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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ασφαλισιμότητα της περιβαλλοντικής ευθύνης της βιομηχανιας προσκρούει προς το παρόν
σε ουσιαστικές δυσκολ(ες λόγω έλλειψης ιστορικών και αντικειμενικών κριτηρ(ων προσδιορι

σμού της βλάβης της βιοποικιλότητας αλλά και εξαιτ{ας του χαρακτήρα της υποκειμενικότητας
των κριτηριων ως προς την αποτίμηση του ύψους της ζημ(ας .

Η συγκρότηση ενός «ΕΥΡΩΠΑίΚΟΥ ΑΣΦΜΙΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΜΛΟΝτΙΚΟΥ TAMEIOY•• μεταξύ
κρατών μελών και ασφαλιστικών εταιριών θα συμβάλλει καθοριστικά στην παρακολούθηση και
καταγραφή των περιβαλλοντικών ζημιών και στον επιστημονικό και τεχνικό προσδιορισμό της α
ποτ{μησής τους .

ΤΗΕ

LIMITS OF ENVIRONMENTAL LIABILIΠ IN
INDUSTRY AND ΤΗΕ PROBLEMS OF IYS INSURABILIΠ
of the proposal directiνe COM 23.1 2002/17 final on
enνironmental liability with regard to the preνention and the remedying of
enνironmental damage)
(Under the

proνisions

George Nap. Xanthoulis
Ph

Ο.

Attomey at Law, 21Α '_ Amerikis str., 10672- Athens, GREECE. Tel.: 010-6293694 Fax: 010-6293693
e-mail: G.Xanthoulis@S.andB.gr

SUMMARY
The insυrability of enνironmentalliability ίπ indυstry comes υρ against sυbstantial difficυlties for
the present, dυe to the lack of historical and objectiνe criteria of the assessment of the damage ίπ
biodiνersίty, as well as the sυbjectiνe character of the criteria used for the νaluation of the
damage.
The constitution of a ••Eυropean lnsurance Enνironmental Fund•• between Member States and
insυrance companies will contribute decisiνely to the obserνation and registration of
environmental damages and the scientific and technical assessment of their evaluation.
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ΟΙΚΟΝΟ/ιΙΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΙΜΛΟΝ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το κοινοτικό καθεστώς περιβαλλοντικής ευθύνης βρίσκεται ακόμα σε στάδιο νομοθετικής δια
μόρφωσης [1]. Χρειάσθηκε να περάσουν σχεδόν εννέα χρόνια από τη δημοσίευση της Πράσινης Βί
βλου. το Μάιο του 1993, για να προβεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Φεβρουόριο του 2000, στη δημο
σίευση της Λευκής Βίβλου

[2]

και μετά από νέες δημόσιες διαβουλεύσεις στη δημοσίευση της υπό

εξέταση νέας πρότασης οδηγίας, την 23η Ιανουαρίου 2002 σχετικό με την περιβαλλοντική ευθύνη,
όσον αφορά στην πρόληψη και στην αποκατάσταση των περιβαλλοντικών ζημιών [3].
Σε αντίθεση με τη Λευκή Βίβλο, η οποία στηριζόταν κυρίως στην κατασταλτική αρχή
νων πληρώνει••

«Ο ρυπαί

[4], η νέα πρόταση οδηγίας για τη περιβαλλοντική ευθύνη cc αποσκοπεί στην καθιέ

ρωση ενός πλαισiου περιβαλλοντικής ευθύνης δυνάμει του οποίου θα προλαμβάνονται ή θα αποκα
θιστώνται οι περιβαλλοντικές ζημίες.•• {όρθρο
βαλλοντικής ευθύνης

1). Η παραδοσιακή αντίληψη καταστολής της περι
[5] τείνει να αντικατασταθεί με την καθιέρωση μιας πολιτικής που θα επιτάσ

σει στους φορείς εκμετάλλευσης , στη βιομηχανία, την ταυτόχρονη και συνδυαστική εφαρμογή των

περιβαλλοντικών αρχών {όρθρο 174 §2 συνθ ΕΟΚ) και θα καθιερώνει υποχρέωση λήψης συγκεκρι
μένων μέτρων, τόσο στην περίmωση της πιθανολόγησης του κινδύνου {πρόληψη)[6], όσο και επέ
λευσής του {αποκατάσταση)[?] .
Η βιωσιμότητα του υπό διαμόρφωση κοινοτικού πλαισίου περιβαλλοντικής ε υθύνης εδράζεται
στη δυνατότητα ασφάλισης της οικολογικής ζημίας

(8].

Η δυνατότητα ασφαλιστικός κάλυψης των

περιβαλλοντικών κινδύνων της βιομηχανίας , αναφέρεται τόσο στη Λευκή Βίβλο {ση μείο

στην νέα πρόταση οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

4.9), όσο και

[9) .

Στα πλαίσια της παρούσας εισήγησης, θα επιχειρηθεί να προσδιορισθεί, στο πρώτο μέρος αυ
1), όπως αυτό περιγράφο

τής, τα όρια της περιβαλλοντικής ευθύνης της βιομηχανίας {ΚΕΦΑΛΑΙΟ

νται από τις διατάξεις της νέας πρότασης και στο δεύτερο μέρος , τα προβλήματα ασφαλισιμότητάς
της {ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

11).

1: Ο

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝτtΚΗΣ ΕΥ

θΥΝΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ.
Ο προσδιορισμός του πεδίου και του βαθμού της ευθύνης του cφυπαίνοντα••. εδράζεται στην α
νάγκη προσαρμογής της έννοιας αυτής του κλασσικού δικαίου στις σύγχρονες οικολογικές ιδιαιτε
ρότητες των περιβαλλοντικών ζημιών

(10], στο διακρατικό αλλά και διαχρονικό τους χαρακτήρα, κα
{UNICE)

θώς και στη δυσχερή απόδειξη της υπαιτιότητας . Η Ένωση των Ευρωπαϊκών Βιομηχανιών

επεσήμανε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ανάγκη να υφiσταντα ι σαφείς και ακριβείς διατάξεις , οι ο
ποίες θα προσδιορίζουν επακριβώς την ευθύνη του φορέα εκμετάλλευσης.

Συνοmικό, με την νέα πρόταση οδηγίας, εάν ο φορέας εκμετάλλευσης δεν έχει την οικονομική
δυνατότητα να αναλάβει το σύνολο ή μέρος των αναγκαίων για την αποκατάσταση μέτρων ή εάν α
ποδειχθεί αδύνατο να εντοπιστεί ο υπεύθυνος ρυπαίνων, τα κράτη μέλη φροντίζουν σε κάθε περί
mωση να ληφθούν τα μέτρα αυτό {όρθρο

6) .

Στην περίmωση που είναι η ίδια η αρμόδια αρχή που έθεσε σε εφαρμογή τα μέτρα πρόληψης ή
αποκατάστασης , ανακτά το κόστος που κατέβαλε από τον φορέα εκμετάλλευσης που είναι υπεύ

θυνος για τη ζημία. Η ίδια αρχή ισχύει και για τις περιβαλλοντικές εκτιμήσεις που διεξάγονται προ
κειμένου να καθοριστεί το μέγεθος της ζημιάς και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποκα 
τάστασή της {όρθρο

7,

ανάκτηση κόστους) . Η αρμόδια αρχή πρέπει να έχει αρχίσει τις διαδικασίες

ανάκτησης του κόστους εντός πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του μέτρου
πρόληψης ή αποκατάστασης {όρθρο
Τέλος (όρθρο

12, παραγραφή) .
16) η πρόταση οδηγίας προβλέπει πως τα κράτη μέλη καταβάλλουν κάθε δυνατή

προσπάθεια προκειμένου να ενθαρρύνουν τη χρήση ασφαλιστικής κάλυψης από τους φορείς εκμε-
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τάλλευσης και ενθαρρύνουν επίσης την ανόmυξη των ενδεδειγμένων ασφαλιστικών μέσων και α
γορών κόλυψης εκ μέρους των οικονομικών και χρηματοοικονομικών φορέων.
Ο ακριβής οικονομικός προσδιορισμός της ζημιάς οριοθετεί και την έκταση των προσδιοριστι
κών στοιχείων της ευθύνης . Όμως, από τη διατύπωση των ορισμών της ζημιάς και της ευθύνης, με
βάση τις διατάξεις της νέας πρότασης της οδηγίας, διαφαίνεται νομική ερμηνευτική αβεβαιότητα.

1. Ως προς τα προσδιοριστικό στοιχεία της έννοιας της ζημιάς:
2 περ.5): «οιαδήποτε άμεση ή έμμεση μετρήσιμη δυσμενής μεταβολή φυ

Ως ζημιά ορ(ζεται (όρθρο

σικού πόρου ή Ι και χειροτέρευση των υπηρεσιών που προσφέρει ο φυσικός πόρος συνέπεια άσκη
σης μιας από τις δραστηριότητες που καλύmονται από την παρούσα οδηγία».
Ως προς τον φορέα της ζημιάς:
Αφορά οποιοδήποτε φορέα εκμετάλλευσης που ασκεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που α
ναφέρονται στο ειδικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της οδηγίας. Στο παράρτημα αυτό αναφέρονται δραστηριότη
τες και λειτουργίες εγκαταστάσεων που ρυθμίζονται από συγκεκριμένες κοινοτικές οδηγίες, που α

ναφέρει το κείμενο και έχουν σχέση με την πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (ατμοσφαιρική, υδά
τινη) , διαχείριση αποβλήτων, μεταφορά, χρήση, αποθήκευση επικίνδυνων ουσιών, κ.λ.π.
Ως προς τη φύση της ζημιάς:

Η πρόταση εφαρμόζεται και αφορά τις «περιβαλλοντικές ζημιές» (άρθρο
βαλλοντική ζημιά» ορίζεται (άρθρο 2 περ.

3 περ. 1). Ως δε ••περι
18), η ζημιά στη βιοποικιλότητα, ζημιά στο νερό, οποιαδή 

ποτε ζημιά του εδάφους με σοβαρή πιθανότητα επιβάρυνσης της δημόσιας υγείας . Δηλαδή ζημιά
στους ••φυσικούς πόρους».
Ως προς το εύρος της ζημιάς:
Περιορίζεται στους τρεις αυτούς φυσικούς πόρους και ορίζεται με βάση την αναφορά στα ήδη υφι
στάμενα πρότυπα προστασίας που θεσπίζει η κοινοτική και εθνική νομοθεσία για το περιβάλλον.
Κατά συνέπεια και η ευθύνη παραπέμπει στην τήρηση των ήδη υφιστάμενων προτύπων.

Ως προς τον βαθμό της ζημιάς:
Ειδικό για την βιοποικιλότητα, η οδηγία κάνει διάκριση: Εάν μεν η ζημιά στη βιοποικιλότητα προ
έρχεται από άσκηση δραστηριοτήτων που δεν συμπεριλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι απαιτείται
σοβαρή ζημιά, στις άλλες δε περιmώσεις, δηλαδή στις περιmώσεις που προέρχεται από τις κατο
νομαζόμενες δραστηριότητες τόσο ως προς τη βιοποικιλότητα όσο και ως προς το νερό και το έδα
φος απαιτείται απλώς ζημιά. Ως προς την ακριβέστερη αξιολόγηση του κατά πόσο η ζημιά θεωρείται

«σοβαρή» ανατίθεται στα κράτη μέλη, ώστε να μεριμνούν για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων
πρόληψης ή αποκατάστασης. θα πρέπει δε να ορίζεται έτσι ώστε να υπάρχει ενιαία εφαρμογή με α
ναφορά στις διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας για το περιβάλλον (π.χ. οδηγίες πλαίσιο για τους
οικοτόπους και το νερό).
Ως προς τις εξαιρέσεις ζημιών:
Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας οι ζημιές που προκαλούνται από ένοπλη σύ 
γκρουση, από φυσική καταστροφή, από εκδήλωση για την οποία έχει ληφθε ί άδεια ή από δραστη
ριότητες που δεν εμπεριέχουν κινδύνους, σύμφωνα με τις διαθέσιμες κατά το χρόνο εκδήλωσής

τους επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις (άρθρο 9) . Επίσης εξαιρούνται οι παραδοσιακές μορφές
ζημιών, δηλαδή οι τραυματισμοί και ζημιές σε εμπορεύματα, οι οποίες ρυθμίζονται από τις διατάξεις
της γενικής αστικής ευθύνης των εθνικών νομοθεσιών.

2. ΩΣ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥθΥΝΗΣ

Η οδηγία διακρίνει την αντικειμενική και την υποκειμενική ευθύνη. Η μεν αντικειμενική ευθύνη
συντρ έχει ως προς όλες τις δραστηριότητες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

(άρθρο

8 & 10 § 1) η δε υποκειμενική,

I, των φορέων εκμετάλλευσης
(απαιτείται απόδειξη της σχέσης αιτίας αιτιατού αλλά και του

σφόλματος ή της αμέλειας) , εάν πρόκειται για ζημιά στη βιοποικιλότητα από επαγγελματική δρα-
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στηριότητα εκτός των προαναφερομένων στο παράρτημα.
Είναι προφανές ότι, εφόσον η οδηγία καλύπτει τα πρότυπα προστασίας του περιβάλλοντος και

δραστηριοτήτων που διέπονται από την υφιστάμενη κοινοτική νομοθεσία, δεν συντρέχει περίmωση
ευθύνης για τις εκπομπές που επιτρέπονται βάσει διοικητικών αδειών.
Όμως, υπάρχει επέκταση του πεδ(ου καταλογισμού ευθύνης για τις περιmώσεις εκε(νες όπου,
ανεξαρτήτως της υφιστάμενης νόμιμης άδειας εκπομπών, η τυχόν επέλευση ζημιάς θα μπορούσε
να είχε προβλεφθε( βάσει των διαθέσιμων επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων κατά το χρόνο της
εκπομπής (άρθρο 9 περ.2).
Το σκεmικό αυτό της οδηγ(ας ακολουθεί ήδη από έτη και η ελληνική νομολογ(α
ριβαλλοντικές ζημιές από «θεμιτές» εκπομπές.
Το Εφετείο Αθηνών έκρινε (Εφ. Αθ. 10668 /1984, Ελλ. Δ/νη

26, σελ.509 επ.)

[11] για τις πε

σε αντ(θεση προς

προηγούμενη απόφαση του Πρωτοδικείου, ότι η εκπομπή φθορ!ου από επιχε!ρηση και η συνακόλου

θη μόλυνση φυτών και δένδρων και θανάτωση των μελισσών του γείτονα συνιστά παράνομη πράξη
και θεμελιώνει αδικοπρακτική ευθύνη αποκατάστασης της ζημιάς που υπέστη ο μελισσοκόμος.
Η ευθύνη της επιχε(ρησης δεν αίρεται - σύμφωνα με την απόφαση - απ.ό το γεγονός ότι λει
τουργεί νόμιμα και τηρήθηκαν όλοι οι προβλεπόμενοι από τις οικείες διατάξεις όροι, εφόσον προ
κύmει αμέλεια ως προς τη μη λήψη των ενδεικνυόμενων τεχνικών μέτρων (φθοριοσυλλεκτήρες)
προκειμένου να αποφευχθε( η ζημιά. Η υποχρέωση λήψης μέτρων πρόνοιας και ασφάλειας για την
αποτροπή ζημιών στους ανθρώπους και στα περιβαλλοντικό αγαθά, εκτός από τις ειδικές διατάξεις
του νόμου, υπαγορεύονται και από την αρχή της αντικειμενικής καλής πίστης (Α.Κ. αρ.288, 281 ),
του κοινωνικού σκοπού που περιχαράσσει η ελευθερία δράσης του προσώπου (Α.Κ. 281) και την
αρχή της επιμελούς συμπεριφοράς (Α. Κ. 330 εδ.β.), πρέπει δε να ελέγχονται και να αναθεωρούνται
συνεχώς με βάση τις επιστημονικές εξελίξεις για να αποτρέπονται τυχόν ζημιογόνες επιmώσεις.
Ως προς το ύψος - κόστους της ζημιάς:
Κατά κανόνα το ύψος του κόστους της περιβαλλοντικής ζημιάς πρέπει να ε(ναι ίσο με το κόστος
των λαμβανομένων μέτρων αποκατάστασης . Για τη δημιουργία δε ενοποιημένης βάσης λήψης μέ

τρων αποκατάστασης, από όλα τα κράτη μέλη, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 της οδηγίας αναφέρονται οι κα
νόνες που πρέπει να ακολουθε( η κάθε αρμόδια αρχή για να εξασφαλιστεί η αποκατάσταση (όρθρο

5).
Ο καταλογισμός της ευθύνης στις περιmώσεις συντρέχοντος mαίσματος γ(νεται αλληλεγγύως
και εις ολόκληρον. Στις άλλες περιmώσεις, εφόσον ο φορέας εκμετάλλευσης μπορε( να αποδε(ξει
ότι προκάλεσε αποκλειστικά και μόνο τμήμα της ζημιάς, επιβαρύνεται μόνο ω ς προς το μερίδιο αυ
τό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

2: ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝτΙΚΗΣ

ΕΥθΥΝΗΣ
Η πρόταση της οδηγ(ας αποσκοπεί στη δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την πρόληψη και την

αποκατάσταση περιβαλλοντικών ζημιών. Τόσο όμως τα μέτρα πρόληψης όσο και η αποκατάσταση έ
χουν ένα κόστος. Ποιον θα επιβαρύνει το κόστος;
Από την πλευρό της πρόληψης (άρθρο 4), όταν εμφανίζεται μια άμεση απειλή περιβαλλοντικής

ζημιάς, η αρμόδια αρχή, η οπο(α έχει διοριστε( από κάθε κρότος μέλος, υποχρεώνει τον φορέα εκ
μετάλλευσης να λάβει τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα.
Εάν εντούτοις σημειωθεί περιβαλλοντική ζημία (άρθρο 5), η αρμόδια αρχή υποχρεώνει το σχε
τικό φορέα εκμετάλλευσης να λάβει τα κατάλληλα μέτρα αποκατάστασης (τα οποία καθορίζονται
βάσει των κανόνων και των αρχών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 της πρότασης).
Η αποκατάσταση αποσκοπεί στη διαμόρφωση ισοδύναμων εναλλακτικών λύσεων και όχι απαραί
τητα στην αναγέννηση των συνθηκών που επικρατούσαν.
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Όταν υποβλήθηκε σε δημόσια διαβούλευση η πρόταση της νέας οδηγίας για την περιβαλλοντι

κή ευθύνη, η Ένωση των Ευρωπα"ίκών Βιομηχανιών

(UNICE) εξέφρασε, μεταξύ όλλων, δύο βασικές

θέσεις:

1. Η βιομηχαν(α ανησυχε( σχετικά με τις δυσκολfες που απορρέουν ως προς τις τεχνικές αξιολόγη
σης των περιβαλλοντικών ζημιών και την οικονομική τους αποτ(μηση και ότι
2. Προβληματίζεται σχετικά με τις δυσκολίες που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν οι φορείς εκμε
τάλλευσης ως προς την εξεύρεση κατάλληλης ασφαλιστικής κάλυψης .

Στην εισηγητική έκθεση της νέα πρότασης οδηγίας η Ευρωπα"ίκή Επιτροπή επιχειρε( να δια
σκεδάσει τις εκπεφρασμένες ανησυχ(ες τόσο της βιομηχανίας όσο και του ασφαλιστικού κλάδου, ό
πως ήδη αυτές εfχαν διαμορφωθε( με αφορμή τη Λευκή Β(βλο. Τα ασφαλιστικά αυτά προϊόντα, ισχυ
ρίζεται η Ε. Ε., εrναι ευρέως γνωστά στην αγορά, οι δε προϋποθέσεις υπό τις οποίες διακινούνται εί
ναι σχετικά τυποποιημένες.

Το ενδιαφέρον της Επιτροπής εστιάστηκε στην ευθύνη για τις ζημιές στη βιοποικιλότητα η αξιο
λόγηση των οποίων προκαλούσε έντονο προβληματισμό. Για το λόγο αυτό εκπόνησε μελέτη [12] με
αντικείμενο την ευθύνη για τις ζημιές σε φυσικούς πόρους που έχει θεσπιστεί στις Ηνωμένες Πολι
τε(ες και ε(ναι παρεμφερής προς την ευθύνη για τις ζημιές στη βιοποικιλότητα. Αποτέλεσμα της με
λέτης αυτής ήταν ότι, κατά το πρότυπο της ασφάλισης της ευθύνης για τη ζημιά σε φυσικούς πό
ρους η οποια εφαρμόζεται ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες, αντίστοιχο πρότυπο θα μπορούσε να λει

τουργήσει και στην Ευρώπη. Κατά συνέπεια, καταλήγει η Ε. Ε. οποιαδήποτε ανησυχία περί μη ασφα
λισιμότητας της βιοποικιλότητας καθίσταται αδικαιολόγητη.
Στη συνέχεια και πρόσφατα (Μάιος 2002), οι ασφαλιστικές εταιρ(ες

[13]

εξέφρασαν νέες κατη

γορηματικές αντιρρήσεις ως προς την ασφαλισιμότητα της ζημιάς στη βιοποικιλότητα λόγω έλλει
ψης ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρfων ευρύτερης αποδοχής για την μέτρηση της ζημιάς. Οι Ευρω
παίοι Ασφαλιστές ισχυρίζονται ότι τα συμπεράσματα της Ε.Ε. με βάση τα στοιχεfα της αγοράς των Η

νωμένων Πολιτειών αφορούν κατά κύριο λόγο την ασφάλιση θαλάσσιας ρύπανσης και απουσιάζει η
τεκμηρfωση της ρύπανσης εδάφους. Ουσιαστικά οι πρόσφατες αυτές ανησυχίες των Ευρωπαίων Α
σφαλιστών εστιάζονται στην (δια τη δυνατότητα ασφάλισης των ζημιών των φυσικών πόρων.

1. ΤΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝτΙΚΗΣ ΕΥθΥΝΗΣ

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
Τα προβλήματα ασφαλισιμότητας της ευθύνης της βιομηχανίας εστιάζονται στα εξής σημεία:

1.1. Σε αντίθεση προς τον ισχυρισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το επ(πεδο ανάmυξης της ασφα
λιστικής αγοράς στον κλάδο της περιβαλλοντικής ευθύνης δεν έχει φτάσει σε ικανοποιητικό βαθμό
λειτουργίας και ωριμότητας, ώστε να καλύmεται με τεχνική πληρότητα η αξιοπιστία του φορέα εκ
μετόλλευσης και ασφαλισμένου ως προς την υποχρέωσή του για την πρόληψη και αποκατάσταση
του περιβόλλοντος .
1.2. Ο ορισμός της οδηγ(ας ως προς την «αρχική κατάσταση» (άρθρο

2 περ. 1 §1),

δηλαδή ως «η

κατάσταση που θα επικρατούσε στον τομέα των φυσικών πόρων και των υπηρεσιών εάν δεν είχε λά
βει χώρα η ζημιά», ειναι θεωρητική, καθότι σήμερα δεν υπάρχει κανένα αξιοσημείωτο στοιχείο και
κριτήριο που θα μπορούσε να αιτιολογήσει το ύψος της αποκατάσταση ς ή το κόστος της οικολογι
κής ζημfας. Κατά συνέπεια, η «αρχική κατάσταση», δεν θα μπορούσε να θεωρηθε( ως αναφορά για
τα μέτρα αποκατάστασης λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη ότι στις οικολογικές ζημιές μεσολαβεί ένας
μακρύς χρόνος μεταξύ του χρόνου επέλευσης της ζημιάς και του χρόνου της διαπfστωσης.

1.3.

Η σωστή κατά τα όλλα, μη αναδρομικότητα εφαρμογής της οδηγfας, δεν στοιχειοθετει με επι

στημονική ασφάλεια το προβαλλόμενο από την Ε. Ε ως ευδιάκριτο χρονικό σημείο , μεταξύ των ζη 
μιών πριν την εφαρμογή της οδηγίας και μετά την εφαρμογή της .

486

ΟΙΚΟΝΟΜΙλ 1\ΑΙ ΠΕΡΙΙΜΛΟΝ I

llPOeOI'IΚEI ANAI<OINΩIBI I ORλl PRESEHτλ110NS

ECONOMY ΑΝΟ ENVIRONMENT

1.4.0ς προς τις ζημιές στη βιοποικιλότητα (άρθρο 2. 1 . 18.α) τίθενται ειδικότερα τα εξής :
Η βιοποικιλότητα ορίζεται ως έννοια που αναφέρεται στους οικοτόπους και τα προβλεπόμενα είδη
(πτηνά κ.λ.π.) των οδηγιών 79/409/ΕΟΚ και 92/43/ΕΟΚ, ή όσων, μολονότι δεν καλύmοντα ι από τις
προαναφερθείσες οδηγίες, χαρακτηρίζονται ως περιοχές προστασίας ή διατήρησης, σύμφωνα με τη

σχετική εθνική νομοθεσία για τη διατήρηση της φύσης (άρθρο

2, σημείο 2). Οι ζημιές στη βιοποικι

λότητα όπως περιγράφονται στην πρόταση της οδηγίας, δεν είναι μετρήσιμες και κατά συνέπεια
δεν μπορούν να aσφαλιστούν με τις υπάρχουσες ασφαλιστικές τεχνικές. Ούτε στην Ευρώπη, ούτε
στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διατίθεται αντίστοιχη πείρα αποζημιώσεων αυτής της μορ 
φής .

Πράγματι:

i)

Η συνολική αξία του οικοτόπο υ ή είδους (ασφαλιζ6μενο κεφάλαιο

βάνει, σύμφωνα με την πρόταση της οδηγίας

- ύψος ζημιάς) περιλαμ
<< .... την αξία που τα άτομα αποκομίζουν από την άμεση

αξιοποίηση των φυσικών πόρων, για παράδειγμα, κολύμβηση, ναυσιπλοία αναψυχής ή παρατήρηση
πτηνών, καθώς και την αξία που οι άνθρωποι αποδίδουν στους οικοτόπους και τα είδη ασχέτως
προς τις άμεσες χρήσεις του<;.!,>. (άρθρο

2 περ. 19 εδ. 2).

Είναι προφανές, υποστηρίζουν οι ασφαλιστικές εταιρίες, πως ο προσδιορισμός της αξίας όπως
εμφανίζεται στην πρόταση ορθώνει ένα μείζον πρόβλημα ως προς την ασφαλισιμότητα, καθότι ανα
φέρεται πλήρως σε υποκειμενικά κριτήρια αξιολόγησης και όχι σε αντικειμενικά και μετρήσιμα, ό
πως απαιτεί η τεχνική της ασφάλισης .

ii)

Οι ασφαλιστές πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίσουν το ασφάλιστρο και τους γενικούς

όρους του ασφαλιστηρίου , συμπεριλαμβανομένης (εκτός της υποχρέωσης του Ασφαλιστή προς α
ποζημίωση) και της υποχρέωσης της λήψης προληmικών μέτρων από τον Ασφαλισμένο, με στατι
στική προσέγγιση επικινδυνότητας.

Η μέχρι σήμερα εμπειρία και η γνώση για τις ζημιές στη βιοποικιλότητα, δεν επιτρέπουν την ο
ποιαδήποτε τεχνική προσέγγιση προσδιορισμού ασφαλίστρου . Εξάλλου πρέπει να είναι κατανοητό
ότι ακόμη και στην περίmωση υλοποίησης τελικά της aσφαλιστικής κάλυψης του κινδύνου της βιο

ποικιλότητας , το ασφάλιστρο θα πρέπει να είναι ανταγωνιστικό και ανεκτό από την βιομηχανία.

2.

ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΑθΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝτΙΚΗΣ ΕΥθΥ

ΝΗΣ
Ποιο είναι σήμερα το υφιστάμενο καθεστώς και η πρακτική της ασφάλισης της περιβαλλοντικής
ευθύνης κατά το ελληνικό δίκaιο[14]; Πως δηλαδή θα μπορούσαν να aσφαλιστούν οι επιχειρήσεις
και έναντι ποιών κινδύνων;

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου

223 του Ασφ.

Ν. (ν.

2496/1977), με τίτλο <<Ασφάλιση περι-.

βαλλοντικών ζημιών•• ορίζεται ότι:
<<1. Αν δεν συμφωνήθηκε κάτι άλλο, η ασφάλιση περιβαλλοντικής ζημιάς περιλαμβάνει τα έξοδα α
ποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα aποκομι
δής απορριμμάτων και ερειπίων που προέκυψαν από την επέλευση ασφαλιστικού κινδύνου.

2. Το ασφάλισμα καταβάλλεται μόνο έν αντι των πράγματι καταβληθέντων εξόδων και μόνο εφόσον
η ζημιά προέκυψε από αιφνίδιο και μη αναμενόμενο συμβάν.»
Κατά συνέπεια, με βάση την προαναφερόμενη διάταξη, καλύmοντaι τα έξοδα aποκομιδής

a-

πορριμμάτων και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος για ζημιά που προέκυψε aπό αιφνίδιο
και μη αναμενόμενο συμβάν. Δηλαδή, δεν καλύπτεται η αστική ευθύνη για ζημιά που προκλήθηκε
βαθμιαίως, όπως είναι οι συνήθεις περιmώσεις ρύπανσης των φυσικών πόρων, όπως αυτοί ορίζο
νται στην πρόταση της οδηγίας, (βιοποικιλότητα- νερό- έδαφος) .

Σήμερα, στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, δεν υπάρχει αυτοτελές ασφαλιστήριο συμβόλαιο κά-
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λυψης της περιβαλλοντικής ατυχηματικής ευθύνης, όπως ορίζεται από το νόμο. Ελάχιστες ασφαλι

στικές εταιρίες καλύmουν με Πρόσθετη Πράξη σε άλλο βασικό ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης, τη
ζημιά από περιβαλλοντικές δραστηριότητες του Ασφαλισμένου και μόνο λόγω ατυχήματος.
Ως προς τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ε.Ε. δεν υφίσταται καμιά κάλυψη αστικής ευθύνης στον
τομέα της βιοποικιλότητας και μάλιστα σύμφωνα με τη διαβεβαίωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Α
σφαλιστικών Εταιριών, δεν υφίστανται σε κανένα κράτος μέλος, εκτός της Ολλανδίας, τυποποιημέ
νοι όροι κάλυψης των εξόδων καθαρισμού των περιβαλλοντικών ρυπάνσεων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η πιθανολόγηση, ως προς την επέλευση της ζημιάς, όπως απαιτεί η ασφαλιστική επιστήμη, σε
κοινοτικούς φυσικούς πόρους, αλλά και η αξιολόγησή τους, όπως θέλει να απαιτεί το υπό διαμόρ
φωση δίκαιο περ ιβαλλοντικής ε υθ ύνης, είναι ακόμη σε στάδιο έρευνας . Η έλλειψη ιστορικών περι
βαλλοντικών στοιχείων καταγραφής και παρακολούθησης των ζημιών αλλά και αντικειμενικών επι
στημονικών κριτηρίων αξιολόγησης του κόστους αποκατάστασης των φυσικών πόρων, προδιαγρά

φουν την αναγκαιότητα συγκρότησης ενός κοινού «ΕΥΡΩΠΑΊ'ΚΟΥ ΑΣΦΜΙΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΜΟ
ΝτΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ» μεταξύ των κρατών- μελών και των ασφαλιστικών εταιριών.
Ο ρόλος του Ταμείου θα συνίσταται τόσο στην παροχή και επεξεργασία των επιστημονικών πλη
ροφοριών, ως προς τις ζημιές στη βιοποικιλότητα που καταγράφουν (και εξετάζουν) τα κράτη

- μέ

λη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή , όσο και η δημιουργία αντικειμενικών κριτηρίων αποτίμησης του οικο
νομικού ύψους αυτών. Π ροκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της υπό διαμόρφωση νομοθεσίας πε
ρί περιβαλλοντικής ευθύνης , είναι απαραίτητο να υπάρξουν προηγουμένως αντίστοιχοι αξιόπιστοι
επιστημονικοί μηχανισμοί για την υποστήριξή της. Στην αντίθετη περίmωση η νομοθεσία στερείται
οικονομικής αποτελεσματικότητας και κοινων ικής δικαιοσύνης.
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