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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o zodpovednosti spoločností za škody na životnom prostredí
(2020/2027(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES1 z 21. apríla 2004 
o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd 
(ďalej len „smernica ELD“),

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/99/ES z 19. novembra 
2008 o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva2 (ďalej len 
„smernica o trestných činoch proti životnému prostrediu“),

– so zreteľom na správu Komisie pre Radu a Európsky parlament podľa článku 18 ods. 2 
smernice 2004/35/ES zo 14. apríla 2016 o environmentálnej zodpovednosti pri 
prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd (COM(2016)0204),

– so zreteľom na články 4 a 191 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 37 Charty základných práv Európskej únie,

– so zreteľom na zmenu smernice 2004/35/ES smernicou 2006/21/ES z 15. marca 2006 
o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu3, smernicou 2009/31/ES z 23. apríla 
2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého4 a smernicou 2013/30/EÚ z 12. júna 
2013 o bezpečnosti vyhľadávania, prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu na mori5,

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie o hodnotení smernice 
o environmentálnej zodpovednosti programom REFIT, ktorý je sprievodným 
dokumentom k správe Komisie Európskemu parlamentu a Rade podľa článku 18 ods. 2 
smernice 2004/35/ES o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní 
environmentálnych škôd,

– so zreteľom na dokument výskumnej služby Európskeho parlamentu z 15. júna 2016 
s názvom Vykonávanie smernice o environmentálnej zodpovednosti: preskúmanie 
postupu hodnotenia vykonaného Komisiou6;

– so zreteľom na štúdiu tematickej sekcie pre práva občanov a ústavné veci z mája 2020 s 
názvom Environmentálna zodpovednosť podnikov (Environmental liability of 
companies)7,

1 Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 56.
2 Ú. v. EÚ L 328, 6.12.2008, s. 28.
3 Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 15.
4 Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 114.
5 Ú. v. EÚ L 178, 28.6.2013, s. 66.
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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– so zreteľom na štúdiu Európskej komisie z mája 2020 s názvom Zlepšenie finančného 
zabezpečenia v kontexte smernice o environmentálnej zodpovednosti (Improving 
financial security in the context of the Environmental Liability Directive)8,

– zo zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanoviská Výboru pre rozvoj, Výboru 
pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a Výboru pre občianske 
slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A9-0000/2020),

A. keďže koordinovaná stratégia EÚ v oblasti životného prostredia podporuje spoluprácu a 
zabezpečuje vzájomný súlad politík EÚ;

B. keďže smernica o environmentálnej zodpovednosti koexistuje s ďalšími nástrojmi a 
ustanoveniami o zodpovednosti na úrovni EÚ aj členských štátov; keďže incidenty, 
ktoré vedú k zodpovednosti vyplývajúcej zo smernice o environmentálnej 
zodpovednosti, môžu viesť k súbežným trestným, občianskoprávnym alebo správnym 
konaniam;

C. keďže smernica o environmentálnej zodpovednosti dopĺňa hlavné právne predpisy EÚ v 
oblasti životného prostredia, s ktorými je priamo alebo nepriamo prepojená, najmä 
smernicu o biotopoch9, smernicu o vtákoch10, rámcovú smernicu o vode11, rámcovú 
smernicu o morskej stratégii12 a smernicu o bezpečnosti na mori13;

D. keďže Komisia vo svojej správe z roku 2016 o environmentálnej zodpovednosti 
odporučila všetkým členským štátom, aby sa zaviazali k tomu, že budú „zaznamenávať 
údaje o incidentoch podľa smernice o environmentálnej zodpovednosti a zverejňovať 
registre podľa smernice o environmentálnej zodpovednosti, ak tak ešte neurobili“14; 
keďže napriek tomu len sedem členských štátov má register pre prípady týkajúce sa 
smernice o environmentálnej zodpovednosti, ktorý je verejne dostupný, zatiaľ čo štyri 
ďalšie členské štáty majú register, ktorý nie je verejný; keďže viaceré členské štáty 
zhromažďujú informácie, na ktoré sa vzťahujú iné právne predpisy EÚ, ale nie 
konkrétne smernica o environmentálnej zodpovednosti, alebo majú registre so širším 
alebo odlišným rozsahom pôsobnosti, a keďže niekoľko členských štátov zbiera údaje 
na regionálnej úrovni; keďže 14 členských štátov nemá databázu environmentálnych 
nehôd alebo prípadov podľa smernice o environmentálnej zodpovednosti;

E. keďže sa zdá, že väčšina členských štátov vo svojich právnych predpisoch nestanovuje 

8 Zlepšenie finančného zabezpečenia v kontexte smernice o environmentálnej zodpovednosti (Improving 
financial security in the context of the Environmental Liability Directive) (No 
07.0203/2018/789239/SER/ENV.E.4), máj 2020.
9 Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a 
rastlín, Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7.
10 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho 
vtáctva, Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7.
11 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec 
pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva, Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1.
12 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre 
činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky, Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19.
13 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/30/EÚ z 12. júna 2013 o riadení bezpečnosti cestnej 
infraštruktúry, Ú. v. EÚ L 178, 28.6.2013, s. 66.
14 COM(2016)0204, s.10.

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
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povinné nástroje finančného zabezpečenia, ale viaceré krajiny ich vyžadujú15;

F. keďže napriek tomu, že na väčšine trhov je k dispozícii dostatočné poistné krytie, a to aj 
na účely doplnkovej a kompenzačnej nápravy, dopyt je vo všeobecnosti nízky v 
dôsledku nedostatku oznámených incidentov, neoptimálneho presadzovania a 
pomalšieho vývoja na rozvíjajúcich sa trhoch16;

G. keďže v EÚ zostáva problémom platobná neschopnosť prevádzkovateľov v dôsledku 
veľkých havárií;

H. keďže v niektorých prípadoch si členovia správnych rád spoločností sú si vedomí 
činností, ktoré predstavujú vysoké riziko environmentálnych škôd, ale prinášajú väčší 
zisk než zodpovedné správanie;

Všeobecný kontext

1. víta úsilie Komisie zamerané na posúdenie a preklenutie nedostatkov pri vykonávaní 
smernice o environmentálnej zodpovednosti v členských štátoch;

2. konštatuje, že diskrečné právomoci stanovené v smernici o environmentálnej 
zodpovednosti a slabé mechanizmy na zabezpečenie súladu a účinného riadenia na 
vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni viedli k nedostatkom vo vykonávaní, k 
značnej variabilnosti medzi členskými štátmi v počte prípadov a k nerovnakým 
podmienkam pre prevádzkovateľov; zastáva preto názor, že je potrebné ďalšie úsilie na 
zabezpečenie regulačnej normalizácie v EÚ a zvýšenie dôvery verejnosti v účinnosť 
právnych predpisov EÚ;

3. víta zriadenie Fóra pre environmentálny súlad a správu životného prostredia, ktoré spája 
odborníkov s povinnosťami v oblasti zabezpečovania environmentálneho súladu a ktoré 
nadväzuje na akčný plán Komisie na rok 201817 a pracovný program na roky 2020 – 
2022 na zlepšenie environmentálneho súladu a správy životného prostredia, ktoré fórum 
schválilo vo februári 202018;

4. vyjadruje poľutovanie nad tým, že v mnohých členských štátoch rozpočty inšpektorátov 
životného prostredia  v dôsledku finančnej krízy zostali na rovnakej úrovni alebo sa 
znížili a že dokonca aj pre veľké orgány s dostatočnými zdrojmi môže byť ťažké 
nezávisle získať poznatky o najlepších spôsoboch zabezpečenia súladu; zastáva preto 
názor, že je potrebná silnejšia podpora na úrovni EÚ, napríklad prostredníctvom 
prístupných informačných portálov, bežne používaných sietí (siete EÚ pre odborníkov z 
praxe), informácií a usmernení o najlepších postupoch, dodatočných programov 
odbornej prípravy, vzdelávacích materiálov a usmernení v oblasti zručností, keďže by to 
mohlo zvýšiť tlak na spoločnosti, ktoré sú „čiernymi ovcami“, a priniesť výhody tým 
spoločnostiam, ktoré právne predpisy dodržiavajú;

15 Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie, „Outcome of the Specific Contract 'Support for the REFIT 
actions for the ELD – phase 2“ (Výsledok osobitnej zmluvy „Podpora opatrení REFIT pre smernicu o 
envirnmentálnej zodpovednosti – fáza 2“), Európska komisia, Brusel, 2019, s. 17.
16 REFIT Hodnotenie smernice o environmentálnej zodpovednosti, s. 47.
17 Oznámenie Komisie z 18. januára 2018 o opatreniach EÚ na zlepšenie environmentálneho súladu a správy 
životného prostredia, COM(2018)0010.
18 Fórum pre environmentálny súlad a správu životného prostredia, Schválený pracovný program na roky 2020 – 
2022 na zlepšenie environmentálneho súladu a správy životného prostredia, Európska komisia, Brusel, 2020.

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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5. domnieva sa, že jedným z množstva rôznych dôvodov nedostatočnej harmonizácie 
smernice ELD je skutočnosť, že nebol stanovený žiaden štandardný administratívny 
postup na informovanie príslušných orgánov o bezprostredne hroziacich alebo 
skutočných environmentálnych škodách; vyjadruje preto poľutovanie nad tým, že 
neexistuje povinnosť uverejňovať takéto oznámenia alebo informácie o tom, ako sa 
dané prípady riešia; konštatuje, že niektoré členské štáty identifikovali toto obmedzenie 
vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch a následne vytvorili databázy pre 
oznámenia, incidenty a prípady; poukazuje však na to, že táto prax sa medzi členskými 
štátmi výrazne líši a je pomerne obmedzená;

6. poukazuje na to, že by sa mali zhromažďovať spoľahlivé údaje o environmentálnych 
nehodách, ktoré vedú k uplatňovaniu smernice o environmentálnej zodpovednosti alebo 
iných administratívnych, občianskych alebo trestných nástrojov, s cieľom zistiť, či by 
kombinácia rôznych právnych nástrojov mohla primerane reagovať na škody na 
životnom prostredí, alebo či stále existujú závažné nedostatky, ktoré je potrebné 
napraviť;

7. zdôrazňuje, že takmer vo všetkých prípadoch smernice o environmentálnej 
zodpovednosti prevádzkovatelia spolupracujú so správnymi orgánmi s cieľom pracovať 
na náprave; konštatuje však, že priemerné náklady na nápravné opatrenia sú 42 000 
EUR19, ale v niekoľkých významných prípadoch boli náklady podstatne vyššie; 
vyjadruje preto poľutovanie nad tým, že v týchto prípadoch nebolo možné pokryť 
náklady z dôvodu platobnej neschopnosti prevádzkovateľa, a že v dôsledku toho musel 
náklady pokryť štát a nepriamo aj daňoví poplatníci, čo je jav, ktorému sa treba v 
budúcnosti vyhnúť;

Odporúčania

8. žiada, aby sa smernica o environmentálnej zodpovednosti čo najskôr zrevidovala a aby 
sa transformovala na plne harmonizované nariadenie s cieľom dosiahnuť rovnaké 
podmienky pre priemysel EÚ;

9. zastáva názor, že by sa malo harmonizovať presadzovanie a že by sa mala vytvoriť 
pracovná skupina EÚ pre smernicu o environmentálnej zodpovednosti zložená z 
vysokokvalifikovaných odborníkov a úradníkov Komisie, ktorá by jednak na požiadanie 
podporovala členské štáty pri vykonávaní a presadzovaní smernice, jednak poskytovala 
podporu a poradenstvo obetiam škôd na životnom prostredí, pokiaľ ide o dostupné 
možnosti právnych krokov na úrovni EÚ (porovnateľné so sieťou SOLVIT);

10. domnieva sa, že väčšina vymedzení pojmov v smernici o environmentálnej 
zodpovednosti by sa mala ďalej objasniť, aby bola smernica spravodlivá a jasná pre 
všetky zainteresované strany a aby držala krok s rýchlym vývojom znečisťujúcich látok; 
víta preto súčasné úsilie o vypracovanie dokumentu o spoločnom porozumení, 
týkajúceho sa kľúčových definícií a koncepcií smernice o environmentálnej 
zodpovednosti; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že Komisia a vládne expertné 
skupiny pre smernicu o environmentálnej zodpovednosti nedosiahli dohodu o formáte 
tohto dokumentu, čo znamená, že bude naďalej dokumentom vypracovaným 
poradenskou spoločnosťou, ktorú Komisia najala na účely podpory vykonávania 

19 Tematická sekcia pre práva občanov a ústavné veci, Environmentálna zodpovednosť podnikov, Európsky 
parlament, Brusel, 2020, s. 110.

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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viacročného pracovného programu pre smernicu o environmentálnej zodpovednosti na 
roky 2017 – 2020;

11. žiada Komisiu, aby uskutočnila štúdiu s cieľom zistiť, či by rozšírenie rozsahu 
pôsobnosti smernice o environmentálnej zodpovednosti s cieľom zosúladiť ju s 
ostatnými právnymi predpismi EÚ vrátane smernice o trestných činoch proti životnému 
prostrediu mohlo obmedziť krátkodobé a dlhodobé škody na životnom prostredí, zdraví 
ľudí a kvalite ovzdušia; okrem toho žiada Komisiu, aby posúdila, či prístup založený na 
zásade predbežnej opatrnosti správne predpokladá potenciálne nebezpečné riziká alebo 
účinky;

12. vyzýva Komisiu, aby posúdila, či by bolo vhodné zaviesť zodpovednosť materskej 
spoločnosti a zodpovednosť dodávateľského reťazca za škody na ľudskom zdraví a 
životnom prostredí20;

13. zastáva názor, že nepovinná ochrana na základe povolenia a ochrana na základe 
aktuálneho stavu vývoja by sa mali zachovať len vtedy, ak spoločnosť môže dokázať, že 
nemohla vedieť o nebezpečenstve svojej činnosti (obrátené dôkazné bremeno);

14. vyzýva Komisiu, aby zosúladila smernicu o environmentálnej zodpovednosti s 
právnymi predpismi o občianskoprávnej zodpovednosti správnych rád spoločností v 
prípadoch, keď správna rada spoločnosti prijala nezodpovedné rozhodnutia, ktoré 
spôsobili škody na životnom prostredí, alebo keď vedela o znečisťujúcich činnostiach 
svojej spoločnosti vykonávaných s cieľom maximalizovať zisk a zvýšiť odmeny pre 
svojich jej členov, ale neurobila nič, aby tomu zabránilo21;

15. žiada Komisiu, aby preskúmala možnosť zavedenia povinného systému finančnej 
záruky (zahŕňajúceho poistenie, bankové záruky, združenia spoločností a dlhopisy alebo 
fondy) s maximálnou prahovou hodnotou na každý jeden prípad s cieľom zabrániť 
tomu, aby náklady vyplývajúce z nápravy škôd na životnom prostredí museli znášať 
daňoví poplatníci; okrem toho žiada Komisiu, aby vypracovala harmonizovanú 
metodiku EÚ na výpočet maximálnej hranice zodpovednosti s prihliadnutím na činnosť 
a vplyv na životné prostredie;

16. domnieva sa, že vzhľadom na to, že účelom smernice o environmentálnej 
zodpovednosti je predchádzať environmentálnym škodám a odstraňovať ich, budúce 
nariadenie (nariadenie o environmentálnej zodpovednosti) by sa malo vzťahovať na 
všetky spoločnosti, ktoré pôsobia v EÚ, bez ohľadu na to, kde boli založené alebo kde 
sídlia, a že na uspokojenie potrieb spoločností v globálnom hospodárstve je potrebný 
holistický prístup a reciprocita;

17. zastáva názor, že v prípadoch extrémne rozšíreného znečistenia by sa na nápravu 
problému mali použiť nielen nástroje environmentálnej zodpovednosti, ale aj množstvo 
iných nástrojov vrátane administratívnych opatrení, finančných sankcií a v niektorých 
prípadoch trestného stíhania;

18. vyzýva Komisiu, aby bezodkladne predložila návrh na environmentálne inšpekcie na 

20 Pozri napríklad rozsudok Súdneho dvora z 10. septembra 2009, Akzo Nobel NV a iní/Komisia Európskych 
spoločenstiev, C-97/08 B, ECLI:EU:C:2009:536.
21 Napr. škandál „dieselgate“ a prípad generálneho riaditeľa Volkswagenu.
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úrovni EÚ, ako to navrhuje Fórum pre environmentálny súlad a správu životného 
prostredia v bode deväť svojho pracovného programu, ale zastáva názor, že 
odporúčanie, aby boli stanovené minimálne kritériá pre environmentálne inšpekcie, nie 
je postačujúce;

°

° °

19. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

So smernicou o environmentálnej zodpovednosti z roku 2004 chce Európsky parlament 
prostredníctvom tejto iniciatívnej správy identifikovať oblasti možného zlepšenia a predložiť 
konkrétne odporúčania, ktoré má Európska komisia zohľadniť vo svojich budúcich 
legislatívnych návrhoch. Tieto návrhy by sa okrem iného mali zamerať na predchádzanie 
environmentálnym škodám znižovaním rizík, posilnením zásady predbežnej opatrnosti a 
zásady „znečisťovateľ platí“, vytvorením rovnakých podmienok pre podniky a zabezpečením 
toho, aby daňoví poplatníci neniesli náklady za škody na životnom prostredí. Celkovo by 
ambíciou mala byť rovnováha medzi environmentálnymi a obchodnými záujmami.

Pozícia spravodajcu

V členských štátoch existujú výrazné rozdiely, pokiaľ ide o vykonávanie a presadzovanie 
smernice o environmentálnej zodpovednosti. Táto skutočnosť bráni rovnakým podmienkam 
na vnútornom trhu, pretože je pre tieto podniky zbytočne komplikované a nákladné orientovať 
sa na ňom, a obmedzuje účinnú prevenciu a zvrátenie škôd na životnom prostredí. 
Spravodajca preto zastáva názor, že smernica o environmentálnej zodpovednosti by sa mala 
transformovať na plne harmonizované nariadenie. Počas seminára o smernici o 
environmentálnej zodpovednosti vo výbore JURI 27. októbra 2020 viacerí odborníci na túto 
tému potvrdili, že je táto možnosť realizovateľná1.

S cieľom podporiť členské štáty pri vykonávaní a presadzovaní smernice o environmentálnej 
zodpovednosti na ich žiadosť by Komisia mala zvážiť vytvorenie pracovnej skupiny EÚ pre 
smernicu o environmentálnej zodpovednosti zloženej z vysokokvalifikovaných odborníkov. 
Táto pracovná skupina by mohla poskytovať podporu a poradenstvo poškodeným 
jednotlivcom (porovnateľné so sieťou SOLVIT), pokiaľ ide o dostupné možnosti právnych 
krokov na úrovni EÚ v prípade škôd na životnom prostredí.

Komisia by tiež mala posúdiť potrebu možného zavedenia povinného systému finančného 
zabezpečenia s cieľom zabezpečiť, aby daňoví poplatníci neniesli náklady na škody na 
životnom prostredí v prípade platobnej neschopnosti spoločnosti.

Z rovnakého dôvodu by Komisia mala posúdiť, či by za účelom zmiernenie rizík nebolo 
vhodné zaviesť zodpovednosť materskej spoločnosti a zodpovednosť dodávateľských 
reťazcov.

Okrem toho by sa smernica o environmentálnej zodpovednosti mala vzťahovať na všetky 
spoločnosti pôsobiace na vnútornom trhu bez ohľadu na to, kde boli založené alebo kde majú 
sídlo. Reciprocita je potrebná na to, aby sa zabránilo nekalej hospodárskej súťaži a aby sa 
uspokojili potreby spoločností v globálnom hospodárstve. Spolu s vytváraním rovnakých 
podmienok na vnútornom trhu išlo o najčastejšie požiadavky zástupcov priemyslu, s ktorými 
spravodajca hovoril.

Komisia by mala preskúmať, či je potrebné a možné rozšíriť rozsah pôsobnosti smernice o 

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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environmentálnej zodpovednosti s cieľom zosúladiť ju s ostatnými právnymi predpismi EÚ a 
zaujať holistický prístup k predchádzaniu dlhodobým a krátkodobým škodám na životnom 
prostredí, ľudskom zdraví a kvalite ovzdušia a posúdiť, či prístup založený na zásade 
predbežnej opatrnosti správne predpokladá potenciálne nebezpečné riziká alebo účinky.

Okrem toho sa spravodajca domnieva, že väčšina vymedzení pojmov v smernici o 
environmentálnej zodpovednosti by sa mala ďalej objasniť, aby bola smernica spravodlivá a 
jasná pre všetky zainteresované strany a aby držala krok s rýchlym vývojom znečisťujúcich 
látok.

Okrem toho, pokiaľ ide o nepovinnú ochranu na základe povolenia a ochranu na základe 
aktuálneho stavu vývoja, spravodajca sa domnieva, že v prípadoch predvídateľnosti alebo ak 
podnikoví vedci mali predpoklady na to, aby prijali iné rozhodnutie, že tieto ochrany by sa 
mali zachovať len vtedy, ak spoločnosť môže dokázať, že nemohli vedieť o nebezpečenstve 
svojej činnosti (opravené dôkazné bremeno).

Smernica o environmentálnej zodpovednosti by sa mala zosúladiť s právnymi predpismi o 
občianskoprávnej zodpovednosti členov správnych rád spoločností, ktorí spôsobujú 
environmentálne škody nezodpovednými rozhodnutiami, ako sa stalo vo veci Volkswagen 
(tzv. škandál dieselgate).

Napokon zastáva názor, že v prípadoch extrémne rozšíreného znečistenia by sa na nápravu 
problému mali použiť nielen nástroje environmentálnej zodpovednosti, ale aj množstvo iných 
nástrojov vrátane administratívnych opatrení, finančných sankcií a v niektorých prípadoch aj 
trestné stíhanie.


