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Zadeva: Revizija direktive o okoljski odgovornosti

Ali je Evropska komisija glede na pomanjkljivosti v okoljski zakonodaji EU, pomanjkanje 
odgovornosti v primerih iztekanja na morju in uničujoče vplive na podnebje, okolje in javno 
zdravje pripravljena revidirati direktivo o okoljski odgovornosti ter vzpostaviti celovito in 
strogo odgovornost za vse dejavnosti črpanja in vbrizgavanja v zvezi z vrtanjem na morju v 
EU?

Opis dogodkov:

Po razlitju nafte v Mehiškem zalivu je jasno, da je črpanje na odprtem morju okolju zelo 
nevarno. Surova nafta, ki se še naprej izliva, vsebuje velike količine metana, nevarnega 
toplogrednega plina, ki prispeva k podnebnim spremembam in močno ogroža krhki ekosistem 
in biotsko raznolikost Mehiškega zaliva. Povečana navzočnost metana zmanjšuje količino 
kisika v vodi in s tem ustvarja „mrtva območja“ za morske organizme. Znanstveniki so v 
zalivu že odkrili velika območja, kjer se je delež kisika zmanjšal za 40 %, kar ogroža vse 
morske organizme, tudi večje vrsta, kot so morske želve, morski psi, delfini in navadni tun. 
Poleg ekološke škode je razlitje v Mehiškem zalivu povzročilo škodo tudi komercialnemu 
ribištvu, saj je prizadelo vse vrste morskega ulova, tako da so velika tveganja za javno 
zdravje, preživetje ribičev pa je ogroženo. 
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Osrednja zahteva za vse dejavnosti na odprtem morju bi morala biti celovita ocena tveganj in 
blažitev. Jasno pa je tudi, da celo pri dodobra uveljavljenem delovanju, kakršno je črpanje 
nafte na odprtem morju, pristopi k tveganjem niso dovolj za učinkovito oceno in 
obvladovanje tveganj. Naftne družbe so spregledale dejansko nevarnost vrtanja v neznanih 
globinah, s čimer so povzročile ogromno okoljsko škodo. Poleg tega postaja v tragični 
stvarnosti po razlitju in po zaslišanjih v ameriškem senatu vse bolj jasno, da načrt za krizno 
odzivanje še zdaleč ni bil ustrezen.

Podobna vprašanja se odpirajo glede projektov za zajemanje in shranjevanje ogljika, katerih 
namen je varno shranjevanje ogljika, pri čemer se daje prednost opuščenim naftnim in 
plinskim poljem. Dejstvo je, da z dolgoročnim shranjevanjem ogljikovega dioksida nimamo 
nikakršnih izkušenj. Prvi tovrstni projekt, Sleipner, deluje šele 15 let z zmogljivostjo 42 Gt 
CO2, to pa je občutno manj kot zmogljivosti, o katerih zdaj teče beseda (675 do 900 Gt CO2). 
Za tovrstne obsežne projekte zajemanja in shranjevanja ni zadosti primerov, kar še posebej 
otežuje oceno tveganja. Poleg tega se ne da oceniti razsežnosti okoljske škode v primeru 
nesreč, saj ni mogoče predvideti posledic uhajanja ogljika. Stopnja okoljske škode za vodo, 
biotsko raznovrstnost in prst še ni jasno opredeljena zaradi ne dovolj znane strukture in 
delovanja morskih ekosistemov, zlasti globokomorskih. Ker torej v tem trenutku še ni mogoče 
količinsko oceniti natančnega tveganja uhajanja ogljika in so vprašanja v zvezi z oceno 
tveganja pri projektih zajemanja in shranjevanja nejasna, je evropski okvirni zakonodaji 
bistveno zagotoviti zanesljiv instrument, na primer razširjeno direktivo o okoljski 
odgovornosti za vse možne primere.

Direktiva EU o okoljski odgovornosti (Direktiva 2004/35/ES), ki določa pravila po načelu 
onesnaževalec plača, tako da so izvajalci odgovorni za preprečevanje in odpravljanje večje 
škode za vodo, biotsko raznovrstnost in prst, ne nalaga odgovornosti za okoljsko škodo, 
povzročeno zaradi vrtanja, črpanja in vbrizgavanja na odprtem morju. Nesreče na odprtem 
morju po tej direktivi ne spadajo med škodo, povzročeno vodi, saj ta opredelitev velja le za 
vode, za katere se uporablja okvirna vodna direktiva, torej za območja, ki so sorazmerno blizu 
obali, pri čemer lahko pride do razlik med državami članicami. Poleg tega za odgovornost za 
škodo biotski raznovrstnosti zaradi industrijskih nesreč na odprtem morju veljajo stroga 
pravila, a samo, kadar gre za škodljive vplive na nekatere zaščitene vrste ali habitate 
(opredeljene v direktivi o pticah (2009/147/ES) o ohranjanju prostoživečih ptic ter v direktivi 
o habitatih (92/43/EGS) o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in 
rastlinskih vrst). Direktiva o okoljski odgovornosti ne zajema odgovornosti za okoljsko škodo 
zaradi vrtanja, črpanja in vbrizgavanja na odprtem morju v EU, saj to po opredelitvi pokrivajo 
zgoraj omenjene direktive. 

Jasno je torej, da veljavna zakonodaja EU ni oblikovana tako, da bi ustrezno obvladovala vsa 
nevarna okoljska tveganja zaradi industrijskih nesreč na odprtem morju, tako da odgovora na 
pomembno vprašanje, kdo je v takih primerih odgovoren, ni. 


