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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 1774/2012, którą złożył Marco Bava (Włochy), w sprawie 
karnej i cywilnej odpowiedzialności władz lokalnych za plany rozwoju, które 
doprowadziły do szkód w środowisku

1. Streszczenie petycji

W skrócie składający petycję proponuje, aby władze lokalne ponosiły odpowiedzialność 
karną za zatwierdzenie planów rozwoju miejskiego, które prowadzą do szkód w środowisku.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 lipca 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 216 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2015 r.

Do karnej i administracyjnej odpowiedzialności za politykę ochrony środowiska zastosowanie 
mają dwa obowiązujące w Unii Europejskiej akty prawne: dyrektywa 2008/99/WE w sprawie 
ochrony środowiska poprzez prawo karne1 (dyrektywa w sprawie przestępstw przeciwko 
środowisku) i dyrektywa 2004/35/WE w sprawie odpowiedzialności za środowisko w 
odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu2

(dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za środowisko). 

W dyrektywie w sprawie przestępstw przeciwko środowisku ustanowiono odpowiedzialność 
karną za przewidziane w niej przestępstwa, popełnione bezprawnie i umyślnie lub będące 

                                               
1 Dz.U. L 328 z 6.12.2008, s. 28.
2 Dz.U. L 143 z 30.4.2004, s. 56.
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skutkiem przynajmniej rażącego niedbalstwa. Dyrektywa ta ma zastosowanie do osób 
fizycznych i prawnych. Wykluczono w niej jednak karną odpowiedzialność państw lub 
organów publicznych sprawujących władzę państwową. W myśl dyrektywy w sprawie 
przestępstw przeciwko środowisku rozwój obszarów miejskich (planowanie i budowa) nie 
jest przestępstwem. 

Zgodnie z dyrektywą w sprawie odpowiedzialności za środowisko podmioty gospodarcze 
wykonujące określone niebezpieczne działania, o których mowa w załączniku III do tej 
dyrektywy, ponoszą odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, w przypadku gdy działania te 
wyrządziły szkody w odniesieniu do chronionych gatunków lub siedlisk przyrodniczych, a 
także w wodach lub w gruncie. Na mocy tej dyrektywy w jednym szczególnym przypadku 
odpowiedzialność za szkody może ponosić również organ władzy publicznej, a mianowicie w 
sytuacji, gdy podmiot gospodarczy z powodzeniem powoła się w ramach linii obrony na to, 
że szkody powstałe w środowisku na skutek jego działalności wynikały ze spełnienia 
obowiązkowego polecenia lub wskazówki organu władzy publicznej. Działalność budowlana 
nie jest jednak uwzględniona w zakresie załącznika III do tej dyrektywy.

Wydaje się, że w celu uniknięcia szkód wyrządzonych w środowisku w związku z projektami 
rozwoju obszarów miejskich bardziej odpowiednim instrumentem jest w pierwszym rzędzie 
ocena ex ante możliwego wpływu takich projektów na środowisko, taka jak ocena 
oddziaływania na środowisko. W prawie UE tego rodzaju oceny przewidziano dla 
przedsięwzięć – w dyrektywie 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez 
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko1, dla planów i programów – w 
dyrektywie 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na 
środowisko2, a także dla projektów mających potencjalny szkodliwy wpływ na obszary 
Natura 2000 – w art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory3. W przypadku przedsięwzięć w zakresie rozwoju 
obszarów miejskich zastosowanie ma w szczególności dyrektywa 2011/92/UE (dyrektywa 
OOŚ); przedsięwzięcia te podlegają procedurze tzw. screeningu, która ma na celu 
sprawdzenie, czy mogą one mieć znaczący wpływ na środowisko, a tym samym czy 
wymagają przeprowadzenia OOŚ; tego rodzaju przedsięwzięcia mogą również okazać się 
istotne z punktu widzenia pozostałych wspomnianych dyrektyw.

Wnioski

Wydaje się, że z przyczyn, o których mowa powyżej, trudne byłoby wprowadzenie w prawie 
unijnym ogólnej zasady, zgodnie z którą organy władzy publicznej ponosiłyby karną lub 
administracyjną odpowiedzialność za szkody w środowisku wynikające z realizacji planów 
rozwoju obszarów miejskich zatwierdzonych wcześniej przez te organy. Z drugiej strony 
państwa członkowskie mają swobodę w dalszym rozwijaniu swojego prawa w dziedzinie 
odpowiedzialności karnej lub cywilnej, m.in. przez rozważenie utrzymania lub wprowadzenia 
odpowiedzialności organów władzy publicznej w przypadku, gdy zatwierdzone przez nie 
przedsięwzięcia rozwoju obszarów miejskich spowodowały następnie szkody w środowisku.

                                               
1 Dz.U. L 124 z 25.4.2014, s. 1.
2 Dz.U. L 197 z 21.7.2001, s. 30.
3 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.


