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SUGESTÕES 

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão dos 

Assuntos Jurídicos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 

sugestões na proposta de resolução que aprovar: 

1. Recorda os prejuízos ambientais causados pelo acidente com a «Deepwater Horizon»; 

chama igualmente a atenção para os cerca de 500 sismos provocados pelo projeto 

«Castor» nas zonas costeiras de Tarragona e Castelló em 2013, que afetaram diretamente 

milhares de cidadãos europeus; 

2. Recorda a trágica morte de 167 trabalhadores do setor petrolífero no acidente de Piper 

Alfa, na costa de Aberdeen, na Escócia, em 6 de julho de 1988; 

3. Observa que não há registo de um grande acidente no mar da UE desde 1988, e que 73 % 

da produção de petróleo e de gás na UE provém de Estados-Membros do mar do Norte, já 

reconhecidos como tendo os sistemas de segurança no mar com melhor desempenho a 

nível mundial. Sublinha que a UE dispõe de cerca de 68 000 km de costa e que, 

provavelmente, o número de instalações offshore aumentará de forma significativa no 

futuro, especialmente no Mediterrâneo e no Mar Negro, pelo que é urgente aplicar e fazer 

cumprir na íntegra a Diretiva 2013/30/UE e garantir a adoção de um quadro jurídico 

adequado para regulamentar todas as atividades offshore antes que aconteça um acidente 

grave; salienta que, nos termos do artigo 191º do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia, a política europeia no domínio do ambiente deverá basear-se nos 

princípios da precaução e da ação preventiva. 

4. Deplora o facto de, nas Diretivas 2013/30/UE e 2004/35/UE, os acidentes só serem 

considerados «graves» se causarem a morte ou ferimentos graves, sem que haja uma 

referência clara às consequências para o ambiente; sublinha que, mesmo que não cause a 

morte nem ferimentos graves, um acidente pode ter um fortíssimo impacto no ambiente, 

pela sua dimensão ou porque atinge, por exemplo, zonas protegidas, espécies protegidas 

ou habitats particularmente sensíveis; 

5. Recorda que diversos estudos, incluindo um do Serviço de Estudos do Parlamento 

Europeu e outro do Centro Comum de Investigação, calculam que o número de acidentes 

no setor do petróleo e do gás se eleva a vários milhares, mais exatamente a 9 700 entre 

1990 e 2007; assinala que o impacto cumulativo destes acidentes, mesmo que de pequena 

dimensão, tem repercussões sérias e duradouras no ambiente marinho e deve ser tido em 

conta nas diretivas pertinentes; 

6. Saúda a adoção da Diretiva n.º 2013/30/UE, relativa à segurança das operações offshore 

(DSO), que complementa a Diretiva 2004/35/CE relativa à responsabilidade ambiental 

(DRA) e a Diretiva 2011/92/UE relativa à avaliação do impacto ambiental (AIE), bem 

como a ratificação pelo Conselho do Protocolo Offshore à Convenção de Barcelona, 

enquanto primeiro passo para a proteção do ambiente e da saúde e segurança dos 

trabalhadores; recorda que o prazo para transposição da diretiva expirou em 19 de julho de 

2015; observa que a maioria dos Estados-Membros ainda não aplicou as disposições 

pertinentes da DSO; insta a Comissão a garantir um acompanhamento rigoroso da 

execução da DSO, a fim de avaliar a conveniência de introduzir novas regras 
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harmonizadas sobre responsabilidade, indemnização e garantia financeira que reforcem o 

seu cumprimento, o mais rapidamente possível, para evitar eficazmente a ocorrência de 

acidentes no futuro; 

7. Reitera a necessidade de realizar e publicar uma análise do risco e uma avaliação de 

impacto ambiental para cada operação offshore, compatíveis com outra legislação da UE e 

com políticas em domínios como a biodiversidade, as alterações climáticas, o uso 

sustentável do solo, a proteção do ambiente marinho e a vulnerabilidade e a resistência a 

acidentes e catástrofes naturais, e a necessidade de formação adequada do pessoal antes do 

licenciamento das operações; insta a Agência Europeia da Segurança Marítima a assistir a 

Comissão e os Estados-Membros na elaboração de planos de resposta a emergências; 

congratula-se com a criação pelo setor de quatro colunas de capeamento de poços, que 

podem reduzir o derrame de petróleo em caso de acidente; 

8. Solicita uma avaliação de impacto ambiental específica para o Ártico, que incida em todas 

as operações realizadas nesta região, cujos ecossistemas são especialmente frágeis e estão 

associados à biosfera global; 

9. Salienta a necessidade de assegurar a adoção rápida e eficaz de medidas corretivas, 

incluindo a indemnização adequada de todas as vítimas da poluição e de danos ambientais 

causados por acidentes offshore, em conformidade com o princípio do «poluidor-

pagador»; 

10. Sublinha a necessidade de as operações offshore serem sujeitas a uma contínua supervisão 

regulamentar especializada por parte dos Estados-Membros, a fim de assegurar controlos 

eficazes para prevenir os acidentes graves e limitar os seus impactos sobre as pessoas e o 

ambiente. 

11. Regista que, embora a Diretiva n.º 2013/30/UE contenha algumas disposições específicas 

sobre questões relacionadas com responsabilidade e indemnização, a mesma não 

estabelece um quadro da UE abrangente em matéria de responsabilidade; salienta a 

necessidade de assegurar a igualdade de acesso à justiça e à indemnização por danos em 

caso de acidentes com consequências transfronteiriças, tendo em conta que, nos termos do 

artigo 41.º, n.ºs 3 e 5, da DSO, determinados Estados-Membros ficam, em parte, 

dispensados da obrigação de transpor a diretiva; 

12. Lamenta o facto de as normas de responsabilidade penal relacionadas com violações de 

segurança no mar não estarem harmonizadas a nível da UE; insta a Comissão a apresentar 

uma proposta para alargar o âmbito da Diretiva n.º 2008/99/CE, relativa à proteção do 

ambiente através do direito penal, às infrações contempladas pela Diretiva n.º 

2013/30/UE, uma vez que tal acrescentará uma camada distinta de dissuasão; 

13. Observa que a Comissão tenciona proceder a uma recolha sistemática de dados através do 

Grupo de Autoridades para a Zona Offshore da UE (EUOAG), a fim de realizar uma 

análise mais abrangente da eficácia e do âmbito de aplicação das disposições nacionais em 

matéria de responsabilidade civil; 

14. Lamenta que o âmbito da responsabilidade por danos e prejuízos económicos, que 

constituirá um instrumento essencial para garantir a segurança das operações offshore, 

varie entre os Estados-Membros; solicita à Comissão que avalie a necessidade de 
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harmonizar a responsabilidade a nível da União assinalando, ao mesmo tempo, o caráter 

transfronteiriço destas operações; 

15. Entende que devem ser determinadas regras rigorosas em matéria de responsabilidade 

civil no âmbito de acidentes no mar, a fim de facilitar o acesso à justiça pelas vítimas 

(sejam elas pessoas singulares ou coletivas) afetadas por acidentes offshore, uma vez que 

podem constituir um incentivo à gestão adequada dos riscos das operações pelo operador 

offshore; considera que a fixação de limites para a responsabilidade financeira deve ser 

evitada; 

16. Considera que todos os casos de responsabilidade comprovada, bem como as informações 

pormenorizadas relativas às sanções aplicadas, deverão ser tornados públicos, para que o 

verdadeiro custo dos danos ambientais seja transparente para todos; 

17. Exorta os Estados-Membros a apresentarem dados pormenorizados sobre a utilização de 

instrumentos financeiros e a adequação da cobertura por acidentes offshore, incluindo os 

mais dispendiosos; 

18. Lamenta a falta de instrumentos de garantia financeira na UE que cubram os prejuízos 

causados pelos acidentes offshore mais dispendiosos; observa que uma das razões 

subjacentes poderá prender-se com o facto de, em certos Estados-Membros, o âmbito da 

responsabilidade por danos poder não tornar estes produtos necessários; 

19. Regista a ausência de requisitos regulamentares no que diz respeito aos níveis específicos 

de cobertura em vários Estados-Membros; considera que não seria producente fixar 

montantes específicos à escala da UE, mas apela à criação de um método da UE para 

calcular os montantes a exigir pelas autoridades nacionais que respeite as especificidades 

das atividades, as condições locais de funcionamento e a área em redor da instalação, a 

fim de prever uma cobertura adequada para futuros acidentes com impacto transfronteiras; 

20. Sublinha a necessidade de estabelecer regras mais harmonizadas sobre a verificação da 

adequação da forma e do montante da garantia financeira oferecida para cobrir eventuais 

prejuízos, bem como da capacidade das entidades de garantia financeira para satisfazerem 

a procura de cobertura, promovendo ao mesmo tempo o recurso proporcional aos 

instrumentos de garantia financeira, embora reconheça a necessidade de conferir 

suficiente flexibilidade no que se refere a esses instrumentos; considera particularmente 

importante que a Comissão apresente propostas neste sentido, dada a natureza 

transfronteiriça deste tipo de acidentes; 

21. Observa que é possível utilizar uma grande variedade de produtos de garantia financeira 

para cobrir os riscos dos acidentes offshore mais onerosos e menos frequentes; insta os 

Estados-Membros a alargarem o âmbito de aplicação dos mecanismos de garantia 

financeira admitidos no licenciamento e nas operações offshore, assegurando, ao mesmo 

tempo, um nível equivalente de cobertura; 

22. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a ponderar a criação de mecanismos 

legislativos de indemnização em caso de acidentes offshore, nos moldes do instrumento 

previsto pela Lei sobre Atividades Petrolíferas na Noruega, pelo menos para os setores 

que possam vir a ser gravemente afetados, como as pescas, o turismo em regiões costeiras 

e outros setores da economia azul; 
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23. Solicita à Comissão Europeia que, caso inicie um processo por infração contra um Estado-

Membro, compareça perante a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 

Alimentar do Parlamento para justificar o processo e as medidas a tomar para corrigir as 

ações do Estado-Membro em causa. 
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