania w związku 
ze szkodami wyrządzonymi środowisku naturalnemu, ponieważ jest to instrument dotyczący 
odpowiedzialności administracyjnej i mający na celu zaradzanie szkodom o charakterze 
wyłącznie środowiskowym, nie zaś instrument dotyczący odpowiedzialności cywilnej, który 
ukierunkowany jest na pokrywanie szkód tradycyjnych (szkody majątkowe, uszkodzenie ciała 
i uszczerbek na zdrowiu, strata ekonomiczna).

Nadal jednak obowiązuje właściwe prawo krajowe (cywilne) w zakresie szkód tradycyjnych 
(takie jak art. 1779 łotewskiego kodeksu cywilnego czy art. 92 kodeksu postępowania 
administracyjnego). Nie ogranicza go istniejące prawo środowiskowe UE. Kwestię 
wspomnianego uciążliwego zapachu można na przykład uwzględnić w tym lub w innym 
akcie prawa krajowego, takim jak prawo sąsiedzkie. Innymi słowy, możliwe do przewidzenia 
skutki środowiskowe (wspomniane zanieczyszczenie azotem, fosforem, azotynami amonu i 
azotanami) należy rozpatrywać w kontekście różnych warunków określonych w 
pozwoleniach lub uprawnieniach na mocy prawa materialnego, a na szczeblu UE w 
szczególności w oparciu o dyrektywę IPPC, jak również zgodnie z dyrektywą OOŚ 
2011/92/UE. W przeciwieństwie do wymogów ex-ante dyrektywa ELD ma zastosowanie 
głównie jako instrument o charakterze ex-post, kiedy wyrządzona już została szkoda 
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środowisku naturalnemu lub spowodowane zostało bezpośrednie zagrożenie wystąpieniem 
takich szkód (definiowane jako „wystarczająco wysokie prawdopodobieństwo wyrządzenia 
szkód środowisku naturalnemu w niedalekiej przyszłości”).

Dyrektywa IPPC i dyrektywa OOŚ mają zastosowanie wobec planowania i eksploatacji 
urządzeń do intensywnej hodowli świń. Komisja zauważa, że w dyrektywie OOŚ wymaga się, 
by wniosek dotyczący budowy lub przebudowy urządzeń obejmujących 3000 miejsc dla świń 
produkcyjnych podlegał ocenie oddziaływania na środowisko lub procedurze przeglądu. W 
dyrektywie IPPC wymaga się, by gospodarstwa rolne obejmujące 2000 miejsc dla tuczników
podlegały procedurze udzielania pozwoleń oraz by w ramach tej procedury zapewniano udział 
społeczeństwa. W rzeczonym akcie prawnym wymaga się też, by właściwe organy zapewniały 
przestrzeganie warunków pozwolenia przez prowadzącego.

W swojej petycji składający petycję nie zarzuca żadnych naruszeń dyrektywy OOŚ, a konkretnie 
uchybień proceduralnych w ramach procedury OOŚ. W rzeczywistości petycja ta dotyczy
przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko oraz załączonych do niej regulacji 
technicznych, w których wyraźnie wymaga się podjęcia środków mających na celu ograniczenie 
przykrego zapachu. W petycji nie zarzuca się też naruszenia dyrektywy IPPC, czyli 
niezapewnienia udziału społeczeństwa w ramach procedury udzielania pozwoleń, nie formułuje 
się wyraźnych zastrzeżeń wobec warunków pozwolenia ani nie wskazuje na bezczynność władz, 
jeżeli chodzi o zapewnienie przestrzegania tych warunków, takich jak wymogi dotyczące 
kontroli przykrego zapachu i odchodów świń.

Jeżeli chodzi o zagospodarowanie przestrzenne, to w kontekście przyszłych planów i 
programów dla odnośnych obszarów kwestia ta może zostać podjęta w bardziej odpowiedni 
sposób na mocy dyrektywy SEA. Fakt, że władze lokalne mogą rozważać budowę urządzeń 
do hodowli świń, nie stanowi sam w sobie naruszenia prawodawstwa UE. Komisja 
Europejska nie odgrywa żadnej roli ani nie ma uprawnień do ingerowania w takie decyzje w 
sprawie planowania lokalnego, chyba że istnieją wyraźne dowody, iż doszło do naruszenia 
prawa UE. 

Wniosek
W świetle powyższych wyjaśnień dotyczących charakteru i zakresu dyrektywy w sprawie 
odpowiedzialności za środowisko Komisja nie uważa, by właściwe przepisy tej dyrektywy 
naruszały art. 191 Traktatu. Ponadto Komisja informuje, że w związku z konkluzjami 
zawartymi w jej sprawozdaniu w sprawie skuteczności zaradzania szkodom wyrządzonym 
środowisku naturalnemu oraz dostępności zabezpieczeń finansowych z 2010 r.1 zamierza w 
swoim sprawozdaniu objąć przeglądem, obok innych punktów, również wspomniane wyżej 
dwa opcjonalne rodzaje obrony i uczynić to w świetle doświadczeń zgromadzonych w trakcie 
stosowania dyrektywy oraz zmienić dyrektywę ELD, co zgodnie z jej art. 18 ust. 2 
przewidziane jest na kwiecień 2014 r.

Komisja uważa, że kwestie dotyczące rzekomego zanieczyszczenia powodowanego przez 
urządzenia do hodowli świń w fazie ich planowania, budowy i eksploatacji regulowane są 
przez dyrektywę IPPC i dyrektywę OOŚ. Jednak składający petycję nie poruszył kwestii 
wdrażania tych dyrektyw w oparciu o odpowiednie dowody.

                                               
1 COM(2010) 581 final, s. 11.


