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Θέμα: Αναφορά 1774/2012 του Marco Bava, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
ποινική και αστική ευθύνη των τοπικών αρχών για αναπτυξιακά σχέδια που 
έχουν προκαλέσει περιβαλλοντική ζημία

1. Περίληψη της αναφοράς

Εν ολίγοις, ο αναφέρων θεωρεί ότι οι τοπικές αρχές πρέπει να διώκονται ποινικώς σε 
περίπτωση έγκρισης σχεδίων αστικής ανάπτυξης που προκαλούν περιβαλλοντική ζημία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Ιουλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 216, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2015

Στην ισχύουσα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν δύο νομικές πράξεις που 
άπτονται του τομέα της ποινικής και διοικητικής ευθύνης στην περιβαλλοντική πολιτική: Η 
οδηγία 2008/99/ΕΚ σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού 
δικαίου1 (οδηγία για το περιβαλλοντικό έγκλημα — ECD) και οδηγία 2004/35/ΕΚ σχετικά με 
την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση 
περιβαλλοντικής ζημίας2 (οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη — ΟΠΕ). 

Η οδηγία για το περιβαλλοντικό έγκλημα (ECD) θεσπίζει την ποινική ευθύνη για τα 
αδικήματα που ορίζονται σε αυτό, εφόσον είναι παράνομα και προκύπτουν από ενέργειες εκ 

                                               
1 ΕΕ L 328, 6.12.2008, σ. 28.
2 ΕΕ L 143, 30.4.2004, σ. 56.
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προθέσεως ή, τουλάχιστον, εξαιτίας σοβαρής αμέλειας. Η οδηγία ECD εφαρμόζεται σε 
φυσικά και νομικά πρόσωπα. Ωστόσο, αποκλείει την ποινική ευθύνη των κρατών ή των 
δημοσίων οργανισμών που ασκούν κρατική εξουσία. Η αστική ανάπτυξη (σχεδιασμός και 
κατασκευή) δεν συνιστά ποινικό αδίκημα σύμφωνα με την οδηγία ECD. 

Η οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη (ΟΠΕ) καθιερώνει αντικειμενική ευθύνη των 
φορέων εκμετάλλευσης οι οποίοι ασκούν ορισμένες επικίνδυνες δραστηριότητες που 
εμφαίνει το παράρτημα III, όταν αυτές προκαλούν ζημία σε προστατευόμενα είδη χλωρίδας 
και πανίδας ή σε φυσικά ενδιαιτήματα, στα ύδατα ή στο έδαφος. Σε μία συγκεκριμένη 
περίπτωση, η δημόσια αρχή μπορεί επίσης να θεωρηθεί υπεύθυνη της ζημίας δυνάμει της 
ΟΠΕ, δηλαδή όταν ο φορέας εκμετάλλευσης επικαλεστεί επιτυχώς το επιχείρημα ότι η 
περιβαλλοντική ζημία την οποία προκάλεσε η δραστηριότητά του είναι αποτέλεσμα 
συμμόρφωσης προς υποχρεωτική διαταγή ή εντολή δημόσιας αρχής. Ωστόσο, 
κατασκευαστικές δραστηριότητες δεν καλύπτονται από το παράρτημα ΙΙΙ της ΟΠΕ.

Για να αποφεύγονται περιβαλλοντικές ζημίες που ενδέχεται να προκαλούνται από τα έργα 
αστικής ανάπτυξης, το καταλληλότερο μέσο θα ήταν, ως πρώτο βήμα, μία εκ των προτέρων 
εξέταση των πιθανών επιπτώσεων των εν λόγω σχεδίων στο περιβάλλον, όπως είναι η 
αξιολόγηση των επιπτώσεων. Στο πλαίσιο του δικαίου της ΕΕ, τέτοιες εκτιμήσεις παρέχονται, 
όσον αφορά τα έργα, από την οδηγία 2011/92/ΕΕ για την εκτίμηση των επιπτώσεων 
ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον1, όσον αφορά τα σχέδια 
και προγράμματα από την οδηγία 2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων 
ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων στο περιβάλλον2, και  όσον αφορά τα καθώς και για 
έργα που ενδεχομένως βλάπτουν τόπους που προστατεύονται από το πρόγραμμα  Natura 
2000, από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 
καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας3, στο άρθρο 6, παράγραφοι 3 και 4. Όσον αφορά 
τα έργα αστικής ανάπτυξης, το κατάλληλο νομικό μέσο είναι ειδικότερα η οδηγία 
2011/92/ΕΕ και τα έργα αυτά υπόκεινται σε σε διαδικασία ελέγχου με σκοπό να εξακριβωθεί 
κατά πόσον ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και, ως εκ τούτου, 
απαιτείται η διενέργεια ΕΠΕ· είναι πιθανό τα εν λόγω σχέδια να εμπίπτουν και στο πεδίο 
εφαρμογής των άλλων οδηγιών, μνεία των οποίων έγινε ανωτέρω.

Συμπέρασμα

Για τους ανωτέρω λόγους, φαίνεται δύσκολη η θέσπιση γενικού κανόνα σε επίπεδο 
ευρωενωσιακού δικαίου με τον οποίο να αποδίδεται ποινική ή διοικητική ευθύνη σε δημόσιες 
αρχές για τις περιβαλλοντικές ζημίες που προκαλούνται από σχέδια αστικής ανάπτυξης τα 
οποία είχαν λάβει προγενέστερη έγκριση. Από την άλλη πλευρά, τα κράτη μέλη είναι 
ελεύθερα να αναπτύσσουν περαιτέρω την εσωτερική τους νομοθεσία περί ποινικής, αστικής, 
ή δημόσιας ευθύνης, λαμβάνοντας συν τοις άλλοις υπόψη το ενδεχόμενο διατήρησης ή 
θέσπισης ευθύνης για τις δημόσιες αρχές που είχαν εγκρίνει έργα αστικής ανάπτυξης τα 
οποία στη συνέχεια προκάλεσαν περιβαλλοντική ζημία.

                                               
1 ΕΕ L 124 της 25.4.2014, σ. 1.
2 ΕΕ L 197, 21.7.2001, σ. 30.
3 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ.7.


