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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par uzņēmumu atbildību par kaitējumu videi
(2020/2027(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/35/EK1 (2004. gada 
21. aprīlis) par atbildību vides jomā attiecībā uz videi nodarītā kaitējuma novēršanu un 
atlīdzināšanu (turpmāk “DAVJ”),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/99/EK (2008. gada 
19. novembris) par vides krimināltiesisko aizsardzību2 (turpmāk “VKD”),

– ņemot vērā Komisijas 2016. gada 14. aprīļa ziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam 
saskaņā ar 18. panta 2. punktu Direktīvā 2004/35/EK par atbildību vides jomā attiecībā 
uz videi nodarītā kaitējuma novēršanu un atlīdzināšanu (COM(2016)0204),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 4. un 191. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 37. pantu,

– ņemot vērā Direktīvas 2004/35/EK grozījumus, kas ir izdarīti, pieņemot 
Direktīvu 2006/21/EK (2006. gada 15. marts) par ieguves rūpniecības atkritumu 
apsaimniekošanu3, Direktīvu 2009/31/EK (2009. gada 23. aprīlis) par oglekļa dioksīda 
ģeoloģisko uzglabāšanu4 un Direktīvu 2013/30/ES (2013. gada 12. jūnijs) par to darbību 
drošumu, kas saistītas ar naftas un gāzes nozares darbībām jūrā5,

– ņemot vērā Komisijas darba dokumentu “Direktīvas par atbildību vides jomā 
izvērtējums saskaņā ar REFIT”, kas ir pievienots Komisijas ziņojumam, kuru tā Eiropas 
Parlamentam un Padomei adresē saskaņā ar Direktīvas 2004/35/EK par atbildību vides 
jomā attiecībā uz videi nodarītā kaitējuma novēršanu un atlīdzināšanu 18. panta 
2. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamentārās Izpētes dienesta 2016. gada 15. jūnija preses 
kopsavilkumu „Direktīvas par atbildību vides jomā īstenošana: Komisijas veiktā 
izvērtēšanas procesa izskatīšana”6,

– ņemot vērā Parlamenta Pilsoņu tiesību un konstitucionālo jautājumu politikas 
departamenta 2020. gada maija pētījumu “Uzņēmumu atbildība vides jomā”7,

– ņemot vērā Eiropas Komisijas 2020. gada maija pētījumu “Finansiālās drošības 

1 OV L 143, 30.4.2004., 56. lpp.
2 OV L 328, 6.12.2008., 28. lpp.
3 OJVL 102, 11.4.2006., 15. lpp.
4 OV L 140, 5.6.2009., 114. lpp.
5 OV L 178, 28.6.2013., 66. lpp.
6 PE 556.943.
7 PE 651.698.

http://data.europa.eu/eli/dir/2004/35/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2008/99/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2006/21/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2009/31/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2013/30/oj
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uzlabošana saistībā ar Direktīvu par atbildību vides jomā”8,

– ņemot vērā Reglamenta 54. pantu,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu un Attīstības komitejas, Vides, sabiedrības 
veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu 
komitejas atzinumus (A9-0000/2020),

A. tā kā koordinētā ES vides stratēģija veicina sadarbību un nodrošina ES rīcībpolitiku 
savstarpēju saskaņotību;

B. tā kā DAVJ ir spēkā līdzās citiem atbildības instrumentiem un normām gan ES, gan 
dalībvalstu līmenī; tā kā negadījumi, kas rada atbildību, pamatojoties uz DAVJ, 
vienlaikus var kalpot par kriminālprocesu, civilprocesu vai administratīvu procesu 
ierosināšanas iemeslu;

C. tā kā DAVJ papildina galvenos ES vides tiesību aktus, ar kuriem tā ir tieši vai netieši 
saistīta, piemēram, Dzīvotņu direktīvu9, Putnu direktīvu10, Ūdens pamatdirektīvu11, 
Jūras stratēģijas pamatdirektīvu12 un Atkrastes drošības direktīvu13;

D. tā kā Komisijas 2016. gada ziņojumā par atbildību vides jomā visām dalībvalstīm tika 
ieteikts apņemties “reģistrēt datus par DAVJ negadījumiem un publicēt DAVJ reģistrus, 
ja tās to vēl nav izdarījušas”14; tā kā, neraugoties uz to, tikai septiņās dalībvalstīs ir 
izveidots publiski pieejams DAVJ lietu reģistrs, savukārt četrās citās dalībvalstīs ir 
ieviest reģistrs, kas sabiedrībai pieejams nav; tā kā vairākas dalībvalstis vāc informāciju, 
uz kuru attiecas citi ES tiesību akti, bet ne konkrēti DAVJ, vai arī tām ir reģistri ar 
plašāku vai atšķirīgu tvērumu, un tā kā vairākas dalībvalstis vāc datus reģionālā līmenī; 
tā kā 14 dalībvalstīs datu bāzes par vides negadījumiem vai DAVJ lietām nav;

E. tā kā šķiet, ka lielākā daļa dalībvalstu savos tiesību aktos obligātus finansiālā 
nodrošinājuma instrumentus neparedz, bet vairākas valstis tos pieprasa15;

F. tā kā, lai gan lielākajā daļā tirgu ir pieejams pietiekams apdrošināšanas segums, tostarp 
papildinošas un kompensējošas sanācijas segums, pieprasījums kopumā ir zems 
paziņoto negadījumu trūkuma, nepietiekamas izpildes kontroles un lēnākas attīstības 
jaunietekmes tirgos dēļ16;

8 Finansiālās drošības uzlabošana saistībā ar Direktīvu par atbildību vides jomā 
(Nr. 07.0203/2018/789239/SER/ENV.E.4), 2020. gada maijs.
9 Padomes Direktīva 92/43/EEK (1992. gada 21. maijs) par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 
aizsardzību (OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.
10 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/147/EK (2009. gada 30. novembris) par savvaļas putnu 
aizsardzību (OV L 20, 26.1.2010., 7. lpp.).
11 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu 
Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp.
12 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/56/EK (2008. gada 17. jūnijs), ar ko izveido sistēmu Kopienas 
rīcībai jūras vides politikas jomā (OV L 164, 25.6.2008., 19. lpp).
13 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/30/ES (2013. gada 12. jūnijs) par to darbību drošumu, kas 
saistītas ar naftas un gāzes nozares darbībām jūrā (OV L 178, 28.6.2013., 66. lpp.).
14 COM(2016)0204, 10. lpp.
15 Vides ģenerāldirektorāts, Konkrētā līguma “Atbalsts REFIT darbībām saistībā ar DAVJ – 2. posms rezultāti”, 
Eiropas Komisija, Brisele, 2019., 17. lpp.
16 Direktīvas par atbildību vides jomā REFIT novērtējums, 47. lpp.

http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2008/56/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2008/56/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2013/30/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2013/30/oj


PR\1219489LV.docx 5/9 PE660.299v02-00

LV

G. tā kā operatoru maksātnespēja, ko izraisa smagi negadījumi, Eiropas Savienībā joprojām 
ir problēma;

H. tā kā dažos gadījumos uzņēmumu valdes locekļi ir informēti par darbībām, kas rada 
lielu vides kaitējuma risku, bet peļņu stāda augstāk par atbildīgu rīcību,

Vispārīgi noteikumi

1. atzinīgi vērtē Komisijas centienus novērtēt un novērst DAVJ īstenošanas nepilnības 
visās dalībvalstīs;

2. konstatē, ka DAVJ noteiktās rīcības brīvības pilnvaras un vājie atbilstības un efektīvas 
pārvaldības nodrošināšanas mehānismi valsts, reģionālā un vietējā līmenī ir radījuši 
īstenošanas nepilnības, ievērojamas dalībvalstu atšķirības zināmā skaitā gadījumu un  
nevienlīdzīgus konkurences apstākļus operatoriem; tādēļ uzskata, ka ir vajadzīgi papildu 
pūliņi, lai nodrošinātu regulējuma standartizāciju Eiropas Savienībā un palielinātu 
sabiedrības uzticēšanos ES tiesību aktu efektivitātei;

3. atzinīgi vērtē to, ka, reaģējot uz Komisijas 2018. gada rīcības plānu17, ir izveidots 
Vidiskās atbilstības un pārvaldības forums, kurš apvieno profesionāļus, kas ir atbildīgi 
par vides prasību ievērošanas nodrošināšanu, kā arī 2020.–2022. gada darba 
programmu, kuras izveides mērķis ir uzlabot vides prasību ievērošanu un pārvaldību un 
kuru forums apstiprināja 2020. gada februārī18;

4. pauž nožēlu par to, ka daudzās dalībvalstīs finanšu krīzes dēļ vides inspekciju budžeti ir 
nemainīgi vai ir samazinājušies un ka pat lielām iestādēm, kurām ir pietiekami resursi, 
var būt grūti neatkarīgi noskaidrot labākos veidus, kā nodrošināt atbilstību; tādēļ 
uzskata, ka lielāks atbalsts ir vajadzīgs ES līmenī, piemēram, izmantojot pieejamus 
informācijas portālus, plaši lietotus tīklus (ES tīklus praktizējošiem speciālistiem), 
informāciju un norādījumus par paraugpraksi, papildu apmācības programmām, mācību 
materiālus un norādījumus par prasmēm, jo minētās darbības varētu palielināt spiedienu 
uz “melno avju” uzņēmumiem un nākt par labu uzņēmumiem, kas tiesību aktus ievēro;

5. uzskata, ka viens no DAVJ nepietiekamas saskaņošanas dažādajiem cēloņiem ir arī 
nespēja nodrošināt standarta administratīvās procedūras piemērošanu, lai 
kompetentajām iestādēm paziņotu par vides tūlītēja kaitējuma draudiem vai faktisku 
šādu kaitējumu; tādēļ pauž nožēlu par to, ka nav pienākuma publicēt šādu paziņojumu 
vai informāciju par to, kā attiecīgais gadījums ir ticis risināts; konstatē, ka dažas 
dalībvalstis ir atklājušas šo trūkumu savos tiesību aktos un attiecīgi ir izveidojušas datu 
bāzes, kurās reģistrē paziņojumus, negadījumus un lietas; tomēr norāda, ka dalībvalstu 
prakse lielā mērā atšķiras un ir diezgan ierobežota;

6. norāda, ka būtu jāapkopo ticami dati par vides negadījumiem, kuru dēļ ir jāpiemēro 
DAVJ vai citi administratīvi, civili vai krimināli instrumenti, lai noteiktu, vai izmantojot 
dažādu juridisko instrumentu kombināciju, varētu pienācīgi reaģēt uz kaitējumu videi 
un vai joprojām pastāv nopietni trūkumi, kas ir jānovērš;

17 Komisijas 2018. gada 18. janvāra paziņojums “Par ES rīcību vidiskās atbilstības un pārvaldības uzlabošanai”, 
COM(2018)0010.
18 “Vides atbilstības un pārvaldības forums”, “Apstiprināta darba programma 2020.–2022. gadam, lai uzlabotu 
vidisko atbilstību un pārvaldību”, Eiropas Komisija, Brisele, 2020. gads.

https://circabc.europa.eu/ui/group/cafdbfbb-a3b9-42d8-b3c9-05e8f2c6a6fe/library/6c71679a-2173-4a6d-ae33-c9bd34b0852c/details
https://circabc.europa.eu/ui/group/cafdbfbb-a3b9-42d8-b3c9-05e8f2c6a6fe/library/6c71679a-2173-4a6d-ae33-c9bd34b0852c/details
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7. uzsver, ka gandrīz visos DAVJ gadījumos operatori sadarbojas ar administratīvajām 
iestādēm, lai panāktu sanāciju; tomēr konstatē, ka sanācijas pasākumu vidējās izmaksas 
ir 42 000 EUR19, bet dažos nozīmīgos gadījumos izmaksas bija ievērojami augstākas; 
tādēļ pauž nožēlu par to, ka šādos gadījumos izmaksu atgūšana iespējama nebija 
operatora maksātnespējas dēļ un ka tādēļ izmaksas bija jāsedz valstij un netieši arī 
nodokļu maksātājiem, no kā nākotnē ir jāizvairās;

Ieteikumi

8. prasa DAVJ pārskatīt pēc iespējas drīzāk un pārveidot to par pilnībā saskaņotu 
regulējumu, lai ES rūpniecībā panāktu vienlīdzīgus konkurences apstākļus;

9. uzskata, ka būtu jāsaskaņo izpildes kontrole un ka būtu jāizveido ES DAVJ īpašo 
uzdevumu grupa, kuras sastāvā būtu augsti kvalificēti eksperti un Komisijas 
amatpersonas, lai pēc pieprasījuma atbalstītu dalībvalstis direktīvas īstenošanā un 
izpildes kontrolē, no vienas puses, un lai atbalstītu un konsultētu no videi nodarītā 
kaitējuma cietušos par pieejamām tiesvedības iespējām ES līmenī, no otras puses 
(salīdzināms ar SOLVIT);

10. uzskata, ka lielākā daļa DAVJ definīciju ir jāprecizē, lai direktīva būtu taisnīga un 
saprotama visām ieinteresētajām personām un lai ietu kopsolī ar piesārņojošo vielu 
straujo attīstību; tādēļ atzinīgi vērtē pašreizējos centienus izstrādāt kopīgas izpratnes 
dokumentu (KID) ar galvenajām DAVJ definīcijām un jēdzieniem; tomēr pauž nožēlu 
par to, ka Komisija un DAVJ valdības ekspertu grupas vienošanos par minētā 
dokumenta formātu panākušas nav, kas nozīmē, ka KID joprojām ir uzskatāms par 
dokumentu, kas ir sagatavots, sniedzot konsultāciju pakalpojumus, kurus Komisija 
iegādājās, lai atbalstītu DAVJ daudzgadu darba programmas 2017.–2020. gadam 
īstenošanu;

11. uzdod Komisijai veikt pētījumu, lai noteiktu, vai DAVJ tvēruma paplašināšana nolūkā 
to saskaņot ar citiem ES tiesību aktiem, tostarp VKD, varētu ierobežot īstermiņa un 
ilgtermiņa kaitējumu videi, cilvēku veselībai un gaisa kvalitātei; piedevām aicina 
Komisiju novērtēt, vai piesardzības principa pieeja pienācīgi paredz potenciāli bīstamus 
riskus vai sekas;

12. aicina Komisiju izvērtēt, vai būtu lietderīgi ieviest vecāku un ķēdes atbildību par 
cilvēku veselībai un videi nodarīto kaitējumu20;

13. uzskata, ka fakultatīvā atļauja būtu jāatstāj spēkā un laikmetīgie aizsardzības pasākumi 
būtu jāīsteno arī turpmāk tikai tad, ja uzņēmums var pierādīt, ka tas nav varējis zināt par 
savas darbības bīstamību (apgrieztais pierādīšanas pienākums);

14. aicina Komisiju saskaņot DAVJ ar tiesību aktiem par uzņēmumu valžu civiltiesisko 
atbildību attiecībā uz gadījumiem, kad uzņēmumu valde ir pieņēmusi bezatbildīgus 
lēmumus, kas rada kaitējumu videi, vai kad tā par piesārņojošām darbībām, ar kurām 
maksimāli palielina uzņēmuma peļņu un tās locekļu prēmijas, zināja, bet neko nedarīja, 

19 Pilsoņu tiesību un konstitucionālo jautājumu politikas departaments, Uzņēmumu atbildība vides jomā, Eiropas 
Parlaments, Brisele, 2020. gads, 110. lpp. .
20 Skat., piemēram, Tiesas 2009. gada 10. septembra spriedumu Akzo Nobel NV un citi/Eiropas Kopienu 
Komisija, C-97/08 B, ECLI:EU:C:2009:536.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/651698/IPOL_STU(2020)651698_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/651698/IPOL_STU(2020)651698_EN.pdf
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lai tās nepieļautu21;

15. liek Komisijai apsvērt iespēju ieviest obligātu finansiālā nodrošinājuma sistēmu 
(apdrošināšana, banku garantijas, uzņēmumu kopfondi un obligācijas vai fondi), 
nosakot maksimālo robežvērtību katram gadījumam, lai novērstu to, ka nodokļu 
maksātājiem ir jāsedz izmaksas, kas rodas no videi nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas; 
papildus tam aicina Komisiju izstrādāt saskaņotu ES metodiku, ar ko aprēķina 
maksimālo atbildības robežvērtību, ņemot vērā attiecīgo darbību un ietekmi uz vidi;

16. uzskata, ka, tā kā DAVJ mērķis ir novērst un atlīdzināt kaitējumu videi, jauna regula 
(Regula par atbildību vides jomā) ir jāpiemēro attiecībā uz visiem uzņēmumiem, kas 
darbojas Eiropas Savienībā, neatkarīgi no tā, kur tie ir reģistrēti vai kur tie atrodas, un 
ka ir jāīsteno holistiska pieeja un savstarpīgums, lai apmierinātu uzņēmumu vajadzības 
pasaules ekonomikā;

17. uzskata, ka, lai novērstu ārkārtīgi plaši izplatītu piesārņojumu, ir jāpiemēro ne tikai 
atbildības vides jomā instrumenti, bet arī vesela virkne instrumentu, tostarp 
administratīvie pasākumi, finansiālas sankcijas un dažos gadījumos kriminālvajāšana;

18. aicina Komisiju nekavējoties nākt klajā ar priekšlikumu par vides inspekcijām ES 
līmenī, kā to ierosināja Vides atbilstības un pārvaldības forums tās darba programmas 
devītajā pasākumā, taču uzskata, ka ar ieteikumu noteikt minimālos vides inspekciju 
kritērijus nepietiek;

°

° °

19. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai.

21 piemēram, “dīzeļgeitas” skandālā un Volkswagen izpilddirektora lieta.
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PASKAIDROJUMS

Tā kā DAVJ tika pieņemta 2004. gadā, Eiropas Parlaments ar šo patstāvīgo ziņojumu vēlējās 
noskaidrot jomas, kurās ir iespējami uzlabojumi, un sniegt konkrētus ieteikumus, kas Eiropas 
Komisijai ir jāiekļauj tās turpmākajos tiesību aktu priekšlikumos. Šiem priekšlikumiem cita 
starpā ir jābūt vērstiem uz videi nodarītā kaitējuma novēršanu, samazinot riskus, stiprinot 
piesardzības principu un principu “piesārņotājs maksā”, radot vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus uzņēmumiem un nodrošinot, ka nodokļu maksātāji videi nodarītā kaitējuma radītās 
izmaksas nesedz. Kopumā ir jācenšas līdzsvarot vides un uzņēmējdarbības intereses.

Referenta nostāja

Dalībvalstīs pastāv ievērojamas atšķirības attiecībā uz DAVJ īstenošanu un izpildes kontroli. 
Tās traucē vienlīdzīgu konkurences apstākļu iekšējā tirgū panākšanu, lieki apgrūtina un 
sadārdzina uzņēmumu pārvietošanu un ierobežo videi nodarītā kaitējuma efektīvu 
nepieļaušanu un novēršanu. Tādēļ referents uzskata, ka DAVJ ir jāpadara par pilnībā 
saskaņotu regulējumu. Darbseminārā par DAVJ, kas notika JURI komitejā 2020. gada 
27. oktobrī, vairāki eksperti par šo jautājumu apstiprināja, ka tas ir dzīvotspējīgs risinājums1.

Lai pēc dalībvalstu pieprasījuma atbalstītu DAVJ īstenošanu un izpildi, Komisijai ir jāapsver 
iespēja izveidot ES DAVJ īpašo uzdevumu grupu, kurā darbotos augsti kvalificēti eksperti. ES 
DAVJ īpašo uzdevumu grupa varētu papildus tam sniegt atbalstu un konsultācijas personām, 
kurām ir nodarīts kaitējums (salīdzināms ar SOLVIT), par pieejamām iespējām ES līmenī celt 
prasību par videi nodarīto kaitējumu.

Komisijai ir jāizvērtē arī tas, vai varbūt ir nepieciešams ieviest obligātu finansiālā 
nodrošinājuma sistēmu, lai garantētu, ka uzņēmumu maksātnespējas gadījumā nodokļu 
maksātāji videi nodarītā kaitējuma izmaksas nesedz.

Tā paša iemesla dēļ Komisijai ir jāizvērtē, vai ir lietderīgi ieviest mātesuzņēmuma un 
piegādes ķēdes saistības, kuru mērķis būtu samazināt riska faktorus.

Piedevām DAVJ ir jāpiemēro visām sabiedrībām, kas darbojas iekšējā tirgū, neatkarīgi no tā, 
kur tās ir reģistrētas vai kur tās faktiski atrodas. Savstarpīgums ir nepieciešams, lai novērstu 
negodīgu konkurenci un apmierinātu uzņēmumu vajadzības pasaules ekonomikā. Kopsakarā 
ar vienlīdzīgu konkurences apstākļu radīšanu iekšējā tirgū šīs bija visbiežākās prasības, ko 
izvirzīja nozares pārstāvji, ar kuriem referents runāja.

Komisijai ir jāpārbauda, vai ir nepieciešams un iespējams paplašināt DAVJ tvērumu, lai to 
saskaņotu ar citiem ES tiesību aktiem un īstenotu holistisku pieeju, novēršot ilgtermiņa un 
īstermiņa kaitējumu videi, cilvēku veselībai un gaisa kvalitātei, un jānovērtē, vai piesardzības 
principa pieeja pienācīgi paredz potenciāli bīstamus riskus vai sekas.

Papildus tam referents uzskata, ka lielākā daļa DAVJ definīciju ir jāprecizē, lai šī direktīva 
būtu taisnīga un saprotama visām ieinteresētajām personām un ietu kopsolī ar piesārņojošo 

1 https://www.europarl.europa.eu/committees/en/workshop-on-liability-of-companies-for-e/product-
details/20201023WKS03021.

https://www.europarl.europa.eu/committees/en/workshop-on-liability-of-companies-for-e/product-details/20201023WKS03021
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/workshop-on-liability-of-companies-for-e/product-details/20201023WKS03021
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vielu straujo attīstību;

Piedevām attiecībā uz fakultatīvo atļauju un laikmetīgajiem aizsardzības pasākumiem 
referents uzskata, ka paredzamības gadījumos vai, ja uzņēmumu zinātniekiem būtu vajadzējis 
zināt labāk, minēto aizsardzības pasākumu īstenošana ir jāturpina tikai tad, ja uzņēmums var 
pierādīt, ka tas nav varējis zināt savas darbības bīstamību (apgrieztais pierādīšanas 
pienākums).

DAVJ ir jāsaskaņo ar tiesību aktiem par uzņēmumu to valžu locekļu civiltiesisko atbildību, 
kuri rada kaitējumu videi, pieņemot bezatbildīgus lēmumus, kā tas bija Volkswagen lietā (tā 
dēvētais “dīzeļgeitas skandāls”).

Visbeidzot, lai novērstu ārkārtīgi plašu piesārņojumu, ir jāpiemēro ne tikai atbildības vides 
jomā instrumenti, bet vesela virkne instrumentu, tostarp administratīvi pasākumi, finansiālas 
sankcijas un dažos gadījumos kriminālvajāšana;


