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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója javaslatának lényege, hogy a helyi hatóságok büntetőjogilag legyenek 
felelősségre vonhatók, amennyiben környezeti károkat okozó városfejlesztési terveket 
fogadtak el.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. július 12. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 216. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2015. február 28.

Az Európai Unió hatályos jogszabályai szerint a környezetpolitika szempontjából két jogi 
aktus vonatkozik a büntetőjogi és közigazgatási jogi felelősségre: a 2008/99/EK irányelv a 
környezet büntetőjog általi védelméről1 (a környezettel kapcsolatos bűncselekményekről 
szóló irányelv) és a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti 
felelősségről (a környezeti felelősségvállalásról) szóló 2004/35/EK irányelv2. 

                                               
1 HL L 328., 2008.12.6., 28. o.
2 HL L 143., 2004.4.30., 56. o.
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A környezettel kapcsolatos bűncselekményekről szóló irányelv a benne meghatározott 
bűncselekmények miatti büntetőjogi felelősséget határozza meg abban a tekintetben, 
amennyiben azokat jogellenesen és szándékosan vagy legalább súlyos gondatlanságból 
követték el. A környezettel kapcsolatos bűncselekményekről szóló irányelv természetes és 
jogi személyekre vonatkozik. Az irányelv a büntetőjogi felelősség alól azonban kizárja az 
államokat vagy az államhatalmat gyakorló közjogi szerveket. Az irányelv értelmében a 
városfejlesztés (tervezés és kivitelezés) nem bűncselekmény. 

A környezettel kapcsolatos bűncselekményekről szóló irányelv szigorú felelősséget állapít 
meg az irányelv III. mellékletben felsorolt egyes veszélyes tevékenységeket folytató 
gazdasági szereplők esetében, ha a kárt a védett fajok vagy a természetes élőhelyek, a vizek és 
a talaj tekintetében okozták. Az irányelv értelmében egyetlen konkrét esetben a közigazgatási 
hatóságok is felelősségre vonhatók, nevezetesen akkor, ha a gazdasági szereplő sikerrel 
hivatkozott arra, hogy a tevékenysége miatti környezeti károkat hatósági kötelezés vagy 
utasítás betartása okozta. Az építőipari tevékenységekre azonban nem terjed ki az irányelv III. 
melléklete.

A városfejlesztési projektek okozta környezeti károk elkerülése érdekében megfelelőbb 
eszköz az ilyen projektek lehetséges környezeti hatásainak előzetes vizsgálata, például a 
környezeti hatásvizsgálat. Az ilyen vizsgálatokat az uniós jogban a projektek esetében az 
egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 
2011/92/EU irányelv1 írja elő, a tervek és programok tekintetében a bizonyos tervek és 
programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2001/42/EK irányelv2, a 
Natura 2000 területeket potenciálisan károsító projektek esetében pedig a természetes 
élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelmére vonatkozó 92/43/EGK tanácsi 
irányelv3 6. cikke (3) és (4) bekezdése írja elő. A városfejlesztési projektekkel különösen  a 
2011/92/EU irányelv (KHV-irányelv) foglalkozik és ezeket átvilágítási eljárásnak kell 
alávetni annak ellenőrzése céljából, hogy azok valószínűsíthetően jelentős hatást 
gyakorolnak-e majd a környezetre, s ezáltal van-e környezeti hatásvizsgálatra szükség; az 
ilyen projektek továbbá érinthetik az egyéb, fent említett irányelveket.

Összegzés

A fenti okok miatt nehéz lenne uniós jogi szinten bevezetni egy olyan általános szabályt, 
amely a közigazgatási hatóságokat büntetőjogi vagy adminisztratív szempontból felelőssé 
teheti az általuk korábban jóváhagyott városfejlesztési tervek okozta környezeti károkért. 
Másrészről a tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy továbbfejlesszék saját törvényeiket a 
büntetőjogi, polgári vagy közigazgatási felelősség területén, többek között azáltal, hogy 
fenntartják vagy bevezetik, hogy a hatóságok felelőssé tehessék az általuk jóváhagyott és 
később környezeti károkat okozó városfejlesztési projektekért.

                                               
1 HL L 124., 2014.4.25., 1. o.
2 HL L 197., 2001.7.21., 30. o.
3 HL L 206., 1992.7.22., 7. o.


