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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 1774/2012 af Marco Bava, italiensk statsborger, om lokale 
myndigheders civil- og strafferetlige ansvar for udviklingsplaner, som har 
forårsaget skader på miljøet

1. Sammendrag

Andrageren foreslår kortfattet, at de lokale myndigheder bør holdes strafferetligt ansvarlige, 
når de har godkendt byudviklingsplaner, som forårsager miljøskader.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. juli 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 216, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2015

To retsakter i Den Europæiske Unions gældende ret er relevante i forbindelse med 
strafferetligt og administrativt ansvar inden for miljøpolitik: direktiv 2008/99/EF om 
strafferetlig beskyttelse af miljøet1 (direktivet om miljøkriminalitet) og direktiv 2004/35/EF 
om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader2

(miljøansvarsdirektivet). 

Direktivet om miljøkriminalitet fastsætter det strafferetlige ansvar for de overtrædelser, der er 
fastsat i direktivet, når disse er ulovlige og begås med forsæt eller i det mindste under grov 
uagtsomhed. Direktivet om miljøkriminalitet finder anvendelse på fysiske og juridiske 
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2 EUT L 143 af 30.4.2004, s. 56.
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personer. Det udelukker imidlertid, at stater eller offentlige organer med statsautoritet har et 
strafferetligt ansvar. Byudvikling (planlægning og byggeri) er ikke en overtrædelse i henhold 
til direktivet om miljøkriminalitet. 

Miljøansvarsdirektivet fastsætter et objektivt ansvar hos erhvervsdrivende, der udfører visse 
skadelige aktiviteter som anført i bilag III, når disse har forvoldt skade på beskyttede arter 
eller naturtyper, vand eller jord. I ét konkret tilfælde kan en offentlig myndighed ligeledes 
holdes ansvarlig for skade i henhold til miljøansvarsdirektivet, nemlig hvis den 
erhvervsdrivende som indsigelse har gjort gældende, at den miljøskade, som skyldes 
vedkommendes aktiviteter, er en følge af overholdelsen af et påbud eller en instruks fra en 
offentlig myndighed. Byggeaktiviteter er imidlertid ikke omfattet af bilag III til 
miljøansvarsdirektivet.

For at undgå miljøskader som følge af byudviklingsprojekter synes en forudgående 
undersøgelse af sådanne projekters mulige indvirkning på miljøet, såsom en 
konsekvensvurdering, i første omgang at være et mere passende instrument. I EU-
lovgivningen er sådanne vurderinger foreskrevet: for projekter i direktiv 2011/92/EU om 
vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet1, for planer og 
programmer i direktiv 2001/42/EF om vurdering af bestemte planers og programmers 
indvirkning på miljøet2 og for projekter, der potentielt er til skade for Natura 2000-lokaliteter i 
artikel 6, stk. 2 og 4, i Rådets direktiv 92/43/EØC om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og 
planter3. Byudviklingsprojekter håndteres især i direktiv 2011/92/EU (VVM-direktivet), i 
henhold til hvilket de underkastes en screening med henblik på at undersøge, om de kan 
forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet, hvilket således kræver en 
miljøkonsekvensvurdering. Sådanne projekter har også potentiel relevans for de øvrige 
ovennævnte direktiver.

Konklusion

På grundlag af ovenstående forekommer det vanskeligt at indføre en generel regel på EU-
niveau, ifølge hvilken offentlige myndigheder holdes strafferetligt eller administrativt 
ansvarlige for miljøskader forvoldt af byudviklingsplaner, som de tidligere har godkendt. På 
den anden side er medlemsstaterne frit stillet til at videreudvikle deres lovgivning om 
strafferetligt, civilt og offentligt ansvar, bl.a. ved at overveje at opretholde eller indføre et 
ansvar hos offentlige myndigheder, der har godkendt byudviklingsprojekter, som siden hen 
har forvoldt miljøskade.
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