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PASIŪLYMAI 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų 

komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. pažymi, kad dėl diskrecijos, kuri užtikrinama pagal Atsakomybės už aplinkos apsaugą 

direktyvą, pastarosios įgyvendinimas valstybėse narėse nebuvo koordinuojamas ir buvo 

nepakankamai suderintas bei veiksmingas, o tai lėmė įgyvendinimo trūkumus, didelį 

valstybių narių bylų skaičiaus svyravimą ir nevienodas sąlygas subjektams; 

2. ragina kuo greičiau peržiūrėti Atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyvą; 

3. atliekant Atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyvos peržiūrą ragina aiškiau apibrėžti 

2 straipsnio 1 dalyje nurodytą žalą aplinkai, ypač kriterijus, susijusius su neigiamo 

poveikio saugomoms rūšims ir buveinėms nustatymu (I priedas), ir žalos vandeniui ir 

žalos žemei (2 straipsnio 1 dalis) grėsmę; ragina parengti naujas apibrėžtis, kad būtų 

įtraukta visa žala aplinkai; 

4. be to, ragina Komisiją į 2 straipsnyje pateiktas žalos aplinkai ir gamtos ištekliaus 

apibrėžtis įtraukti ekosistemas; 

5. pažymi, jog panašu, kad žalos aplinkai įvykio atveju kai kurios valstybės narės 

Atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyva naudojasi santykinai dažnai, o kitos, kaip 

matyti, žalos aplinkai įvykio atveju vietoj Atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyvos 

taiko nacionalinius teisės aktus; 

6.  palankiai vertina Komisijos pastangas įvertinti ir užpildyti Atsakomybės už aplinkos 

apsaugą direktyvos įgyvendinimo valstybėse narėse spragas; 

7. teigiamai vertina daugiametės Atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyvos darbo 

programos sukūrimą 2017–2020 m. laikotarpiui; 

8. primena patirtį įgyvendinant esamas finansinio užtikrinimo priemones, kuri atskleidė 

iššūkius, susijusius su subjektų atsakomybės už žalą aplinkai užtikrinimu, ir reiškia 

susirūpinimą dėl atvejų, kai subjektai neturėjo galimybės padengti žalos ištaisymo 

(atlyginimo) išlaidų; 

9. primena, kad, subjektams nenustačius pareigos taikyti finansinio užtikrinimo priemones 

atsakomybės už aplinkos apsaugą tikslu, visapusiškas išlaidų atlyginimas kilus rimtam 

įvykiui gali būti neįmanomas; 

10. ragina visus subjektus, kuriems vykdyti veiklą naudinga, prisiimti atsakomybę ir už bet 

kokią žalą aplinkai ar taršą, kuri padaroma / sukeliama vykdant šią veiklą; 

11. mano, kad 1 straipsnyje nurodyta atsakomybės už aplinkos apsaugą sistema turėtų būti 

išplėsta įtraukiant aplinkos būklės gerinimą ir ekologinį atkūrimą iki pirminės būklės 

baigus profesinę veiklą – net kai žalą aplinkai padaro veikla ar išmesti teršalai, kuriems 

buvo išduotas aiškus kompetentingų institucijų leidimas; 

12. apgailestauja, kad esama biologinei įvairovei ir aplinkai potencialiai žalingų veiklos 
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rūšių – pvz., vamzdyninis pavojingųjų medžiagų transportas, kasyba ir invazinių svetimų 

rūšių naudojimas – kurioms griežtos atsakomybės reikalavimai šiuo metu netaikomi; 

pažymi, kad, ypač kalbant apie biologinę įvairovę, veiklos, kurią vykdant gali būti 

padaroma žala, požiūriu III priede pateiktas veiklos sričių sąrašas nepakankamas; 

13. mano, kad, peržiūrint Atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyvą, prioritetas turėtų būti 

teikiamas griežtos atsakomybės už bet kokią žalą aplinkai, kuri turi neigiamo poveikio, 

išplėtimui įtraukiant III priede nenurodytas veiklos sritis, siekiant pagerinti teisės aktų 

veiksmingumą įgyvendinant principą „teršėjas moka“ ir numatyti subjektams paskatas 

užtikrinti deramą savo veiklos rizikos valdymą; 

14. ragina Komisiją peržiūrint Atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyvą išplėsti direktyvos 

taikymo sritį ir taip pat nustatyti atsakomybę už žalą žmonių sveikatai ir aplinkai, pvz., 

orui ir šlapžemėms; mano, kad taip Atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyva būtų 

suderinta su kitais ES teisės aktais dėl žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos bei būtų 

palengvintas papildomų nuostatų, pvz., reikalavimo taikyti prevencines priemones ir imtis 

skubių ištaisymo (atlyginimo) veiksmų, įtraukimas arba į pačią Atsakomybės už aplinkos 

apsaugą direktyvą, arba į nacionalinį teisės aktą, kuriuo ji įgyvendinama; 

15. ragina Komisiją užtikrinti, kad Atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyva būtų taikoma 

žalos aplinkai, kuri padaroma vykdant profesinę veiklą, atvejais, ir užtikrinti griežtą 

gamintojo atsakomybę; 

16. ragina Komisiją į kitą Atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyvos peržiūrą įtraukti žalą 

žmonių sveikatai ir aplinkai dėl oro taršos, kurią pažeidžiant ES automobilių 

išmetamuosius teršalus reglamentuojančius teisės aktus sukelia automobiliai, nes taip būtų 

galima užtikrinti geresnes prevencijos ir atsargumo priemones; 

17. be to, ragina panaikinti leidimu grindžiamo apsigynimo ir pažangiausios gynybos 

galimybes, siekiant sudaryti vienodas sąlygas ir skatinti vadovautis principu „teršėjas 

moka“ bei kartu užtikrinant didesnį teisės akto veiksmingumą; 

18. rekomenduoja privaloma tvarka taikyti papildomos valstybės atsakomybės reikalavimą, 

siekiant užtikrinti veiksmingą ir iniciatyvų teisės akto įgyvendinimą; 

19. laikosi nuomonės, jog, turint galvoje su pramone susijusių nelaimių aktualumą ir galimą 

poveikį bei grėsmę žmonių sveikatai, gamtinei aplinkai ir turtui, būtina nustatyti 

papildomas apsaugos priemones, kad ES piliečiai galėtų naudotis saugia ir patikima 

nelaimių prevencijos bei valdymo sistema, pagrįsta rizikos pasidalijimu, didesne 

pramonės subjektų atsakomybe ir principu „teršėjas moka“; 

20. peržiūrint Atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyvą ragina Komisiją apsvarstyti, ar ji 

galėtų valstybėms narėms nustatyti pareigą kas dvejus metus teikti direktyvos taikymo 

ataskaitas; 

21. Atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyvos peržiūros kontekste pakartoja savo raginimą 

taikyti finansinio užtikrinimo priemones, pvz., privalomą atsakomybės už žalą aplinkai 

draudimą; ragina Komisiją sukurti suderintą ES metodologiją maksimaliai atsakomybės 

ribinei vertei apskaičiuoti atsižvelgiant į kiekvienos rūšies veiklos ir vietovės, kurioje ji 

vykdoma, ypatybes bei įvertinti galimybę papildyti jos taikymą sukuriant ES lygmens 



 

AD\1127922LT.docx 5/7 PE599.800v02-00 

 LT 

fondą arba draudimu pagrįstą rizikos pasidalijimo priemonę, kurie būtų skirti žalos 

ištaisymo (atlyginimo) išlaidų problemai spręsti šalia privalomo finansinio užtikrinimo 

priemonių, koordinuojant su visais esamais tarptautiniais atsakomybės už aplinką fondais; 

22. ragina Komisiją parengti privalomą atsakomybės už aplinkos apsaugą draudimo polisą, 

kuris apimtų visus ES subjektus, ir įpareigoti kiekvieną valstybę narę imtis visų 

priemonių, reikalingų visų jų teritorijoje veikiančių subjektų atsakomybei už aplinkos 

apsaugą užtikrinti; 

23. ragina valstybes nares imtis priemonių, kad atitinkami ekonomikos ir finansų subjektai 

greičiau kurtų finansinio užtikrinimo instrumentus ir rinkas, įskaitant finansinius 

mechanizmus nemokumo atveju, kad subjektai galėtų naudoti finansines garantijas savo 

atsakomybei užtikrinti; 

24. atkreipia dėmesį į Komisijos atliktą ES masto pramoninių nelaimių rizikos pasidalijimo 

priemonės galimybių studiją1 ir pabrėžia, kad būtina tolesnė esminių teisinių ir finansinių 

klausimų analizė ir nuodugnesnė su jais susijusi galimybių studija; 

25. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad, vadovaujantis Atsakomybės už aplinkos 

apsaugą direktyva, būtų deramai remiamos pastangos pasiekti ES Paukščių ir Buveinių 

direktyvų tikslus; yra tvirtai įsitikinęs, kad už aplinkosauginį tikrinimą atsakingos valdžios 

institucijos turi dalyvauti įgyvendinant ir vykdant atsakomybės už aplinkos apsaugą teisės 

nuostatas; 

26. mano, kad kita svarbi atgrasomoji priemonė siekiant apsisaugoti nuo žalos aplinkai yra 

baudžiamosios sankcijos, ir apgailestaudamas pažymi, kad nėra atnaujinta 2008 m. 

lapkričio 19 d. Direktyva 2008/99/EB dėl aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę; 

ragina Komisiją nebedelsti ir imtis veiksmų siekiant peržiūrėti direktyvos taikymo sritį, 

kad ji apimtų visus taikytinus Sąjungos aplinkos apsaugos teisės aktus; 

27. pabrėžia, jog būtina skubiai parengti ES teisės aktus dėl minimalių standartų pagal Orhuso 

konvenciją numatytam teisės kreiptis į teismą ramsčiui įgyvendinti; 

28. pakartoja savo raginimą Komisijai nedelsiant pateikti pasiūlymą dėl ES lygmens 

aplinkosauginių tikrinimų. 

                                                 
1  Study to explore the feasibility of creating a fund to cover environmental liability and losses occurring from 

industrial accidents („Galimybių sukurti fondą, kurio lėšomis būtų padengiamos išlaidos, susijusios su 

atsakomybe už aplinkos apsaugą kilus pramoninei nelaimei ir jos padaryta žala, studija“), galutinė ataskaita, 

Europos Komisija, Aplinkos GD, 2013 m. balandžio 17 d. 
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