
CM\1052966SK.doc PE551.801v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2014 - 2019

Výbor pre petície

28.2.2015

OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 1774/2012, ktorú predkladá Marco Bava, taliansky štátny 
príslušník, o trestnej a občianskoprávnej zodpovednosti miestnych orgánov 
za plány rozvoja, ktoré spôsobili škody na životnom prostredí

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície v stručnosti navrhuje, aby miestne orgány niesli trestnú zodpovednosť, ak 
schválili plány rozvoja miest, ktoré spôsobujú škody na životnom prostredí.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 12. júla 2013. Európsky parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 216 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 28. februára 2015

V rámci platných právnych predpisov Európskej únie sú z hľadiska trestnej a správnej 
zodpovednosti v oblasti environmentálnej politiky relevantné dva právne akty: smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 2008/99/ES o ochrane životného prostredia prostredníctvom 
trestného práva1 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES o environmentálnej 
zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd2 (smernica 
o environmentálnej zodpovednosti). 

V smernici o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva sa stanovuje 
trestná zodpovednosť za trestné činy, ktoré sú v nej uvedené, ak sú protiprávne a došlo k nim 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 328, 6.12.2008, s. 28.
2 Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 56.
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úmyselne, alebo aspoň z hrubej nedbanlivosti. Táto smernica platí pre fyzické aj právnické 
osoby. Vylučuje však uplatnenie trestnej zodpovednosti na štáty alebo verejné orgány, ktoré 
sú vykonávateľmi štátnej moci. Podľa tejto smernice sa rozvoj miest (plánovanie a výstavba) 
nepovažuje za trestný čin. 

V smernici o environmentálnej zodpovednosti sa stanovuje objektívna zodpovednosť 
prevádzkovateľov vykonávajúcich určité nebezpečné činnosti, ktoré sú uvedené v prílohe III 
k tejto smernici, ak spôsobujú škody na chránených druhoch alebo prirodzených biotopoch, 
vode alebo pôde. Zodpovednosť za škodu podľa tejto smernice môže v jednom konkrétnom 
prípade niesť aj verejný orgán: ak sa prevádzkovateľovi podarí obhájiť tým, že 
environmentálna škoda v dôsledku jeho činnosti vznikla následkom splnenia zákonného 
nariadenia alebo pokynu vydaného verejným orgánom. Príloha III sa však nevzťahuje na 
stavebné činnosti.

V snahe vyhnúť sa environmentálnym škodám spôsobeným projektmi rozvoja miest sa ako 
vhodnejší nástroj javí v prvom rade preskúmanie účinkov takýchto projektov na životné 
prostredie ex ante, napríklad posudzovanie vplyvu. V rámci práva EÚ stanovuje takéto 
posudzovanie v prípade projektov smernica 2011/92/ES o posudzovaní vplyvov určitých 
verejných a súkromných projektov na životné prostredie1, v prípade plánov a programov 
smernica 2001/42/ES o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné 
prostredie2 a v prípade projektov s eventuálnym dosahom na lokality sústavy Natura 2000 
článok 6 ods. 3 a 4 smernice 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich 
živočíchov a rastlín3. Projekty rozvoja miest upravuje najmä smernica 2011/92/EÚ. Musia 
byť preverené, aby sa tak overili ich pravdepodobné významné vplyvy na životné prostredie, 
čo by si vyžadovalo vypracovanie posúdenia vplyvu na životné prostredie. V takom prípade 
by mohlo mať význam aj uplatnenie ostatných uvedených smerníc.

Záver

Z uvedených dôvodov sa zdá byť komplikované zaviesť na úrovni práva EÚ všeobecné 
pravidlo, ktorým by sa stanovila trestná alebo správna zodpovednosť verejných orgánov za 
environmentálne škody spôsobené plánmi rozvoja miest, ktoré predtým schválili. Na druhej 
strane, členské štáty majú možnosť ďalej rozvíjať svoje právne predpisy v oblasti trestnej 
alebo občianskoprávnej zodpovednosti a okrem iného môžu zvážiť, či ponechajú alebo 
zavedú zodpovednosť verejných orgánov, ktoré povolili také projekty rozvoja miest, ktoré 
neskôr spôsobili škody na životnom prostredí.

                                               
1 Ú. v. EÚ L 124, 25.4.2014, s. 1.
2 Ú. v. ES L 197, 21.7.2001, s. 30.
3 Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s.7.


