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Vec: Revízia smernice o environmentálnej zodpovednosti
Vzhľadom na nedostatky v právnych predpisoch EÚ týkajúcich sa životného prostredia, 
na absenciu zodpovednosti v prípadoch havárií pri pobreží a devastujúce vplyvy na klímu, 
životné prostredie a verejné zdravie, je EK ochotná zrevidovať smernicu o environmentálnej 
zodpovednosti a zaviesť v EÚ komplexnú a striktnú zodpovednosť za všetku ťažbu pomocou 
vrtov a injektážnych operácií na mori?

Kontext:

Po úniku ropy v Mexickom zálive je evidentné, že ťažba na mori predstavuje významné 
environmentálne riziká. Ropa, ktorá stále znečisťuje Mexický záliv, obsahuje veľký objem 
metánu, účinného skleníkového plynu, ktorý prispieva k zmene klímy a predstavuje vážne 
nebezpečenstvo pre labilný ekosystém a biodiverzitu zálivu. Zvýšené hladiny metánu 
ochudobňujú vodu o kyslík, čím vytvárajú tzv. mŕtve zóny pre morské organizmy. Vedci 
odhalili veľké oblasti zálivu, kde hladina kyslíka klesla o 40 %, čo je situácia nebezpečná pre 
všetky morské organizmy vrátane veľkých druhov, akými sú korytnačky, žraloky, delfíny 
a tuniaky modroplutvé. Ekologické škody spôsobené únikom ropy v Mexickom zálive sa 
týkajú aj obchodného rybolovu, majú vplyv na všetky morské plody zozbierané v zálive, čím 
predstavujú významné riziko pre verejné zdravie a ohrozujú živobytie rybárov. 

Základným predpokladom všetkých činností na mori by malo byť holistické posúdenie 
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a znižovanie rizika. Je však zrejmé, že dokonca aj v dobre zavedených postupoch, akým je 
ťažba ropy na mori, nie sú prístupy k riziku dostatočne adekvátne na účinné zhodnotenie a 
riadenie rizika. Ťažobné spoločnosti prehliadali skutočné riziko, ktoré predstavujú vrty v 
neznámych hĺbkach, čím spôsobili obrovské environmentálne škody. Okrem toho, ako 
dokazuje tragická realita úniku, ako aj vypočutia v americkom senáte, núdzový plán nebol 
vôbec primeraný.

O podobné záležitosti ide aj pri projektoch na zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého, 
ktorých cieľom je bezpečné uloženie zachyteného uhlíka, pričom prioritnými sú ropné 
a plynové polia, z ktorých boli suroviny vyťažené. Je nepopierateľnou skutočnosťou, že 
nemáme skúsenosti s dlhodobým uchovávaním CO2. Prvý projekt na zachytávanie a 
ukladanie CO2, Sleipner, funguje len 15 rokov a jeho kapacita (42Gt CO2) je výrazne menšia 
než kapacity, o ktorých sa diskutuje v súčasnosti (675 až 900 Gt CO2). Neexistujú dostatočné 
príklady takýchto obrovských projektov na zachytávanie a ukladanie CO2, čo vo výraznej 
miere komplikuje posudzovanie rizika. Okrem toho nemožno posúdiť environmentálne škody 
v prípade havárie a následky úniku oxidu uhličitého sú nepredvídateľné. Miera 
environmentálnych škôd spôsobených na vode, biodiverzite a pôde ešte nebola jasne určená 
vzhľadom na nejasnosti týkajúce sa štruktúry a funkcie morských ekosystémov, najmä 
ekosystémov hlbokého mora. Preto, ak v súčasnosti ešte nie je možné kvantifikovať presné 
riziko úniku oxidu uhličitého, čím sa spochybňujú otázky týkajúce sa posúdenie rizika 
v prípade projektov zachytávania a ukladania oxidu uhličitého, je nevyhnutné vybaviť 
európske rámcové právne predpisy spoľahlivým nástrojom, akým je posilnená smernica 
o environmentálnej zodpovednosti pre všetky prípady.

Smernica EÚ o environmentálnej zodpovednosti (smernica 2004/35/ES), ktorou sa zavádzajú 
pravidlá na vykonávanie zásady „znečisťovateľ platí“ prostredníctvom prenesenia 
zodpovednosti za prevenciu a nápravu vážnych škôd spôsobených na vode, biodiverzite 
a pôde na prevádzkovateľov, neupravuje zodpovednosť za environmentálne škody spôsobené 
ťažbou pomocou vrtov a injektážnych operácií na mori. Podľa tejto smernice sa medzi 
znečistenie vody nepočítajú havárie na mori, keďže znečistenie vody sa uplatňuje len na vody, 
na ktoré sa vzťahuje rámcová smernica o vode, tzn. na oblasť, ktorá je v relatívne malej 
vzdialenosti od pobrežia a ktorá sa v závislosti od členského štátu môže líšiť. Okrem toho 
poškodenie biodiverzity spôsobené priemyselnými haváriami na mori podlieha prísnym 
pravidlám o zodpovednosti len a výlučne vtedy, ak má negatívne vplyvy na isté chránené 
druhy alebo biotopy (vymedzené v smernici o ochrane voľne žijúceho vtáctva (2009/147/ES) 
a v smernici o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín 
(92/43/EHS). Zodpovednosť za environmentálne škody spôsobené ťažbou pomocou vrtov 
a injektážnych operácií na mori v EÚ nie je súčasťou smernice o environmentálnej 
zodpovednosti, keďže sa na ňu nevzťahujú uvedené smernice. 

Preto je zrejmé, že súčasné právne predpisy EÚ nie sú navrhnuté tak, aby primeranie zvládali
všetky nebezpečné environmentálne riziká spôsobené priemyselnými haváriami na mori, 
pričom zostávajú nezodpovedané významné otázky o tom, kto je v takýchto prípadoch 
zodpovedný.


