
CM\1052966LV.doc PE551.801v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2014 - 2019

Lūgumrakstu komiteja

28.2.2015

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1774/2012, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Marco 
Bava, par vietējo pārvaldes iestāžu kriminālatbildību un civiltiesisko 
atbildību par attīstības plāniem, kas radījuši kaitējumu videi

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs īsumā norāda, ka vietējās pārvaldes iestādes būtu jāsauc pie 
kriminālatbildības, ja tās ir apstiprinājušas pilsētas attīstības plānus, kas rada kaitējumu videi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 12. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 216. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2015. gada 28. februārī

Eiropas Savienībā pašlaik ir spēkā divi tiesību akti, kuri attiecas uz kriminālatbildību un 
civiltiesisko atbildību vides politikas jomā: Direktīva 2008/99/EK par vides krimināltiesisko 
aizsardzību1 un Direktīva 2004/35/EK par atbildību vides jomā attiecībā uz videi nodarītā 
kaitējuma novēršanu un atlīdzināšanu2 (Direktīva par atbildību vides jomā).

Direktīvā par vides krimināltiesisko aizsardzību ir paredzēta kriminālatbildība par tajā 
uzskaitītajiem nodarījumiem, kas ir noziedzīgi vai kas pastrādāti tīši vai nopietnas nolaidības 
rezultātā. Direktīva par vides krimināltiesisko aizsardzību ir piemērojama gan fiziskām, gan 
juridiskām personām. Tomēr tajā nav paredzēts saukt pie kriminālatbildības valstis vai 

                                               
1 OV L 328, 6.12.2008., 28. lpp.
2 OV L 143, 30.4.2004., 56. lpp.
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publisko tiesību subjektus, kas pilnvaroti īstenot valsts pārvaldes funkcijas. Pilsētu attīstība 
(plānošana un būvniecība) nav uzskatāma par noziedzīgu nodarījumu saskaņā ar Direktīvu par 
vides krimināltiesisko aizsardzību.

Direktīva par atbildību vides jomā nosaka, ka uzņēmēji ir pilnībā atbildīgi par bīstamām 
darbībām, kas uzskaitītas direktīvas III pielikumā, ja šo darbību rezultātā ir nodarīts kaitējums 
aizsargājamām sugām vai dabiskajiem biotopiem, ūdenim vai zemei. Saskaņā ar Direktīvu par 
atbildību vides jomā arī valsts iestādi var saukt pie atbildības par nodarīto kaitējumu, bet tikai 
tad, ja uzņēmējam savas aizstāvības nolūkā ir izdevies pierādīt — kaitējums videi uzņēmēja 
darbības rezultātā ir nodarīts tādēļ, ka uzņēmējam ir nācies ievērot obligātu valsts iestādes 
rīkojumu vai instrukciju. Taču direktīvas III pielikumā būvdarbi nav minēti.

Lai nepieļautu, ka pilsētu attīstības plāni nodara kaitējumu videi, šķiet, būtu lietderīgāk pirms 
šādu projektu īstenošanas (ex ante) izvērtēt, kā tie varētu ietekmēt vidi (piemēram, veicot 
ietekmes uz vidi novērtējumu). ES tiesību aktos šādu ietekmes novērtējumu projektiem 
paredz Direktīva 2011/92/ES par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu1; plāniem un programmām — Direktīva 2001/42/EK par noteiktu plānu un 
programmu ietekmes uz vidi novērtējumu2; projektiem, kas varētu ietekmēt Natura 2000 tīkla 
teritorijas — Padomes Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 
aizsardzību3 (direktīvas 6. panta 3. un 4. punkts). Uz pilsētu attīstības plāniem jo īpaši attiecas 
Direktīva 2011/92/ES (IVN direktīva), kas nosaka, ka šādi plāni ir rūpīgi jāizvērtē, lai 
pārliecinātos, ka tie būtiski neietekmēs vidi, tādēļ ir vajadzīgs IVN; šādiem projektiem, 
iespējams, būtu piemērojama arī kāda cita no iepriekšminētajām direktīvām.

Secinājums

Ņemot vērā iepriekšminēto, šķiet, būtu grūti ES tiesību aktos iekļaut vispārēju normu, saskaņā 
ar kuru valsts pārvaldes iestādes būtu saucamas pie kriminālatbildības vai administratīvās 
atbildības par kaitējumu, kas videi nodarīts attiecīgo iestāžu iepriekš apstiprinātu pilsētas 
attīstības plānu īstenošanas rezultātā. Turpretim dalībvalstīm ir tiesības pēc saviem ieskatiem 
grozīt valsts krimināltiesību, civiltiesību vai administratīvo tiesību aktus, cita starpā apsverot 
iespēju noteikt, ka valsts pārvaldes iestādes ir saucamas pie atbildības, ja tās ir atļāvušas 
īstenot pilsētu attīstības plānus, kuru rezultātā ir nodarīts kaitējums videi.
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