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Ref.: Petiția nr. 0881/2012, adresată de M. Livcane, de cetățenie letonă, în numele 
„Biedriba Lauberiete Ozolmuiza”, privind presupusa încălcare de către Letonia a 
Directivei 2004/35/CE privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură 
cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului

1. Rezumatul petiției

Petiționarul critică Guvernul Letoniei pentru că nu a pus în aplicare Directiva 2004/35/CE 
privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor 
aduse mediului. Petiționarul face referire în mod specific la înființarea întreprinderii private 
„SIA Lauberes bekons”, în districtul Laubere, care are o capacitate de producție de 38 400 de 
porci pentru îngrășat pe an. Potrivit petiționarului, poluarea produsă de această întreprindere 
dăunează mediului și încalcă prezenta directivă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 noiembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 februarie 2013

Potrivit informațiilor din petiție, se plănuiește extinderea unei instalații de creștere intensivă a 
porcilor în regiunea Laubere din Letonia. Capacitatea sa va crește de la 38 400 la 82 000 de 
capete pentru porci. Conform petiționarului, Directiva 2004/35/CE ar include principiul 
„poluatorul nu plătește”, care încalcă articolul 191 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE).

Comisia ia act de faptul că problemele ridicate de petiționar intră în domeniul de aplicare al 
următoarelor directive: Directiva 2004/35/CE privind răspunderea pentru mediul înconjurător 
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în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului1 (Directiva privind răspunderea 
pentru mediul înconjurător - DRM), Directiva 2008/1/CE privind prevenirea și controlul 
integrat al poluării (Directiva IPPC), Directiva 2011/92/UE privind evaluarea efectelor 
anumitor proiecte publice și private asupra mediului (Directiva EIA) și Directiva 2001/42/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor 
anumitor planuri și programe asupra mediului (Directiva SEA).

În ceea ce privește DRM, Comisia precizează că directiva pune în aplicare principiul 
poluatorul plătește, consacrat la articolul 191 alineatul (2) din TFUE; a se vedea îndeosebi 
articolul 1 din DRM. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a confirmat acest lucru prin 
hotărârea sa din 9 martie 2010 în cauza C-378/08 (Rada di Augusta).

Potrivit petiționarului, DRM încalcă articolul 191 alineatul (2) din TFUE; în acest sens el face 
trimitere la considerentele 22 și 20 din DRM, care, în opinia sa, includ principiul „poluatorul nu 
plătește”.

Considerentul 22 este aplicat în partea obligatorie din punct de vedere juridic a directivei la 
articolul 9, iar considerentul 20 la articolul 8 alineatul (4) litera (a) din directivă. Conform 
considerentului 22, aplicarea abordării juridice față de cauzalitatea multiplă este la latitudinea 
statelor membre („nu aduce atingere”, articolul 9), fie că este vorba de răspundere comună și 
solidară, de răspundere proporțională sau de un alt sistem/combinație între acestea. În 
încheierea articolului 9 din DRM se oferă un exemplu specific: „împărțirea răspunderii între 
producătorul și utilizatorul unui produs”. Prin urmare, articolul 9 nu abordează chestiunea 
punerii în aplicare sau a nepunerii în aplicare a principiului poluatorul plătește.

În acest sens, presupunerea petiționarului, conform căreia „consumatorii de produse sunt 
considerați ca fiind răspunzători în mod solidar de poluarea mediului, deși consumatorii nu 
produc”, este greșită. Conform directivei, consumatorii nu sunt răspunzători în mod solidar. 
DRM determină răspunderea unui „operator” care desfășoară o „activitate profesională”. 
Utilizatorul menționat la articolul 9 ar fi, de exemplu, un agricultor care utilizează pesticide 
care cauzează daune apei, fiind posibil să devină astfel răspunzător conform normei 
răspunderii obiective în comun cu producătorul pesticidelor.

Considerentul 20 [care corespunde articolului 8 alineatul (4) litera (a) din DRM] face trimitere 
la „apărarea bazată pe autorizație”. Conform acestuia, operatorul poate să iasă de sub 
incidența răspunderii financiare pentru acțiuni de remediere cu condiția (i) să demonstreze că 
nu a fost vinovat sau neglijent (inversarea sarcinii probei) și (ii) că a acționat cu deplina 
respectare a condițiilor unei autorizații care îi permite în mod expres activitatea care a cauzat 
daunele. În acest caz, operatorul este în continuare răspunzător pentru (i) luarea măsurilor 
preventive necesare și suportarea tuturor costurilor acestora și (ii) luarea măsurilor de 
remediere necesare (fără a suporta costurile acestora, în cazul în care a îndeplinit condițiile 
menționate mai sus).

Spre deosebire de cele două mijloace absolute de apărare de la articolul 8 alineatul (3) din 
DRM („intervenția unui terț” și „respectarea obligatorie a unui ordin al autorităților publice”), 
cele două mijloace de apărare de la alineatul (4) („apărarea bazată pe autorizație” și „apărarea 
                                               
1 JO L 143, 30.4.2004, p. 56.
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bazată pe stadiul actual al tehnologiei”) sunt opționale. Operatorul răspunzător poate invoca 
aceste mijloace de apărare în conformitate cu normele privind răspunderea obiectivă doar 
dacă statul membru vizat a decis să le includă în legislația națională prin care a transpus 
directiva. Asemenea Estoniei și Scoției și Țării Galilor în Regatul Unit, Letonia a decis 
includerea ambelor mijloace de apărare, cu excepția activităților legate de organisme 
modificate genetic (OMG). Situația este diferită în UE, jumătate dintre statele membre 
permițând mijloacele de apărare opționale, în timp ce o parte din cealaltă jumătate nu le 
permite, iar câteva permit numai unul dintre ele.

Având în vedere aspectele de mai sus, Comisia consideră că apărarea bazată pe autorizație ar 
putea avea un efect de limitare, fără însă a „trece peste răspunderea pentru daunele cauzate” 
[în ceea ce privește legislația de transpunere din Letonia, articolul 31 alineatul (9) nu trece 
peste articolul 25 alineatul (4) din Legea privind protecția mediului].

În ceea ce privește precizările petiționarului privind relația dintre dispozițiile naționale care 
transpun DRM și Codul civil leton, Comisia observă că DRM vizează prevenirea și repararea 
daunelor aduse mediului. Daunele aduse mediului sunt definite ca daunele aduse apei, solului 
sau speciilor și habitatelor naturale protejate („daune aduse exclusiv mediului”). Odată ce 
daunele există, obiectivul directivei este repararea resurselor naturale deteriorate (apă, sol, 
biodiversitate) și aducerea lor la condiția în care se găseau înainte să le fie aduse daune. Fiind 
vorba de un instrument de răspundere administrativă care se ocupă cu repararea daunelor 
aduse exclusiv mediului, și nu un instrument de răspundere civilă care oferă compensare 
pentru daune tradiționale (daune aduse proprietății, prejudicii personale, inclusiv daune la 
adresa sănătății, pierderi economice), DRM nu acordă părților individuale dreptul la 
compensare ca urmare a daunelor aduse mediului.

Cu toate acestea, legislația națională (civilă) relevantă în cazul daunelor tradiționale este în 
continuare aplicabilă (de exemplu, articolul 1779 din Codul civil leton sau articolul 92 din 
Codul de procedură administrativă) și nu este afectată de legislația UE în domeniul mediului. 
Această legislație sau alte legi naționale, cum ar fi legislația în domeniul vecinătății, de 
exemplu, ar putea ține seama de problema menționată a mirosurilor. Astfel, se va ține seama 
de efectele de mediu estimate (au fost menționate nitrogenul, fosforul, nitrații de amoniu și 
poluarea cu nitrați) în condițiile care urmează să fie stabilite în permisele sau autorizațiile 
emise în temeiul dreptului material, la nivelul UE, în special în temeiul Directivei IPPC, 
precum și în conformitate cu Directiva EIA 2011/92/UE. În contrast cu cerințele ex ante, 
DRM acționează în principal ex post, odată ce pericolul la adresa mediului sau o amenințare 
iminentă cu un astfel de pericol (definit ca „o probabilitate ridicată să aibă loc daune la adresa 
mediului în viitorul apropiat”) a avut loc.

Directiva IPPC și Directiva EIA se aplică în cazul planificării și funcționării instalațiilor de 
creștere intensivă a porcilor. Comisia ia act de faptul că Directiva EIA necesită ca o propunere 
de construcție sau de modificare a unei instalații cu 3 000 de capete pentru creșterea porcilor 
să facă obiectul unei evaluări de impact sau al unei proceduri de selecție. Directiva IPPC 
impune ca exploatațiile agricole de 2 000 de capete pentru producția de porci să fie supuse 
unei proceduri de autorizare, iar participarea publicului să fie garantată în cadrul procedurii de 
autorizare. Directiva IPPC impune, de asemenea, ca autoritățile competente să garanteze că 
operatorii respectă condițiile de autorizare.
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Precizările petiționarului nu afirmă că s-ar fi produs vreo încălcare a EIA, mai precis că s-ar fi 
produs o încălcare procedurală a procedurii EIA. De fapt, precizările petiționarului fac referire la 
evaluările impactului asupra mediului care sunt efectuate, iar normele tehnice conexe necesită în 
mod clar luarea de măsuri pentru a reduce mirosul. Precizările nu afirmă nici că s-ar fi încălcat 
Directiva IPPC, mai precis nu afirmă că participarea publicului nu ar fi fost asigurată în 
procedura de acordare a autorizației, nu prezintă obiecții clare la condițiile de autorizare și nici 
nu susțin că autoritățile nu ar fi asigurat respectarea condițiilor de autorizare, cum ar fi cerințele 
privind gestionarea mirosului și a efluentului provenit de la porci.

În ceea ce privește amenajarea teritoriului, această chestiune ar putea fi tratată mai bine în 
viitoarele planuri sau programe pentru zonele relevante care intră în domeniul de aplicare al 
Directivei SEA. Faptul că este posibil ca autoritățile locale să analizeze posibilitatea de a 
introduce instalații de creștere a porcilor nu constituie, în sine, o încălcare a legislației UE. 
Comisia Europeană nu joacă niciun rol în domeniu și nu este competentă pentru a interveni în 
acest tip de decizii ce țin de planificarea locală cu excepția cazului în care există dovezi clare 
că a avut loc o încălcare a legislației UE. 

Concluzie
În lumina clarificărilor de mai sus privind natura și domeniul de aplicare al Directivei privind 
răspunderea pentru mediul înconjurător, Comisia nu consideră că dispozițiile relevante din 
DRM reprezintă o încălcare a articolului 191 din tratat. De asemenea, Comisia precizează că, 
în urma concluziilor raportului său din 2010 privind eficacitatea reparării daunelor aduse 
mediului și disponibilitatea securității financiare1, intenționează să revizuiască mai multe 
puncte, printre care și cele două mijloace de apărare menționate mai sus în lumina experienței 
câștigate ca urmare a aplicării directivei în cadrul raportului său și revizuirea DRM, în 
conformitate cu articolul 18 alineatul (2) din prezenta directivă, în aprilie 2014.

Comisia consideră că, în faza de planificare, construcție și funcționare, chestiunile referitoare 
la presupusa poluare cauzată de instalațiile de creștere a porcilor sunt reglementate de 
directivele IPPC și EIA. Cu toate acestea, petiționarul nu a adus în discuție punerea în aplicare 
a directivelor respective cu sprijinul unor probe pertinente.

                                               
1 COM(2010)0581, p. 11.


