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Betreft: Herziening van de richtlijn inzake milieuaansprakelijkheid

Is de Commissie, gezien de hiaten in de milieuwetgeving van de EU, het gebrek aan 
aansprakelijkheid bij lekken in zee en de vernietigende gevolgen voor het klimaat, het milieu 
en de volksgezondheid, bereid de richtlijn inzake milieuaansprakelijkheid te herzien en 
volledige en strikte aansprakelijkheid vast te stellen voor alle olieboringen op zee en injecties 
van verontreinigende stoffen in de EU?  

Achtergrond:

Het is, na de olielekkage in de Golf van Mexico, duidelijk dat winning op zee 
milieuproblemen van betekenis oplevert. De ruwe olie die nog steeds de Golf van Mexico 
binnen stroomt bevat grote hoeveelheden methaan, een krachtig broeikasgas dat bijdraagt tot 
klimaatverandering en dat het broze ecosysteem en de biologische verscheidenheid in de Golf 
ernstig bedreigt. Verhoogde methaanwaarden putten de zuurstof in het water uit met het 
gevolg dat er voor mariene organismen “dode zones” ontstaan. Wetenschappers hebben reeds 
omvangrijke gebieden van de Golf aangetroffen, waar het zuurstofniveau met 40% is gedaald, 
waardoor alle mariene organismen in gevaar komen, met inbegrip van grote soorten zoals 
zeeschildpadden, haaien, dolfijnen en de Noord-Atlantische blauwvintonijn. Ten slotte omvat 
de milieuschade door de olielekkage in de Golf van Mexico ook de commerciële visserij en 
zij heeft schadelijke gevolgen voor alle schaal- en schelpdieren die in de Golf worden 
geoogst, waardoor de volksgezondheid groot gevaar loopt en het bestaan van vissers wordt 
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bedreigd. 

Holistische risicobeoordeling en risicobeheersing moeten een kernvoorwaarde vormen in alle 
activiteiten op zee. Het is echter duidelijk dat de risicobenadering zelfs in het kader van 
werkzaamheden met een zekere traditie zoals oliewinning op zee, onvoldoende adequaat zijn 
om gevaren doelmatig te beoordelen en aan te pakken. Aardoliemaatschappijen hebben niet 
op het werkelijke gevaar gelet dat boren op ongebruikelijke diepten kan opleveren, met 
omvangrijke milieuschade tot gevolg. Voorts was het rampenplan, zoals blijkt uit de tragische 
werkelijkheid van de lekkage en uit de hoorzittingen in de Senaat van de VS, verre van 
adequaat.

Soortgelijke problemen zijn in het geding in verband met de projecten voor het afvangen en 
opslaan van kooldioxide (CCS), die bedoeld zijn om afgevangen koolstof op veilige wijze op 
te slaan, bij voorkeur in lege aardolie- en gasvelden. Het valt niet te ontkennen dat de wereld 
geen ervaring heeft met langdurige opslag van CO2. Sleipner, het eerste CCS- project, is pas 
15 jaar in bedrijf en beschikt over een opslagcapaciteit (42GtCO2), die aanzienlijk onder het 
niveau ligt waarover momenteel wordt gesproken (675 to 900 GtCO2). Er zijn niet voldoende 
voorbeelden van zulke grootschalige CCS, waardoor de risicobeoordeling bijzonder moeilijk 
wordt. Voorts kan de omvang van de milieuschade in geval van ongelukken niet worden 
beoordeeld en zijn de gevolgen van een koolstoflekkage onvoorspelbaar. De mate van 
milieuschade aan water, biologische verscheidenheid en bodem is nog niet helder bepaald 
door onzekere factoren in verband met opbouw en functie van mariene ecosystemen, met 
name ecosystemen op grote diepte. Het is daarom, als de gevaren van koolstoflekkages 
momenteel nog niet nauwkeurig kunnen worden gekwantificeerd, waardoor de 
risicobeoordeling van CCS-projecten onzeker wordt, van wezenlijk belang de Europese 
kaderwetgeving te voorzien van een betrouwbaar instrument zoals een uitgebreide richtlijn 
betreffende milieuaansprakelijkheid voor alle mogelijke scenario’s.

De richtlijn betreffende milieuaansprakelijkheid (RBM - Richtlijn 2004/35/EG) waarin regels 
worden bepaald ter uitvoering van het beginsel dat de vervuiler betaalt, door exploitanten 
verantwoordelijk te stellen voor voorkoming en herstel van aanzienlijke schade aan water, 
biologische verscheidenheid en bodem, wijst geen verantwoordelijkheid toe voor 
milieuschade ten gevolge van boringen, winning en injectiewerkzaamheden op zee. 
Schadelijke gevolgen voor het water overeenkomstig de RBM zijn niet van toepassing op 
ongevallen op zee, daar schadelijke gevolgen voor het water uitsluitend betrekking hebben op 
wateren waarop de kaderrichtlijn water van toepassing is, d.w.z. een zone die zich 
betrekkelijk dicht onder de kust bevindt en die per lidstaat kan verschillen. Voorts gelden voor 
schade aan de biologische verscheidenheid ten gevolge van bedrijfsongevallen op zee strikte 
aansprakelijkheidsvoorschriften, maar uitsluitend indien de schade is toegebracht aan een 
reeks beschermde soorten of habitats (zoals omschreven in de vogelrichtlijn (2009/147/EG) 
inzake de instandhouding van wilde vogels en de habitatrichtlijn (92/43/EEG) inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna). Aansprakelijkheid 
voor milieuschade ten gevolge van boringen, winning en injectiewerkzaamheden op zee in de 
EU valt niet onder de RBM, daar deze per definitie niet onder bovengenoemde richtlijnen 
valt. 

Het is dan ook duidelijk dat de huidige EU-wetgeving niet is ingericht op de adequate aanpak 
van alle milieugevaren ten gevolge van bedrijfsongevallen op zee, waardoor belangrijke 
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vragen onbeantwoord blijven, zoals wie in dergelijke gevallen aansprakelijk is. 


