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Ar Europos Komisija, atsižvelgdama į ES aplinkos apsaugos teisės aktų spragas, į 
atsakomybės nebuvimą teršalų išsiliejimo atviroje jūroje atvejais, taip pat į klimatui, aplinkai 
bei visuomenės sveikatai pražūtingą poveikį, ketina persvarstyti direktyvą dėl atsakomybės už 
aplinkos apsaugą ir išsamiai nustatyti griežtą atsakomybę už bet kokią Europos Sąjungoje 
vykdomą gavybos iš gręžinių ir su injekciniais gręžiniais susijusią veiklą?

Aplinkybės

Po naftos išsiliejimo Meksikos įlankoje tapo akivaizdu, kad gavybos iš gręžinių atviroje jūroje 
praktika kelia didelį pavojų aplinkai. Žaliavinėje naftoje, kuri toliau liejasi į Meksikos įlanką, 
aptinkamas didelis kiekis metano – stiprų poveikį turinčių šiltnamio efektą sukeliančių dujų –
kurios skatina klimato kaitą ir kelią rimtą grėsmę trapiai įlankos ekosistemai ir biologinei 
įvairovei. Dėl padidėjusio metano kiekio eikvojamas vandenyje esantis deguonis ir dėl to 
atsiranda mirusios jūros organizmų zonos. Mokslininkai įlankoje jau aptiko dideles teritorijas, 
kur deguonies lygis sumažėjo 40 proc., taigi iškilo pavojus visiems jūros organizmams, 
įskaitant stambias gyvūnų rūšis, pvz., jūros vėžliams, rykliams, delfinams ir Šiaurės Atlanto 
melsviesiems tunams. Pagaliau ekologinė naftos išsiliejimo į Meksikos įlanką žala turės 
poveikio ir komercinei žvejybai, kadangi bus pakenkta bet kokioms įlankoje gaudomoms 
jūros gėrybėms, o dėl to iškils grėsmė visuomenės sveikatai ir žvejų pragyvenimo šaltiniams.

Pagrindinė bet kokios veiklos atviroje jūroje sąlyga turėtų būti holistinis rizikos vertinimas ir 
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jos švelninimas. Tačiau akivaizdu, kad net ir vykdant tokią nusistovėjusią veiklą, kaip naftos 
gavyba atviroje jūroje, požiūris į riziką nėra pakankamai rimtas, kad būtų galima veiksmingai 
įvertinti pavojų ir jį valdyti. Naftos bendrovės skyrė nepakankamai dėmesio realiam gręžimo 
nežinomame gylyje pavojui. Taip gamtai buvo padaryta didžiulė žala. Be to, atsižvelgiant į 
tragišką tikrovę po naftos išsiliejimo ir į svarstymus JAV senate, tampa akivaizdu, kad 
atsakomasis veiksmų ekstremalios padėties atveju planas toli gražu nėra adekvatus.

Panašios problemos aktualios vykdant anglies dioksido surinkimo ir saugojimo projektus, 
kurių tikslas – patikimai saugoti surinktą anglies dioksidą pirmenybę teikiant išeikvotiems 
naftos ir dujų telkiniams. Neįmanoma paneigti, kad pasaulyje neturima ilgalaikio anglies 
dioksido saugojimo patirties. Pirmasis anglies dioksido surinkimo ir saugojimo projektas 
„Sleipner“ vykdomas tik 15 metų, o saugojimo talpa (42 Gt anglies dioksido) yra gerokai 
mažesnė negu talpa, apie kurią šiuo metu diskutuojama (675–900 Gt anglies dioksido). 
Kadangi neturima pakankamai didelio masto anglies dioksido surinkimo ir saugojimo 
projektų pavyzdžių, vertinti riziką itin sunku. Be to, nelaimės atveju neįmanoma įvertinti 
žalos aplinkai masto, taigi anglies dioksido nutekėjimo pasekmės nenuspėjamos. Dėl 
nepakankamai tikslios informacijos apie jūrų, ypač jūros gelmių, ekosistemų struktūros ir 
veiklos iki šiol aiškiai neapibrėžtas žalos aplinkai, t. y. vandeniui, biologinei įvairovei ir 
dirvožemiui, mastas. Todėl, kadangi šiuo metu dar neįmanoma kiekybiškai įvertinti tikslaus 
anglies dioksido nutekėjimo pavojaus, o anglies dioksido surinkimo ir saugojimo projektų 
rizikos vertinimo problemos neaiškios, itin svarbu parengti Europos pagrindų teisės aktus ir 
patikimą priemonę, pvz., griežtesnę direktyvą dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą, kurią 
būtų galima taikyti visais atvejais.

ES direktyva dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą (Direktyva 2004/35/EB), pagal kurią 
nustatytos taisyklės, skirtos principui „teršėjas moka“ įgyvendinti, kai vykdytojai turi prisiimti 
atsakomybę už prevencines priemones siekdamas išvengti didelės žalos vandeniui, biologinei 
įvairovei ir dirvožemiui bei šią žalą kompensuoti, neužtikrina atsakomybės už žalą aplinkai, 
padarytą atviroje jūroje vykdant gavybos iš gręžinių ir su injekciniais gręžiniais susijusią 
veiklą. Remiantis minėtąja direktyva, žala vandeniui nesiejama su nelaimėmis atviroje jūroje, 
kadangi čia kalbama tik apie žalą, padarytą Vandens pagrindų direktyvoje nurodytiems 
vandens telkiniams, t. y. sąlyginai netoli kranto esančioms zonoms, kurios skirtingose 
valstybėse narėse gali būti traktuojamos skirtingai. Be to, pramoninių nelamingų atsitikimų 
atviroje jūroje metu padarytai žalai, dėl kurios nukenčia biologinė įvairovė, griežtos 
atsakomybės taisyklės taikomos tik ir tik tada, kai ji neigiamai paveikia daugybę saugomų 
rūšių ar buveinių (kaip nustatyta remiantis Paukščių direktyva (2009/147/EB) dėl laukinių 
paukščių apsaugos ir Buveinių direktyva (92/43/EEB) dėl natūralių buveinių ir laukinės 
faunos bei floros apsaugos). Atsakomybė už žalą aplinkai, padarytą ES atviroje jūroje vykdant 
gavybos iš gręžinių ir su injekciniais gręžiniais susijusią veiklą, neįtraukta į direktyvą dėl 
atsakomybės už aplinkos apsaugą, kadangi ši žala iš esmės neįtraukta į minėtąsias direktyvas.

Taigi akivaizdu, kad dabartiniai ES teisės aktai nėra parengti taip, kad būtų galima adekvačiai 
kontroliuoti bet kokią aplinkos požiūriu pavojingą grėsmę, kurią kelia pramoniniai nelaimingi 
atsitikimai atviroje jūroje, ir todėl lieka daugybė neatsakytų svarbių klausimų, susijusių su 
tuo, kas tokiais atvejais turi prisiimti atsakomybę.


