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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1774/2012, внесена от Марко Бава, с италианско гражданство, 
относно наказателната и гражданската отговорност на местните органи 
за плановете за строителство, които са причинили щети на околната 
среда

1. Резюме на петицията

Накратко, вносителят на петицията предлага местните органи да носят наказателна
отговорност, когато са одобрили планове за градско развитие, които причиняват щети 
на околната среда.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 юли 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 216, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 28 февруари 2015 г.

В съществуващото право на ЕС има два правни акта, отнасящи се до наказателната и 
административната отговорност що се отнася до политиката в областта на околната 
среда. Директива 2008/99/ЕО относно защитата на околната среда чрез наказателно 
право1 (Директива относно престъпленията срещу околната среда) и Директива 
2004/35/ЕО относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и 
отстраняването на екологичните щети2 (Директивата относно екологичната 
отговорност). 

                                               
1 ОВ L 328, 6.12.2008 г., стр.28
2 ОВ L 143, 30.4.2004 г., стр.56
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Директивата относно престъпленията срещу околната среда определя наказателната 
отговорност за престъпленията, посочени в нея, когато са незаконни и преднамерени 
или най-малкото при груба небрежност. Директивата се прилага по отношение на 
физическите и юридическите лица. Тя, обаче, изключва, наказателна отговорност на 
държавите или публичните органи, упражняващи държавна власт. Градското развитие 
(планиране и строителство) не е престъпление според Директивата относно 
престъпленията срещу околната среда. 

Директивата относно екологичната отговорност определя абсолютната отговорност на 
операторите, извършващи опасни дейности, изброени в приложение III, когато те 
причиняват вреда на защитени видове или естествени местообитания, на водите или 
земята. В един конкретен случай, публичен орган може да бъде подведен под 
отговорност според Директивата относно екологичната отговорност, по-точно, когато 
оператор се позовава успешно на това, че щетите за околната среда, предизвикани от 
неговата дейност, са възникнали в резултат от изпълнение на задължително 
разпореждане или указание на обществен орган. Строителните дейности, обаче, не са 
засегнати от приложение III на Директивата.

За да се предотвратят щетите за околната среда, предизвикани от проекти за градско 
развитие, на първо място трябва да бъде направена предварителна проверка на 
възможните последствия на тези проекти върху околната среда, като извършването на 
оценка на въздействието изглежда е най-подходящият инструмент. В правото на ЕС 
такива оценки се извършват за проекти съгласно Директива 2011/92/ЕС относно 
оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда1, 
за планове и програми съгласно Директива 2001/42/ЕО относно оценката на 
последиците на някои планове и програми върху околната среда2и за проекти, 
потенциално застрашаващи обекти от мрежата „Натура 2000“ съгласно Директива 
92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и 
фауна3, в член 6, точка 3 и точка 4. Проектите за градско развитие са засегнати, по-
специално, в Директивата относно оценката на въздействието върху околната среда 
(Директива 2011/92/ЕС) и са обект на наблюдение, с цел да се установи дали биха 
имали сериозно въздействие върху околната среда, което да наложи необходимостта от 
извършване на ОВОС; такива проекти имат и потенциално отношение към 
гореспоменатите директиви.

Заключение

Поради горепосочените причини, би било трудно да се въведе общо правило на 
равнище право на ЕС, което да държи публичните органи наказателно или 
административно отговорни за щети върху околната среда, причинени от планове за 
градско развитие, които са били одобрени преди това. От друга страна, държавите 
членки са свободни да доразвиват своето наказателно, гражданско и публично право 
относно отговорността, inter alia като запазят или въведат отговорност за публичните 
органи, които одобряват проектите за градско развитие, които в последствие са довели 
до щети за околната среда.

                                               
1 ОВ L 124, 25.4.2014 г., стр.1
2 ОВ L 197, 21.7.2001 г., стр.30
3 ОВ L 206, 22.7.1997 г., стр.7


