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I. RAGINIMAS IMTIS BENDRŲ VEIKSMŲ
1

Europos žaliojo kurso sėkmė priklauso nuo valstybių narių, visuomenės ir visų
suinteresuotųjų subjektų įsitraukimo ir ryžto. Komunikate dėl Europos žaliojo
kurso Komisija įsipareigojo1 „apsvarsty[ti] galimybę peržiūrėti Orhuso
reglamentą, kad būtų suteikta galimybė piliečiams ir NVO, kuriems kelia
susirūpinimą poveikį aplinkai darančių sprendimų teisėtumas, pasinaudoti
administracine ir teismine peržiūra ES lygmeniu. Komisija taip pat imsis veiksmų,
kad pagerintų jų galimybes kreiptis į nacionalinius teismus visose valstybėse
narėse“.

2

Kad Europos žaliasis kursas būtų sėkmingas ir nulemtų ilgalaikius pokyčius, ES
turėtų bendrauti su piliečiais ir suinteresuotaisiais subjektais. Visuomenė yra ir
turėtų būti žaliosios pertvarkos varomoji jėga ir turėtų turėti galimybių aktyviau
dalyvauti kuriant ir įgyvendinant naują politiką. Stiprinant pasitikėjimą tiek
nacionalinėmis, tiek ES administravimo institucijomis, taip pat svarbu, kad veiktų
būtina stabdžių ir atsvarų sistema, kuria užtikrinama galimybė patikrinti, ar aktai
ir sprendimai atitinka aplinkos teisės aktus. Teisės aplinkosaugos klausimais
kreiptis tiek į ES Teisingumo Teismą (ESTT), tiek į nacionalinius teismus, kaip
Sąjungos teismus, užtikrinimas yra reikšminga priemonė, padedanti įgyvendinti
Europos žaliąjį kursą atitinkančią pertvarką, ir būdas įtvirtinti pilietinės
visuomenės, kaip demokratinės erdvės sergėtojos, vaidmenį.

3

Šis komunikatas skelbiamas kartu su Komisijos pasiūlymu iš dalies pakeisti
Reglamentą (EB) Nr. 1367/2006 (toliau – Orhuso reglamentas) siekiant pagerinti
administracinių aktų vidaus peržiūrą (COM(2020) ...)2. Kai teisėkūros institucijos
priims pasiūlymą, juo Orhuso konvencijos (toliau – Konvencija)3 įgyvendinimas
bus pagerintas „taip, kad tai būtų suderinama su pagrindiniais Sąjungos teisinės
tvarkos principais ir su jos teisminės peržiūros sistema“4. Siūloma, kad aplinkos
srityje veikiančios nevyriausybinės organizacijos (NVO) turėtų daugiau
galimybių pagal Konvenciją ginčyti ES institucijų ir įstaigų veiksmus ir
neveikimą.

1
2

COM(2019) 640.
[Nuoroda į pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo iš dalies keičiamas Orhuso reglamentas – 2006 m. rugsėjo
6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją,
visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais nuostatų taikymo Bendrijos
institucijoms ir organams (OL L 264, 2006 9 25, p. 13–19).].

3

Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (UNECE) Konvencija dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo
priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais.

4

Europos Sąjungos deklaracija, paskelbta Budvoje, Juodkalnijoje, 2017 m. Konvencijos šalių susitikime (Budvos deklaracija).

1

4

Pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra priimamo akto siekiama sustiprinti ES teisės
kreiptis į teismą aplinkosaugos klausimais sistemą. Pagal visą šią sistemą
kiekvienam ieškovui suteikiama teisė naudotis Konvencijos reikalavimus
atitinkančiu veiksmingu teisių gynimo mechanizmu.

5

Šio komunikato tikslas – išryškinti valstybių narių esminį vaidmenį bendroje ES
sistemoje. Valstybės narės turi užtikrinti teisę ir sudaryti palankesnes sąlygas
kreiptis į teismą aplinkosaugos klausimais, kurie reglamentuojami aktais,
priimtais remiantis ES teisės aktais, taip pat nacionalinėmis įgyvendinimo
priemonėmis, susijusiomis su ne teisėkūros procedūra priimtais ES aktais. Teisė
kreiptis į teismą apima NVO ir asmenims, kuriems aplinkos apsaugos teisės
pažeidimas padarė tiesioginį poveikį, suteikiamą teisę kreiptis į teismą5, be kita
ko, tarpvalstybiniu lygmeniu. Deja, praktikoje esama trūkumų. 2019 m.
Komisijos paskelbtame Aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūros dokumente6
nustatyta nemažai sisteminių trūkumų, susijusių su praktiniu teisės kreiptis į
teismą aplinkosaugos klausimais užtikrinimu nacionalinėse teisinėse sistemose.
Visų pirma, joje pabrėžta, kad NVO kyla problemų pasinaudoti teise kreiptis į
teismą ir taip teisiškai užginčyti su ES susijusius veiksmus aplinkos srityje, taip
pat jos susiduria su procedūrinėmis kliūtimis, pvz., patiria pernelyg didelių
išlaidų.

6

Siekdama pagerinti ES teisės kreiptis į teismą aplinkosaugos klausimais sistemą,
pagal Konvenciją, kurios šalys savo ruožtu yra valstybės narės, Komisija ragina
valstybes nares geriau įgyvendinti taikytinus ES teisės aktus. Taip pat svarbu,
kad teisminėms institucijoms ir teismų praktikai taikytinomis valstybių narių
taisyklėmis būtų visiškai įgyvendinama ESTT praktika, susijusi su teise kreiptis į
teismą aplinkosaugos klausimais. Be to, nacionalinės teisės aktais neturėtų būti
sudaroma tokių kliūčių, pvz., nesuteikiant teisės kreiptis į teismą NVO, kaip
reikalaujama pagal Konvenciją. Kad visose valstybėse narėse būtų užtikrinamas
teisinis tikrumas, nacionalinė teisė turi atitikti Konvencijoje, ES teisės aktuose ir
ESTT praktikoje nustatytus reikalavimus. Nacionaliniai teismai taip pat turėtų
taikyti taikytinas taisykles ir užtikrinti jų taikymą laikydamiesi reikalavimų,
nustatytų pagal ES teise grindžiamą jų nacionalinę teisinę tvarką.
II.

7

TEISĖS KREIPTIS Į TEISMĄ APLINKOSAUGOS KLAUSIMAIS SVARBA ES
Teisė į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą yra viena iš
pagrindinių teisių pagal ES teisinę tvarką7. Veiksmingos teismų sistemos atlieka
esminį vaidmenį saugant Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 2
straipsnyje įtvirtintą teisinės valstybės principą8, taip pat užtikrinant veiksmingą
ES teisės taikymą ir didinant visuomenės pasitikėjimą viešojo administravimo
institucijomis.

5
Sprendimas Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland, C-197/18, 31–34 punktai.
6
2019 m. aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūra. Europa saugo savo piliečius ir gerina jų gyvenimo kokybę (COM(2019) 149).
7 Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (OL C 326, 2012 10 26, p. 391–407) 47 straipsnis.
8
Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai „Tolesnis teisinės valstybės stiprinimas
Sąjungoje. Esama padėtis ir galimi tolesni veiksmai“ (COM(2019) 163).

2

8

Tai taip pat atitinka ES sutarties 19 straipsnio 1 dalį, kurioje reikalaujama, kad
valstybės narės numatytų teisių gynimo priemones, būtinas užtikrinant
veiksmingą teisminę apsaugą Sąjungos teisei priklausančiose srityse, taip pat
ESTT praktikoje, susijusioje su teise kreiptis į teismą aplinkosaugos klausimais.
Teisė kreiptis į teismą aplinkosaugos klausimais taip pat aktuali taikant ES
pagrindinių teisių chartijos 419 ir 47 straipsnius10 ir padeda užtikrinti teisinį
tikrumą.

9

Asmenys ir NVO, teikdami skundus administravimo institucijoms arba keldami
bylas teisme, atlieka esminį vaidmenį nustatant galimus ES teisės pažeidimus.
Kai asmenys arba NVO siekia teisingumo kreipdamiesi į neteisminę
administravimo įstaigą, tai vadinama nagrinėjimu administracine tvarka; jeigu jie
savo teises gina teisme, tai vadinama nagrinėjimu teismine tvarka11.

10

Visa ES administracinio ir teisminio teisių gynimo sistema ne tik apima Orhuso
reglamente nustatytą vidaus peržiūros mechanizmą ir teisę kreiptis į ESTT, bet ir
remiasi nacionaliniais teismais. Konkrečiai, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos
veikimo (toliau – SESV) 267 straipsnį bet kuriam fiziniam ar juridiniam
asmeniui, kuris yra nacionaliniuose teismuose nagrinėjamos bylos šalis, leidžiama
prašyti ES Teisingumo Teismo priimti prejudicinį sprendimą dėl ES institucijų
priimtų aktų galiojimo. Kartu veikiančios ES ir nacionalinės teisių gynimo
sistemos yra esminės siekiant ES veiksmingai užtikrinti teisę kreiptis į teismą
aplinkosaugos klausimais.
III. ES KAIP KONVENCIJOS ŠALIS

11

ES oficialiai tapo Konvencijos šalimi 2005 m. 27 valstybės narės atskirai taip pat
yra Konvencijos šalys ir kiekviena turi individualių ir bendrų kompetencijos
sričių, pareigų ir įsipareigojimų užtikrinti teisę kreiptis į teismą „aplinkosaugos
klausimais“, kaip nustatyta Konvencijos 1 straipsnyje12. Todėl prievolė laikytis
Konvencijos yra susijusi su šia būdinga ES ypatybe, kai savo kompetencija
naudojasi ir ES, ir jos valstybės narės. Paskesniuose punktuose svarbu turėti
omenyje konkrečias ratifikavus Konvenciją atsiradusių įsipareigojimų ribas ir
pobūdį.

12

Remiantis Konvencijoje vartojamais terminais, ES yra regioninė ekonominės
integracijos organizacija. Pagal Konvencijos 19 straipsnio 5 dalį buvo
reikalaujama, kad ES, pranešdama apie savo ratifikavimo dokumentą, apibrėžtų
„savo kompetenciją šios Konvencijos reglamentavimo srities klausimais“.

13

Atsakydama ES pareiškė, kad „ES institucijos taikys Konvenciją pagal
galiojančias ir būsimas taisykles, reglamentuojančias teisę susipažinti su

9
10
11
12

Teisė į gerą administravimą.
Teisė į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą.
Remiantis Konvencijos 9 straipsnio 3 dalyje vartojamais terminais.
„Kiekviena Šalis, vadovaudamasi šios Konvencijos nuostatomis, užtikrina teisę gauti informaciją, visuomenei dalyvauti
priimant sprendimus bei teisę kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais, kad būtų apsaugota kiekvieno dabartinės ir būsimų
kartų žmogaus teisė gyventi palankioje jo sveikatai ir gerovei aplinkoje.“

3

dokumentais ir kitomis atitinkamomis ES teisės nuostatomis Konvencijos
reglamentuojamoje srityje“. Svarbiausia, ji pridūrė, kad „ES atsako už tų pagal
Orhuso konvenciją kylančių įsipareigojimų vykdymą, kuriems taikoma galiojanti
ES teisė,“ ir kad „ES kompetencija, iš esmės, linkusi nuolat vystytis“.
14

Todėl ES institucijos ir įstaigos Konvenciją taiko pagal taikytinas ES taisykles.
Įgyvendinant Konvenciją būtina atsižvelgti į būdingas ES teisinės tvarkos
ypatybes. Tai patvirtino ir ESTT, paaiškinęs, kad Konvencija „sudaryta
atsižvelgiant į nacionalines teisės sistemas, o ne į regioninės ekonominės
integracijos organizacijoms, kaip antai Sąjungai, būdingus ypatumus“13.

15

Teisė į administracinę ir teisminę peržiūrą ES grindžiama daugiasluoksne
sistema. ESTT taip pat priminė, kad pagal galiojančią ES teisės sistemą teismo ir
administracinės procedūros, susijusios su teise kreiptis į teismą remiantis aplinkos
apsaugos teise, „iš esmės“ yra valstybių narių teisės dalis14. Laikydamiesi
nacionalinėje teisėje apibrėžtų sąlygų, asmenys ir teisės subjektai gali prašyti, kad
nacionalinis teismas kreiptųsi į ESTT, kad pagal SESV 267 straipsnį būtų
peržiūrėtas ES aktų galiojimas.

16

Be to, pagal SESV 263 straipsnio 4 pastraipą fiziniams ar juridiniams asmenims
leidžiama pateikti ieškinį tiesiogiai ESTT (Bendrajam Teismui) dėl i) jiems skirto
akto, ii) tiesiogiai ir konkrečiai su jais susijusio akto arba iii) tiesiogiai su jais
susijusio reglamentuojamojo pobūdžio akto, dėl kurio nereikia patvirtinti
įgyvendinimo priemonių.

17

Priimdama Orhuso reglamentą, ES papildė ES lygmeniu veikiančią esamą
peržiūros sistemą tiek su administracine, tiek su teismine peržiūra susijusiomis
nuostatomis. Todėl aplinkos apsaugos srityje veiklą vykdančios NVO gali
pasiekti, kad būtų atlikta ES institucijų ir įstaigų ne teisėkūros procedūra priimtų
individualiai taikomų administracinių aktų administracinė peržiūra15. Sąjunga
visgi nusprendė nesinaudoti savo kompetencija, kaip buvo nurodyta ratifikavimo
metu, ir pagal Orhuso reglamentą Sąjungos lygmeniu nepriėmė ES institucijoms
ir įstaigoms taikytinų atskirų nuostatų dėl asmenims skirtos administracinės
peržiūros.

18

Gavęs skundą, Atitikties Konvencijai komitetas padarė išvadą, kad ES šiuo metu
ne iki galo vykdo savo įsipareigojimus pagal Konvencijoje nustatytus
reikalavimus dėl teisės kreiptis į teismą aplinkosaugos klausimais 16. Pirmiau
paminėtu17 pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra priimamo akto siekiama ištaisyti
šią padėtį iš dalies pakeičiant Orhuso reglamentą ir praplečiant NVO suteikiamas
teises. Šiuo komunikatu ES lygmens veiksmai papildomi nurodant, ką reikia
patobulinti nacionaliniu lygmeniu.

13
14

15
16
17

Sprendimas ClientEarth, C-612/13 P, ECLI:EU:C:2015:486, 40 ir 41 punktai.
Sprendimas Taryba ir Komisija / Vereniging Milieudefensie aos, sujungtos bylos nuo C-401/12 P iki C-403/12 P, EU:C:2015:4,
60 punktas; Sprendimas Taryba ir Komisija / Stichting Natuur en Milieu aos, sujungtos bylos C-404/12 P ir C-405/12 P,
EU:C:2015:5, 52 punktas.
Su pakeitimais, padarytais Reglamentu (…), kad būtų įtraukti ir bendrai taikomi administraciniai aktai.
Kaip išdėstyta Komisijos tarnybų darbiniame dokumente – Ataskaitoje dėl Orhuso konvencijos įgyvendinimo Europos
Sąjungoje teisės kreiptis į teismą aplinkosaugos klausimais srityje (SWD(2019) 378 final).
3 punktas.

4

IV. VALSTYBIŲ NARIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL ES TEISĘ
19

Jeigu su esminių aplinkos apsaugos taisyklių laikymusi susiję nacionalinių
valdžios institucijų veiksmai buvo nepakankami ar netinkami, asmenys ir NVO
turi turėti galimybę remtis jiems taikytinomis procedūrinėmis taisyklėmis. Kad
apsaugotų aplinką ir įgalintų visuomenės narius bei NVO, ES priėmė
aplinkosaugos sektoriaus direktyvų18, į kurias įtraukta nuostatų dėl teisės kreiptis
į nacionalinius teismus. Įgyvendinant šias direktyvas, visuomenės nariams, taip
pat NVO, suteikiamos galimybės naudotis savo teise kreiptis į teismą tose
konkrečiose srityse. Jau nusistovėjo praktika, pagal kurią pareiga užtikrinti
veiksmingą teisminę apsaugą aplinkosaugos klausimais tenka ir nacionaliniams
teismams19. Ši pareiga susijusi su ES aplinkos apsaugos teise grindžiamomis
teisėmis ir galimybe remtis pagal ES teisės aktus nustatytais įsipareigojimais20.

20

Kad būtų užtikrinta veiksminga tų teisių teisminė apsauga, valstybių narių
įsipareigojimai užtikrinti teisę kreiptis į jų nacionalinius teismus neapsiriboja tik
numatytaisiais pirmiau paminėtuose Sąjungos antrinės teisės aktuose21.

21

Pirma, vadovaujantis ES sutarties 4 straipsnio 3 dalyje nustatytu lojalaus
bendradarbiavimo principu, valstybės narės turi imtis visų tinkamų veiksmų,
įskaitant veiksmingą teisminę apsaugą, siekdamos užtikrinti, kad būtų priimtos
priemonės, kurių reikalaujama pagal ES teisę, ir būtų pakankamai apsaugotos iš
ES teisės kylančios asmenų teisės22. Be to, ES sutarties 19 straipsnio 1 dalyje
reikalaujama, kad valstybės narės „numat[ytų] teisių gynimo priemones, būtinas
užtikrinant veiksmingą teisminę apsaugą Sąjungos teisei priklausančiose srityse“.
Taigi teisė kreiptis į nacionalinius teismus yra būtina, kad ES teisminės apsaugos
sistema veiktų tinkamai.

22

Šiuo atžvilgiu nacionaliniai teisių gynimo valstybių narių nacionaliniuose
teismuose mechanizmai yra neatsiejama ES teisminio teisių gynimo sistemos
dalis. Nacionaliniai teismai taip pat yra Sąjungos teismai ir yra susieti su ESTT
prašymų priimti prejudicinį sprendimą sistemoje, nustatytoje pagal SESV 267
straipsnį. Toks bendradarbiavimas apima ES teisės aiškinimą ir ES
institucijų aktų galiojimo tikrinimą. Remiantis nacionalinėmis procedūrinėmis
taisyklėmis, galimybės pasinaudoti teise kreiptis į teismą turėtų būti užtikrintos
tiek asmenims, tiek NVO.

23

Antra, Konvencija, būdama neatsiejama ES teisinės tvarkos dalis ir pagal SESV
216 straipsnio 2 dalį privaloma ES institucijoms ir valstybėms narėms, taip pat

18

19
20
21
22

Pavyzdžiui, 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių
projektų poveikio aplinkai vertinimo (OL L 26, 2012 1 28, p. 1–21), 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyva 2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti) (OL L 143,
2004 4 30, p. 56–75) arba 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių
išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (OL L 334, 2010 12 17, p. 17–119). 2012 m. liepos 4 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus
kontrolės, iš dalies keičianti ir vėliau panaikinanti Tarybos direktyvą 96/82/EB, OL L 197, 2012 7 24, p. 1–37. 2003 m. sausio
28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ir
panaikinanti Tarybos direktyvą 90/313/EEB, OL L 41, 2003 2 14, p. 26–32.
Sprendimas ClientEarth, C-404/13, ECLI:EU:C:2014:2382, 52 punktas.
Sprendimas Janecek, C-237/07, 2008 I-06221, 37 punktas.
Žr. 17 išnašą.
Sprendimas Deutsche Umwelthilfe, C-752/18, ECLI:EU:C:2019:1114, 38 punktas.

5

taikytina aplinkos apsaugą reglamentuojančiai ES teisei. Nesant teisę kreiptis į
teismą aplinkosaugos klausimais reglamentuojančių ES taisyklių, „kiekviena
valstybė narė savo nacionalinės teisės sistemoje turi nustatyti ieškinių, skirtų iš
Sąjungos teisės <...> kylančių asmenų teisių apsaugai užtikrinti, pareiškimo
procesines taisykles, nes valstybės narės kiekvienu atveju privalo užtikrinti
veiksmingą šių teisių apsaugą“23. Visų pirma, Konvencijos 9 straipsnio 3 dalis
kartu su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsniu „įpareigoja
valstybes nares užtikrinti veiksmingą teisminę Sąjungos teisėje, visų pirma,
aplinkos teisės nuostatose, įtvirtintų teisių apsaugą“24.
24

ESTT pridūrė, kad „siekdamas užtikrinti veiksmingą teisminę gynybą Sąjungos
teisei priklausančiose srityse, nacionalinis teismas turi aiškinti nacionalinę teisę
taip, kad ji kuo labiau atitiktų tiek Orhuso konvencijos 9 straipsnio 3 ir 4 dalių
tikslus, tiek tikslą užtikrinti veiksmingą teisminę Sąjungos teisėje įtvirtintų teisių
gynybą“25.

25

Todėl SESV 267 straipsnyje nustatytos su ES aktų galiojimu susijusios
prejudicinių sprendimų procedūros veiksmingumas priklauso nuo to, ar valstybės
narės pakankamai užtikrina NVO ir asmenų teisę kreiptis į teismą. Joms tenka
pareiga užtikrinti, kad būtų suteikiama teisė kreiptis į jų teismus aplinkos
apsaugos teisės klausimais, kuriems taikomos ES taisyklės. Tai apima atvejus, kai
„konkrečiam klausimui, dėl kurio dar nebuvo priimta Sąjungos teisės aktų, gali
būti taikoma Sąjungos teisė, jeigu jis susijęs su sritimi, kurios didelė dalis
patenka į šios teisės taikymo sritį“26.

26

Nemažai metų kauptoje ESTT praktikoje išaiškinta, kad valstybės narės privalo
užtikrinti teisę kreiptis į teismą aplinkosaugos klausimais, kuriems taikomos ES
taisyklės, be kita ko, dėl sprendimų, veiksmų ir neveikimo 27 įvairiose aplinkos
politikos srityse, pvz., vandens28, gamtos29 ir oro kokybės30.

27

Siekdama apžvelgti praktines ESTT praktikos išvadas ir padėti valstybių narių
valdžios institucijoms ir specialistams suvokti tų išvadų svarbą ES aplinkos
apsaugos teisės reglamentuojamose srityse, 2017 m. Komisija paskelbė
Pranešimą dėl teisės kreiptis į teismą aplinkosaugos klausimais31 (toliau –
Pranešimas). Pranešime išdėstyti teisės kreiptis į teismą aplinkosaugos klausimais
reguliavimo standartai, susiję su NVO ir asmenims taikomomis procedūrinėmis
garantijomis ir teise pareikšti ieškinį. Pranešime taip pat aiškiai išdėstytas
reikalavimas vengti brangių ar ilgai trunkančių procedūrų ir nurodyta, kad
valstybės narės privalo viešai paskelbti visą su teise kreiptis į teismą susijusią

23
24
25
26
27
28
29
30
31

Sprendimas Lesoochranárske zoskupenie, C-240/09, ECLI:EU:C:2011:125, 47 ir 48 punktai.
Sprendimas Protect, C-664/15, ECLI:EU:C:2017:987, 45 punktas; Sprendimas Lesoochranárske zoskupenie, C-243/15,
ECLI:EU:C:2016:838, 50 ir 73 punktai.
Sprendimas Deutsche Umwelthilfe, C-752/18, EU:C:2019:1114, 39 punktas.
Sprendimas Lesoochranárske zoskupenie, C-240/09, 40 punktas.
Su atitinkamais sprendimais, veiksmais ir neveikimu susiję Konvencijos 6, 7, 8 ir 9 straipsniai.
1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyva 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių
(OL L 375, 1991 12 31, p. 1–8).
1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos, OL L 206,
1992 7 22, p. 7–50.
Pavyzdžiui, 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio
oro Europoje (OL L 152, 2008 6 11, p. 1–44) 23 straipsnis.
2017/2616 (OL C 275, 2017 8 18, p. 1–39).

6

informaciją, kaip reikalaujama remiantis ESTT praktika. Valstybės narės turėtų
domėtis Pranešime apibendrintais ESTT praktikos pakeitimais ir imtis reikiamų
priemonių jiems įgyvendinti32.

V. TOLESNI VEIKSMAI. PRIORITETINĖS VEIKLOS SRITYS
28

Komunikate dėl Europos žaliojo kurso paskelbta, kad „Komisija ir valstybės
narės taip pat turi užtikrinti, kad politika ir teisės aktai būtų vykdomi ir
veiksmingai įgyvendinami“. Komisija yra visapusiškai įsipareigojusi dirbti kartu
su valstybėmis narėmis, kad nacionaliniu lygmeniu būtų geriau užtikrinama teisė
kreiptis į teismą aplinkosaugos klausimais.

29

Siekiant gauti visą aplinkos apsaugos teikiamą naudą, būtina, kad valstybės narės
veiksmingai praktiškai įgyvendintų priimtas ES taisykles. Taip pat svarbu
užtikrinti, kad teisė visuomenės nariams ir NVO pagal SESV 267 straipsnį
kreiptis į ESTT nebūtų nepagrįstai ribojama. Pašalinus kliūtis pasinaudoti teise
kreiptis į teismą būtų gauta papildomos naudos: padidėtų teisinis tikrumas,
pagerėtų teisingumo vykdymas ir sumažėtų administracinė našta.

30

Komisijos paskelbtame 2019 m. aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūros
dokumente padaryta išvada, kad kelios valstybės narės turėtų imtis papildomų
priemonių, kad užtikrintų aplinkos srityje veikiančių NVO teisę kreiptis į teismą
ir taip teisiškai užginčyti su ES susijusius veiksmus aplinkos srityje33. Taip pat
padaryta išvada, kad su aplinka susijusių skundų pateikėjai turėtų nesusidurti su
nacionalinėmis procedūrinėmis kliūtimis, pvz., nepatirti pernelyg didelių išlaidų
(kai kuriais atvejais siekiančių šimtus tūkstančių eurų)34.

31

Atsižvelgiant į šio komunikato IV skyriuje nustatytus valstybių narių
įsipareigojimus ir į Komisijos padarytas išvadas35 dėl praktinės padėties
kiekvienoje valstybėje narėje, prioritetinių veiksmų reikia imtis toliau nurodytose
keturiose srityse.

32

Vadovaujantis Komisijos strateginiu komunikatu „ES teisė. Geresnis taikymas –
geresni rezultatai“36, pirmoji prioritetinė sritis – valstybių narių užtikrinamas
tinkamas ES antrinės teisės aktų perkėlimas į nacionalinę teisę. Tai susiję su
ES aplinkos apsaugos teisės aktais, kuriuose yra nuostatų dėl teisės kreiptis į
teismą37. Valstybės narės yra įsipareigojusios tinkamai ir visa apimtimi perkelti
šias direktyvas į nacionalinę teisę, pagal SESV 291 straipsnio 1 dalį siekdamos
užtikrinti, kad jos būtų įgyvendintos.

32
33
34
35
36
37

Visų
pirma
žr.
Pranešimą
(ir
atnaujinimus),
pateikiamą
Komisijos
interneto
svetainėje
https://ec.europa.eu/environment/aarhus/legislation.htm.
2019 m. aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūra, cituota pirmiau.
2019 m. aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūra, cituota pirmiau. Aplinkos valdymo vertinimo sistemos kūrimo ES valstybėse
narėse tyrimo Nr. 07.0203/2017/764990/SER/ENV.E.4 išvados, galutinė ataskaita.
Žr. 30 punktą.
Komisijos komunikatas. „ES teisė. Geresnis taikymas – geresni rezultatai“ (C(2016) 8600, OL C 18, 2017 1 19, p. 10–20).
Žr. 16 išnašą.
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33

Antroji prioritetinė sritis – užtikrinimas, kad teisėkūros institucijos į
Komisijos rengiamus pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų su
aplinkosaugos klausimais susijusių naujų ar peržiūrimų ES teisės aktų
įtrauktų nuostatas dėl teisės kreiptis į teismą38. Komisijai teikiant tokius
pasiūlymus, būtina aktyvi Europos Parlamento ir Tarybos parama. Nuostatos dėl
teisės kreiptis į teismą bus rengiamos atsižvelgiant į Pranešime apibendrintą
ESTT praktiką. Pastaruosius kelerius metus Taryba nerodė noro priimti tokias
nuostatas39, taip atsimesdama nuo savo ankstesnio požiūrio, kurio laikydamasi
anksčiau buvo patvirtinusi pirmiau paminėtas direktyvas.

34

Šiuo atžvilgiu Komisija laikosi nuomonės, kad su šiuo klausimu susijusios aiškios
ES aplinkos apsaugos teisės aktų nuostatos padėtų užtikrinti teisinį tikrumą, taip
pat būtų reikalingos siekiant paremti įsipareigojimą užtikrinti veiksmingą ES
teisėje įtvirtintų teisių teisminę apsaugą. Todėl ji ragina Europos Parlamentą ir
Tarybą laikytis šio požiūrio svarstant pateiktinus pasiūlymus dėl teisėkūros
procedūra priimamų aktų.

35

Reguliariai atlikdama vertinimą, Komisija taip pat užtikrins, kad antrinės teisės
aktai atitiktų savo paskirtį. Pavyzdžiui, peržiūrėdama ES priemones, skirtas
pramonės įrenginių keliamos taršos problemai spręsti, kaip pranešta Komunikate
dėl Europos žaliojo kurso40, Komisija taip pat įvertins, inter alia, nuostatas,
darančias poveikį susijusių šalių teisėms, be kita ko, visuomenės dalyvavimui ir
teisei kreiptis į teismą.

36

Trečioji prioritetinė sritis – valstybių narių atliekama jų nacionalinių teisės
aktų ir norminių aktų nuostatų, išskyrus tas, kuriomis 32 punkte nurodytos
direktyvos perkeliamos į nacionalinę teisę, peržiūra. Turimos omenyje
nacionalinės nuostatos41, kuriomis sudaroma kliūčių aplinkos apsaugos srityje
veiklą vykdančioms NVO arba asmenims, kuriems dėl valdžios institucijų
veiksmų ar neveikimo atsiradęs ES aplinkos apsaugos teisės pažeidimas padarė
tiesioginį poveikį. Todėl būtina peržiūrėti tokias nacionalines nuostatas siekiant
pašalinti bet kokias kliūtis pasinaudoti teise kreiptis į teismą, pvz., teisės kreiptis į
teismą apribojimus arba neproporcingas išlaidas, ir tokiu būdu ES veiksmingai
užtikrinti teisę kreiptis į teismą aplinkosaugos klausimais.

37

Ketvirtoji prioritetinė sritis susijusi su nacionalinių teismų prievole
užtikrinti asmenų ir NVO teisę į veiksmingą teisinę gynybą pagal ES teisę.
Nacionalinių teismų, kaip Sąjungos teismų, vaidmuo42 yra vienas iš tinkamo ES
veiksmingos teisminės apsaugos sistemos veikimo kertinių akmenų. Prireikus
nacionaliniai teismai privalo atmesti visas ES teisei prieštaraujančias nuostatas,
net jei jos yra įstatyminio arba norminio pobūdžio43. Tai turėtų apimti nepagrįstus

38
39
40
41
42

43

Remiantis Pranešime nustatytais teisės kreiptis į teismą standartais.
Direktyvos dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės (nauja redakcija) pasiūlymas (COM(2017) 0753).
Ši peržiūra apima Direktyvą 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų.
Visų pirma dėl vandens, gamtos ir oro kokybės.
Byla T-51/89. Sprendimas Tetra Pak Rausing SA / Komisija, T-51/89, ECLI:EU:T:1990:41, 42 punktas; 2011 m. kovo 8 d.
Teisingumo Teismo (plenarinė sesija) nuomonė 1/09, pateikta pagal SESV 218 straipsnio 11 dalį, Bendrosios patentų ginčų
nagrinėjimo sistemos sukūrimas, ECLI:EU:C:2011:123, 80 punktas.
Sprendimas Boxus ir kiti, sujungtos bylos nuo C-128/09 iki C-131/09, C-134/09 ir C-135/09 ir Sprendimas Solvay ir
kiti / Région wallonne, C-182/10.
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teisės kreiptis į teismą apribojimus44, siekiant užtikrinti, kad ES taisyklės būtų
visiškai veiksmingos45. Išskirtinis vaidmuo šiuo atžvilgiu tenka valstybių narių
aukščiausiesiems teismams dėl jų pozicijos nacionalinių teisminių institucijų
sistemoje ir jų praktikos įtakos žemesnės instancijos teismams. ES bendroji teisės
kreiptis į teismą aplinkosaugos klausimais užtikrinimo sistema negali veikti
tinkamai, jei šis vaidmuo atliekamas neveiksmingai.
38

32, 36 ir 37 punktuose nustatytais pirmuoju, trečiuoju ir ketvirtuoju prioritetais
bus grindžiami Komisijos kaip Sutarčių sergėtojos veiksmai sprendžiant
problemas dėl nepagrįstai apribotos teisės kreiptis į teismą aplinkosaugos
klausimais, kuriems taikoma ES teisė. Tai apima įgaliojimą pradėti pažeidimo
nagrinėjimo procedūras.

39

33, 34 ir 35 punktuose apibūdinta su antrąja prioritetine sritimi susijusi ES
teisėkūros veikla taip pat bus svarbi remiant valstybių narių pastangas įtvirtinti
reikalaujamą teisės kreiptis į nacionalinius teismus standartą46. Kalbant apie 37
punkte aptartus nacionalinius teismus, Komisija atidžiai stebės, kaip nacionaliniai
aukščiausieji teismai pagal savo atitinkamą teisinę tvarką užtikrina veiksmingą
teisminę apsaugą aplinkosaugos klausimais, ir prireikus imsis veiksmų.

40

Siekdama įgyvendinti visus keturis pirmiau išdėstytus prioritetus, Komisija rems
valstybes nares ir labiau stengsis aktyviai bendrauti su pilietine visuomene ir
valdžios institucijomis, kad taikytina ES aplinkos apsaugos teisė būtų visiškai
įgyvendinta. Ji ketina imtis papildomų viešojo administravimo institucijoms ir
NVO skirtų pajėgumų stiprinimo iniciatyvų, mokymo ir švietimo programų ir
keitimosi informacija su pilietine visuomene iniciatyvų47. Su teisminėmis
institucijomis48 bendradarbiaujama, be kita ko, Europos teisėjų mokymo tinkle
(ETMT)49, Europos Sąjungos teisėjų forume aplinkos klausimais50 ir Europos
administracinės teisės teisėjų asociacijoje51.

41

Galiausiai, Komisija toliau stebės, kaip įgyvendinama ES teisė, susijusi su teise
kreiptis į teismą aplinkosaugos klausimais. Kad būtų lengviau tai padaryti,
Komisija skelbs informaciją internete, savo e. teisingumo portale52, ir reguliariai
vykdys įgyvendinimo stebėseną atlikdama Aplinkos nuostatų įgyvendinimo
peržiūrą53.

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Sprendimas Lesoochranárske zoskupenie, C-240/09, ECLI:EU:C:2011:125 ir Sprendimas Wasserleitungsverband Nördliches
Burgenland, C-197/18.
Sprendimas Simmenthal, 106/77, EU:C:1978:49, 22 punktas ir Sprendimas C-664/15, ECLI:EU:C:2017:987.
Žr. Pranešimo nuostatas.
„ClientEarth“ pradėtas LIFE projektas „Teisė kreiptis į teismą dėl žalesnės Europos“ (angl. Access to Justice for a greener
Europe).
Bendradarbiavimo su teisėjais programą 2008 m. pradėjo Aplinkos GD.
www.ejtn.eu/en/.
https://www.eufje.org/index.php?lang=en.
https://www.aeaj.org/.
Europos e. teisingumo strategijos link (COM(2008) 329).
Žr. 5 punkte pateiktą nuorodą.
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