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Suġġett: Ir-reviżjoni tad-Direttiva dwar ir-Responsabilità Ambjentali

Fid-dawl tan-nuqqasijiet fil-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE, l-assenza ta’ responsabilità 
f'każijiet ta’ ħruġ ta’ żejt ’il barra mill-kosta, u l-effetti devastanti fuq il-klima, l-ambjent u s-
saħħa pubblika, il-KE hija disposta tirrevedi d-Direttiva dwar ir-Responsabilità Ambjent u 
tistabbilixxi responsabilità kif imiss u stretta għal kull prattika ta' tħaffir, estrazzjoni u 
injezzjoni taż-żejt fl-UE?

Sfond:

Wara li ħareġ iż-żejt fil-Golf tal-Messiku, huwa evidenti li l-prattiki ta’ estrazzjoni ’l barra 
mill-kosta iġibu magħhom riskji ambjenti sinifikattivi. Iż-żejt mhux maħdum li għadu jgelgel 
fil-Golf tal-Messiku fih ammonti vasti ta' metanu, gass potenti li jikkawża l-effett tas-serra u li 
għalhekk jikkontribwixxi għall-bidla fil-klima u huwa ta' theddida serja għall-ekosistema u l-
biodiversità fraġli tal-Golf. Iż-żieda fil-livelli ta' metanu ġġib magħha it-tixjin tal-ammont ta' 
ossiġnu fl-ilma, u b'hekk jinħolqu "zoni mejta” għall-organiżmi marini. Ix-xjenzati ġa sabu 
qatgħat kbar tal-Golf fejn il-livell tal-ossiġnu niżel b’40%. Dan iġib riskju għall-organiżmi 
marini kollha, inklużi l-ispeċijiet il-kbar bħalma huma l-fekruna tal-baħar, il-kelb il-baħar, id-
denfil, u t-tonn tat-Tramuntana.  Fl-aħħar nett, id-dannu ekoloġiku mill-ħruġ taż-żejt fil-Golf 
tal-Messiku jolqot ukoll lill-azjendi ittiċi kummerċjali, billi jaffettwa l-ikel marin maqbud fil-
Golf, u b’hekk joħloq riskju għas-saħħa pubblika u jipperikola l-għajxien tas-sajjieda.
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Il-valutazzjoni ħolisstika tar-riskju u l-mitigazzjoni tiegħu għandhom ikunu prerekwiżit pern 
fl-attivitajiet kollha ’l barra mill-kosta. B’danakollu, huwa evidenti li anki fi prattiki stabbiliti 
sew bħalma hija l-estrazzjoni taż-żejt ’il barra mill-kosta, l-approċċi għar-riskju ma humiex 
adegwati biżżejjed għall-valutazzjoni u t-treġija tar-riskji b’mod effettiv. Il-kumpaniji taż-żejt 
issottovalutaw l-espożizzjoni għar-riskju li jġib miegħu t-tħaffir fi profonditajiet skonoxxuti, u 
b’hekk ikkawżaw dannu ambjentali sinfikattiv. Barra minn hekk, kif issa qiegħed joħroġ ċar 
mir-realtà traġika tal-ħruġ taż-żejt kif ukoll mis-seduti fis-senat tal-Istati Uniti, il-pjan ta’ 
respons ta’ emerġenza kien altru milli adegwat.

Hemm kwestjonijiet jixtiebhu marbutin mal-proġetti tal-Qbid u Ħżin tal-Karbonju (CCS) li 
għandhom l-objettiv li jaħżnu b’mod sikur il-karbonju maqbud, u li jagħtu preferenza għall-
kampi taż-żejt u l-gass eżawriti. Huwa fatt innegabbli li d-dinja ma għandhiex esperjenza fil-
ħżin fit-tul tal-CO2. Sleipner, li kien l-ewwel proġett CCS, jopera għal 15-il sena biss u 
għandu kapjenza ta’ ħżin (42GtCO2) li hija ferm anqas mill-kapjenzi li qed jiġu diskussi 
bħalissa (675 sa 900 GtCO2). Ma hemmx eżempji biżżejjed ta’ CCS ta’ skala tant kbira u 
minħabba f'hekk il-valutazzjonijiet tar-riskju jsiru partikolarment diffiċli. Inoltre, f'każijiet ta' 
inċidenti l-kobor tad-dannu ambjent ma jistax jiġi stabbilit u l-konsegwenzi ta' ħruġ ta' 
karbonju ma jistgħux jitbassru. Il-portata tad-dannu ambjentali għall-ilma, għall-biodiversità u 
għall-ħamrija għadha ma hijiex definita b'mod ċar minħabba l-inċertezzi għall-istruttura u l-
funzjoni tal-ekosistemi marini b'mod partikolari l-ekosistemi marini tal-profondità. Għalhekk, 
la darba bħalissa għadu mhux possibbli li jkun ikkwantifikat ir-riskju preċiż tal-ħruġ tal-
karbonju, u għalhekk il-kwestjonijiet marbutin mal-valutazzjoni tar-riskju tal-proġetti CCS 
għadhom inċerti, huwa essenjali li jkun hemm qafas leġiżlattiv Ewropew bi strument 
affidabbli bħalma hija d-Direttiva għar-Responsabilità Ambjentali għal kulma jista' jinqala'.

Id-Direttiva għar-Responsabilità Ambjentali tal-UE (DRA - Direttiva 2004/35/KE), li 
tistabilixxi r-regoli li jeżegwixxu l-prinċipju li min iniġġeż iħallas billi jġiegħlu lill-operaturi 
responsabbli għall-prevenzjoni u r-rimedji għal danni sinifikattivi għall-ilma, il-biodiversità u 
l-ħamrija, ma timponi l-ebda responsabilità għad-danni ambjentali kkawżati mill-prattiki tat-
tħaffir, estrazzjoni u injezzjoni taż-żejt ’il barra mill-kosta. Id-dannu lill-ilma skont id-DRA 
ma huwiex relevanti għall-inċidenti ’l barra mill-kosta billi d-dannu għall-ilma japplika biss 
għall-ilmijiet li għalihom tapplika d-Direttiva Qafas tal-Ilma, jiġifieri zona li tinsab f’distanza 
relattivament żgħira mill-kosta u li tista’ tvarja minn Stat Membru għal ieħor. Inoltre, id-
dannu għall-biodiversità kkawżat mill-inċidenti industrijali ’l barra mill-kosta jkun suġġett 
għal regoli stretti ta’ responsabilità biss jekk kemm-il darba jkollu effetti avversi fuq gamma 
ta’ speċijiet jew ħabitats protetti (kif definiti fid-Direttiva dwar l-Għasafar (2009/147 KE) 
dwar il-konservazzjoni tal-għasafar salvaġġi u d-Direttiva dwar il-Ħabitats (92/43/KEE) dwar 
il-konservazzjoni tal-ħabitats naturali u tal-fawna u l-flora salvaġġi). Ir-responsabilità għad-
danni ambjentali kkawżati mit-tħaffir, estrazzjoni u injezzjoni ’l barra mill-kosta fl-UE ma 
hijiex koperta mid-DRA billi, per definizzjoni, ma humiex koperti mid-Direttivi msemmijin 
aktar ’il fuq. 

Għalhekk huwa evidenti li d-Dritt ta' bħalissa tal-UE ma huwiex intiż għall-ġestjoni adegwata 
tar-riskji ambjenti kollha ta' periklu kkawżati mill-inċidenti industrijali li jseħħu ’l barra mill-
kosta, u b'hekk jibqgħu bla risposta mistoqsijiet siewja dwar min ikun responsabbli f’każijiet 
bħal dawn.


