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Subiect: Petiția nr. 1774/2012, adresată de Marco Bava, de cetățenie italiană, privind 
răspunderea penală și civilă a autorităților locale pentru planurile de 
dezvoltare care au provocat daune mediului

1. Rezumatul petiției

Pe scurt, petiționarul propune ca autoritățile locale care au aprobat planuri de dezvoltare 
urbană ce aduc daune mediului să răspundă penal.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 iulie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
216 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2015

În legislația existentă a Uniunii Europene, în domeniul răspunderii penale și civile în politicile 
de mediu există două acte juridice relevante: Directiva 2008/99/CE privind protecția mediului 
prin intermediul dreptului penal1 (Directiva privind infracțiunile împotriva mediului - ECD) și 
Directiva 2004/35/CE privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu 
prevenirea și repararea daunelor aduse mediului2 (Directiva privind răspunderea pentru 
mediul înconjurător - ELD). 

Directiva privind infracțiunile împotriva mediului stabilește răspunderea penală pentru 
infracțiunile prevăzute în textul acesteia, în cazul în care sunt contrare legii și sunt săvârșite 
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cu intenție sau cel puțin din neglijență gravă. Directiva ECD se aplică persoanelor fizice și 
juridice. Totuși, ea nu include răspunderea penală a statelor sau a organismelor publice care 
exercită autoritatea statului. Dezvoltarea urbană (amenajare și construcție) nu constituie 
infracțiune în sensul ECD. 

Directiva privind răspunderea pentru mediul înconjurător stabilește doar răspunderea 
operatorilor care desfășoară anumite activități periculoase enumerate în anexa III a Directivei, 
în situațiile în care au provocat daune speciilor sau habitatelor naturale, apelor sau solului. 
Într-un singur caz o autoritate publică poate fi considerată responsabilă de daune în sensul 
ELD, și anume atunci când operatorul invocă pe bună dreptate ca sursă a daunelor provocate 
de activitatea sa conformarea la un ordin obligatoriu sau la o dispoziție a respectivei autorități 
publice. Cu toate acestea, activitățile de construcție nu sunt menționate în anexa III a ELD.

Pentru a evita daunele provocate mediului de proiecte de dezvoltare urbană, cel mai potrivit 
instrument ar fi o examinare preliminară a potențialelor efecte pe care asemenea proiecte le-ar 
avea asupra mediului - de exemplu, un studiu de impact. În dreptul UE, aceste studii sunt 
asigurate pentru proiectele din domeniul de aplicare a Directivei 2011/92/UE privind 
evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului1, pentru planurile și 
programele de sub incidența Directivei 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor 
planuri și programe asupra mediului2și pentru proiectele cu potențiale efecte negative asupra 
siturilor Natura 2000 reglementate de articolul 6 alineatele (3) și (4) din Directiva 92/43/CEE 
privind conservarea habitatelor naturale și faunei și florei sălbatice3. Proiectele de dezvoltare 
urbană intră, în special, sub incidența Directivei 2011/92/UE (EIM) și fac obiectul unei 
evaluări având ca scop verificarea posibilității ca aceste proiecte să aibă efecte semnificative 
asupra mediului, caz în care este nevoie de o evaluare a impactului asupra mediului (EIM); 
aceste proiecte pot avea relevanță și pentru aplicarea directivelor menționate anterior.

Concluzie

Din motivele expuse mai sus, pare dificilă introducerea la nivelul legislației UE a unei norme 
generale referitoare la răspunderea penală sau administrativă a autorităților publice pentru 
daune provocate mediului prin proiectele de dezvoltare urbană pe care le-au aprobat anterior. 
Pe de altă parte, statele membre au libertatea de a-și dezvolta suplimentar dreptul răspunderii 
penale, civile sau publice, prin măsuri cum ar fi menținerea sau introducerea răspunderii 
autorităților publice care au autorizat proiecte de dezvoltare urbană ce au provocat ulterior 
daune mediului.
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