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kohalike omavalitsuste tsiviil- ja kriminaalvastutuse kohta keskkonda 
kahjustavate arenguplaanide osas

1. Petitsiooni kokkuvõte

Petitsiooni esitaja teeb lühidalt ettepaneku, et kohalike omavalitsuste suhtes tuleks kohaldada 
kriminaalvastutust, kui nad on kiitnud heaks keskkonda kahjustavad linnaarengukavad.

2. Vastuvõetavus

Tunnistatud vastuvõetavaks 12. juulil 2013. Euroopa Komisjonil paluti anda teavet 
(kodukorra artikli 216 lõige 6).

3. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 28. veebruaril 2015

Euroopa Liidu kehtivates õigusaktides on kaks keskkonnapoliitika kriminaal- ja 
haldusvastutuse valdkonna jaoks olulist õigusakti. Direktiiv 2008/99/EÜ keskkonna kaitsmise 
kohta kriminaalõiguse kaudu1 (keskkonnakuritegusid käsitlev direktiiv) ja direktiiv 
2004/35/EÜ keskkonnavastutusest keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja parandamise kohta2

(keskkonnavastutuse direktiiv). 

Keskkonnakuritegusid käsitlevas direktiivis sätestatakse kriminaalvastutus neis loetletud 
süütegude korral, mis on õigusvastased ning pannakse toime tahtlikult või vähemalt raske 
hooletuse tagajärjel. Keskkonnakuritegusid käsitlev direktiiv kehtib füüsiliste ja juriidiliste 

                                               
1 ELT L 328, 6.12.2008, lk 28.
2 ELT L 143, 30.4.2004, lk 56.
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isikute suhtes. See välistab aga riikide või nende avalik-õiguslike organite kriminaalvastutuse, 
kes teostavad riigivõimu. Linnareng (planeerimine ja ehitus) ei ole hõlmatud 
keskkonnakuritegusid käsitleva direktiiviga. 

Keskkonnavastutuse direktiiv sätestab nende ettevõtjate otsese vastutuse, kes teostavad 
ohtlikke töid, mis on välja toodud III lisas, kui nad on kahjustanud kaitsealuseid liike või 
looduslikke elupaiku, vett või maapinda. Ühel konkreetsel juhul võib keskkonnavastutuse 
direktiivi alusel kahjustuse eest vastutavaks pidada ka riigiasutust, nimelt siis, kui ettevõtja on 
end edukalt kaitstes tõestanud, et tema tegevusest tulenenud keskkonnakahju tekkis avalik-
õigusliku organi kohustusliku korralduse või ettekirjutuse tõttu. Ent keskkonnavastutuse 
direktiivi III lisa ei hõlma ehitustöid.

Linnaarengu projektide raames tekitatava keskkonnakahju ärahoidmiseks tundub olevat kõige 
sobivam instrument selliste projektidega kaasnevate võimalike keskkonnakahjude 
eelhindamine, n.ö mõjuhinnang. ELi õigusaktides on projektide puhul sätestatud selline 
hindamine direktiivis 2011/92/EL (teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju 
hindamise kohta)1, plaanide ja programmide puhul direktiivis 2001/42/EÜ (teatavate kavade 
ja programmide keskkonnamõju hindamise kohta)2 ning Natura 2000 alasid potentsiaalselt 
kahjustavate projektide puhul nõukogu direktiivis 92/43/EMÜ (looduslike elupaikade ning 
loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta)3, selle artikli 6 lõikes 3 ja 4. Linnaarengu 
projekte käsitletakse eelkõige keskkonnamõju hindamise direktiivis 2011/92/EL, mille alusel 
tehakse kindlaks, kas projektidel võiks olla oluline mõju keskkonnale või mahub see 
keskkonnamõju hindamise direktiivi raamidesse; sellised projektid on potentsiaalselt seotud 
ka teiste nimetatud direktiividega.

Kokkuvõte

Eeltoodud põhjustel tundub olevat keeruline viia ELi õiguse tasandil sisse üldist eeskirja, mis 
kehtestab avalik-õiguslikele asutustele kriminaal- või haldusvastutuse keskkonnakahjude eest, 
mille on põhjustanud riigiametite poolt eelnevalt heaks kiidetud linnaarengukavad. Teisalt on 
liikmesriikidelt vabadus edasi arendada oma kriminaal-, tsiviil- või avalik-õigusliku vastutuse 
seadust ja otsustada muuhulgas, kas säilitada hiljem keskkonnale kahju tekitavad 
linnaarengukavad heaks kiitnud avalik-õiguslike asutuste vastutus või selline vastutus alles 
kehtestada.
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