
A posición da Unión Europea ante os paquetes ERIKA é coherente coa defendida

no seo da Comisión como "Proposta de Directiva sobre responsabilidade ambiental

en relación coa prevención e reparación de danos ambientais" (2002/0021 COD).

Nesta proposta de directiva exclúese explícitamente toda "[...] responsabilidade

civil por danos causados pola contaminación por hidrocarburos (art. 3.3.)". Posición

non casual senón fiel reflexo das suxerencias aportadas polos interesados na ronda

de consultas previa á elaboración da directiva, e entre os cales se atopan desigual-

mente representados empresas e damnificados. Así, a propia UE incorpora as opi-

nións do Comité Marítime Internacional (Londres), International Association of

Independent Tanker Owners (Oslo), International Association of Oil and Gas

Producers (Bruselas), International Oil Pollution Compensation Fund (Londres),

International Tanker Owners Pollution Federation Ltd. (Londres) ou Oil Companies

International Marine Forum (Londres). Estes grupos empresariais en todo momen-

to requiren - e consiguen - da UE que, relativo ao transporte marítimo de hidrocar-

buros, nada se incorpore á directiva sobre responsabilidade ambiental " [...] que

entre en conflicto ou afecte o réxime existente de responsabilidade e compensa-

ción",  e aseguran que este sistema proporciona compensacións "razoábeis", pero en

ningún momento completas ou totales dos danos causados .  

5. Conclusións

En definitiva, detrás da política europea de aceleración da implantación dos paque-

tes ERIKA I e ERIKA II, e da elaboración e aprobación da Directiva sobre

Responsabilidade Ambiental atópase un intento de aplazar a solución máis eficien-

te ao problema. Dende a perspectiva económica deberíanse introducir os incentivos

adecuados para que a estratexia óptima das empresas sexa a prevención de acci-

dentes, para isto sería necesario:

❒  Basear calquera medida no principio de quen contamina paga. Isto implica cla-

rificar e personalizar a responsabilidade civil, superando a estratexia baseada nos

fondos colectivos.

❒  Profundizar no principio anterior cara unha responsabilidade ilimitada real. É

dicir, que se paguen todos os danos, o que funcionaría como medida disuasoria real

e que tería como consecuencia que a estratexia máis rendíbel para as empresas fose

a prevención.

❒  Desenvolver un marco sobre responsabilidade ambiental a nivel europeo, que

prime os intereses colectivos sobre os particulares. Son os bens públicos os que

requiren de maior protección gobernamental pois o mercado non proporciona indi-

cadores das súas perdas nin, por tanto, incentivos correctos para a súa conservación.

❒  Conceder unha importancia adecuada a todas as perdas derivadas dos vertidos,

ben sexan estas de bens e recursos comercializábeis, ou de servicios ambientais ou

recreativos, non comercializábeis. Faise preciso un compromiso decidido das insti-

tucións públicas para defender as tipoloxías de valor menos tanxíbeis fronte ao afán

reduccionista - interesado - das empresas petroleiras e as aseguradoras. E tamén

para financiar os estudios necesarios que xustifiquen, con rigor, cifras de danos

moito máis elevadas, tanto de cara indemnizacións como para  investimentos en

protección e conservación dos recursos 
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A economía ambiental está chegando á súa madurez. Hai aproximadamente

corenta anos xurdiu como unha rama crítica da economía convencional pero carecía

aínda de fundamentación científica sólida e, o máis importante, de capacidade para

espertar o interese das institucións públicas e privadas sobre os seus enunciados. Co

tempo, a súa análise fíxose máis rigorosa, e un número crecente de países, incluída

a Unión Europea no seu conxunto, teñen comezado a aceptar os seus enfoques glo-

bais e a súa perspectiva social, incorporándoos na avaliación de proxectos e políti-

cas.

As bases da economía ambiental descansan na lóxica máis simple: a importan-

cia de analizar as causas e as implicacións económicas da degradación ambiental, e

a necesidade de deseñar incentivos económicos para frear este proceso. A premisa

fundamental da economía ambiental – e paradoxalmente a máis polémica – é que o

medio ambiente e a economía non se poden contemplar separadamente, pois cam-

bios nun deles afectan inexorablemente ó outro.

Con este caderno queremos romper o tópico de que a economía tan só se preo-

cupa de fluxos de diñeiro e de intercambios de mercado. En realidade, a premisa dos

enfoques máis modernos é que para a economía calquera cambio no noso benestar

é un efecto económico, sexa este producido por un ben material ou inmaterial. Neste

sentido, o medio ambiente, coma fonte de benestar, é considerado un ben social-

mente valioso. Aínda máis, segundo a definición máis estendida, a economía ten

como obxectivo a asignación de recursos escasos entre usos alternativos. Así, a

medida que os recursos naturais e a capacidade de asimilación dos grandes medios

(o aire, a terra ou a auga) se converten en escasos, é necesario xestionalos adecua-

damente para evitar a sobreexplotación e o risco da súa desaparición. 

Un exemplo ilustrativo: algunhas persoas sufrimos ante un incendio forestal,

pola visión de carballos e castiñeiros carbonizados e da terra cuberta por un manto

negro de cinza e baleira de seres vivos. O noso benestar é menor despois dun acon-

tecemento deste tipo. En xeral, o especulador que prende lume  ó monte prevé obter

– e a maior parte das veces conségueo - beneficios monetarios da súa acción, pero

existen prexuízos económicos desa mesma acción, pois afecta negativamente ó

benestar doutros individuos da comunidade, de forma que é posible que o balance

neto para a sociedade no seu conxunto sexa negativo. 

É este balance final o verdadeiro obxectivo do enfoque que presentamos neste

caderno, a Economía Ambiental, e defendemos que debe ser este balance social  o

que debe guiar as decisións, tanto públicas como privadas, relacionadas coa xestión

dos recursos. 

Por último, unha aclaración necesaria: trátase de integrar o medio ambiente

correctamente dentro do pensamento económico, para que a economía poida con-

tribuír á solución e prevención dos problemas ambientais. Estas solucións econó-

micas deben considerarse necesarias pero non suficientes por si soas. Son pois com-

plementarias e non excluíntes doutro tipo de actuacións. 
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