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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning nr 1774/2012, ingiven av Marco Bava, italiensk medborgare, 
om de lokala myndigheternas straff- och civilrättsliga ansvar för 
utvecklingsplaner som orsakat miljöskada

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren föreslår i korthet att de lokala myndigheterna ska hållas straffrättsligt ansvariga 
i fall då de godkänt stadsutvecklingsplaner som orsakar miljöskada.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 12 juli 2013. Kommissionen har uppmanats att lämna 
upplysningar (artikel 216.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 28 februari 2015

I den gällande EU-lagstiftningen finns det två rättsakter som är relevanta för det straff- och 
civilrättsliga ansvaret inom miljöpolitiken: Direktiv 2008/99/EG om skydd för miljön genom 
straffrättsliga bestämmelser1 (direktivet om miljöbrott) och direktiv 2004/35/EG om 
miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador2 (direktivet om miljöansvar). 

I direktivet om miljöbrott fastställs det straffrättsliga ansvaret för handlingar som utgör 
straffbara gärningar när de är olagliga och begås uppsåtligen eller åtminstone av grov 
vårdslöshet. Detta direktiv är tillämpligt på fysiska och juridiska personer. Det omfattar dock 
inte stater eller offentliga organ vid utövandet av offentliga maktbefogenheter. 

                                               
1 EUT L 328, 6.12.2008, s. 28.
2 EUT L 143, 30.4.2004, s. 56.
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Stadsutveckling (planering och anläggande) utgör inte någon överträdelse enligt direktivet om 
miljöbrott. 

I direktivet om miljöansvar fastställs ett strikt ansvar för verksamhetsutövare som utför vissa 
farliga verksamheter som förtecknas i bilaga III när de skadar skyddade arter, skyddade 
naturliga livsmiljöer, vatten eller mark. I ett specifikt fall kan en offentlig myndighet också 
hållas ansvarig för skadan enligt direktivet om miljöansvar, nämligen när 
verksamhetsutövaren med lyckat resultat åberopar att miljöskadan uppkommit på grund av att 
vederbörandes verksamhet var ett resultat av efterlevnaden av tvingande beslut eller 
anvisningar från en offentlig myndighet. Anläggningsarbeten omfattas emellertid inte av 
bilaga III till direktivet om miljöansvar.

Ett lämpligare instrument för att förhindra miljöskada från stadsutvecklingsprojekt vore i 
första hand en förhandsbedömning av projektens möjliga miljöpåverkan, till exempel en 
konsekvensbedömning. Inom EU-lagstiftningen föreskrivs sådana bedömningar av projekt 
genom direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och 
privata projekt1, av planer och program genom direktiv 2011/42/EG om bedömning av vissa 
planers och programs miljöpåverkan2och av projekt som kan skada Natura 2000-områden 
genom rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter3, i 
dess artikel 6.3 och 6.4. Stadsutvecklingsprojekt omfattas i synnerhet av direktivet om 
miljökonsekvensbedömning, direktiv 2011/92/EU, och utgör föremål för en kontroll där man 
bedömer huruvida det är sannolikt att de kommer att ha betydande miljöpåverkan, varvid det 
krävs en miljökonsekvensbedömning. För sådana projekt kan också de ovannämnda 
direktiven vara relevanta.

Slutsats

Av ovannämnda skäl förefaller det svårt att införa en generell regel på EU-lagstiftningsnivå 
om att offentliga myndigheter ska hållas straff- eller förvaltningsrättsligt ansvariga för 
miljöskada orsakad av planer för stadsutveckling som de tidigare godkänt. Å andra sidan står 
det medlemsstaterna fritt att vidareutveckla sin lagstiftning om straff-, civil- eller 
förvaltningsrättsligt ansvar, bland annat genom att bibehålla eller införa ansvarsskyldighet för 
offentliga myndigheter som har godkänt stadsutvecklingsprojekt som senare orsakar 
miljöskada.

                                               
1 EUT L 124, 25.4.2014, s. 1.
2 EGT L 197, 21.7.2001, s. 30.
3 EGT L 206, 22.7.1992, s. 30.


