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Subiect: Revizuirea directivei privind răspunderea pentru mediul înconjurător 

Având în vedere deficiențele legislației UE privind mediul, absența răspunderii în cazul 
scurgerilor marine și efectele devastatoare asupra climei, mediului și sănătății publice, este 
Comisia Europeană dispusă să revizuiască directiva privind răspunderea pentru mediul 
înconjurător și să stabilească o răspundere detaliată și strictă pentru toate practicile de 
extracție și de injecție marină din UE?

Context:

În urma scurgerilor de petrol din Golful Mexic, este evident că practicile de extracție marină 
prezintă riscuri semnificative pentru mediu. Țițeiul care se deversează în continuare în Golful 
Mexic conține cantități mari de metan, un puternic gaz cu efect de seră, care contribuie la 
accentuarea schimbărilor climatice și care reprezintă o amenințare gravă pentru ecosistemul 
fragil și pentru biodiversitatea din Golful Mexic. Nivelurile ridicate de metan diminuează 
cantitatea de oxigen din apă, creând astfel „zone moarte” pentru organismele marine. Oamenii 
de știință au descoperit deja zone întinse din Golf, în care nivelul oxigenului a scăzut cu 40%, 
punând în pericol toate organismele marine, inclusiv speciile mari precum broaștele-țestoase 
marine, rechinii, delfinii și tonul roșu al Atlanticului de Nord.  În cele din urmă, daunele 
ecologice cauzate de scurgerile de petrol din Golful Mexic afectează, de asemenea, pescuitul 
comercial, inclusiv toate fructele de mare cultivate în Golf, generând riscuri semnificative 
pentru sănătatea publică și periclitând mijloacele de existență ale pescarilor. 
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Evaluarea globală și reducerea riscurilor trebuie să constituie o condiție preliminară centrală 
pentru toate activitățile marine. Cu toate acestea, este evident că, chiar și în cazul unor practici 
bine stabilite, precum extracția marină a petrolului, abordările privind riscurile nu sunt 
suficient de adecvate pentru a evalua și gestiona riscurile în mod eficient. Companiile 
petroliere au neglijat expunerea reală la riscul implicat de forajul la adâncimi neexplorate, 
cauzând astfel daune grave mediului. În plus, astfel cum rezultă din realitatea tragică a 
scurgerilor de petrol și din audierile Senatului Statelor Unite, planul de intervenție în situații 
de urgență nu a fost nici pe departe adecvat.

Probleme similare caracterizează proiectele de captare și stocare a carbonului (CSC), al căror 
scop este stocarea carbonului captat, o atenție deosebită acordându-se zăcămintelor epuizate 
de petrol și gaz. Nu se poate pune la îndoială faptul că omenirea nu are experiență în ceea ce 
privește stocare dioxidului de carbon pe termen lung. Sleipner, primul proiect CSC, 
funcționează de doar 15 ani și are o capacitate de stocare (42 GtCO2) mult mai redusă față de 
capacitățile discutate în prezent (675-900 GtCO2). Nu există suficiente exemple ale unor 
asemenea CSC la scară largă, ceea ce sporește considerabil dificultatea evaluării riscurilor. De 
asemenea, în cazul unor accidente, proporția daunelor aduse mediului nu poate fi evaluată, iar 
consecințele pierderilor de carbon nu pot fi prevăzute. Nivelul daunelor aduse mediului: apei, 
biodiversității și solului nu este încă stabilit în mod clar, din cauza incertitudinilor privind 
structura și funcționarea ecosistemelor marine, în special a ecosistemelor marine de adâncime. 
În consecință, întrucât la momentul actual nu este încă posibilă determinarea exactă a riscului 
privind pierderile de carbon, evaluarea riscurilor aferente proiectelor CSC fiind astfel incertă, 
este esențial să furnizăm cadrului legislativ european un instrument fiabil pentru orice 
eventualitate, precum o Directivă consolidată privind răspunderea pentru mediul înconjurător.

Directiva UE privind răspunderea pentru mediul înconjurător (Directiva 2004/35/CE), care 
stabilește reglementări pentru punerea în aplicare a principiului „poluatorul plătește”, conform 
căruia operatorii sunt responsabili pentru prevenirea și remedierea daunelor semnificative 
aduse apei, biodiversității și solului, nu stabilește răspunderea pentru daunele asupra mediului 
cauzate de operațiunile de foraj, extracție și de practicile de injecție marină. Conform 
directivei în cauză, daunele aduse apei nu au relevanță pentru accidentele marine, întrucât 
daunele aduse apei vizează doar apele la care se referă Directiva-cadru privind apa, adică o 
zonă situată la o distanță relativ mică de coastă și care poate varia de la un stat membru la 
altul. În plus, daunele aduse biodiversității cauzate de accidentele industriale marine fac 
obiectul unor norme stricte de răspundere dacă și numai dacă au efecte adverse asupra unor 
specii sau habitate protejate (astfel cum sunt definite în Directiva „păsări” (Directiva 
2009/147/CE) privind conservarea păsărilor sălbatice și Directiva „habitate” (Directiva 
92/43/CEE) privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică). 
Răspunderea pentru daunele aduse mediului cauzate de operațiunile de foraj și extracție și de 
injecție marină din UE nu este reglementată de Directiva privind răspunderea pentru mediul 
înconjurător, întrucât respectivele daune nu sunt, prin definiție, cuprinse în directivele 
menționate mai sus. 

Prin urmare, este evident că actuala legislația a UE nu a fost concepută astfel încât să 
gestioneze în mod adecvat toate riscurile periculoase pentru mediu cauzate de accidente 
industriale marine, lăsând fără răspuns întrebări importante privind cine poarta răspunderea în 
astfel de cazuri. 


