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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

1. CONTEXTO DA PROPOSTA 

Justificação e objectivos da proposta 

A prospecção e a produ ção offshore de petróleo e gás têm  vindo a adquirir um a importância 
crescente, realizando-se também em ambientes geográficos e geológicos com plexos, como as 
águas profundas. A escala e as características dos recentes acidentes1 e «quase-acidentes»2 no 
sector d e ex ploração offshore de petróleo e gás noticiados em  todo o mundo, inclusive na 
União Europeia, exigem  a adopção de m edidas. Mos tram a d isparidade que exis te entre a 
complexidade crescen te das  operações e as  inad equações paten tes n as actuais p ráticas de 
gestão dos riscos. Entre as diversas empresas registam-se grandes disparidades no que respeita 
ao desem penho e às atitudes no dom ínio da segurança. Por outro lado, esses incidentes  
realçaram os desafios que as entid ades reguladoras enfrentam para ass egurar uma supervisão 
adequada das actividades offshore, assim como a falta de transparência e de partilha de dados 
relativamente ao desempenho da indústria offshore em matéria de segurança.  

Na Europa, a m aior parte da produção  de petróleo e gás é realizada offshore. Um a cidente 
grave que ocorra em qualquer das suas instalações offshore poderá implicar perdas materiais e 
danos para o am biente, a economia, as comunidades locais e a sociedade, além  de poder pôr 
em risco a vida e a saúde dos trabalhador es. É necessário reduzi r a probabilidade da 
ocorrência de um acidente grave nas águas da União.  

Os estudos, as consultas às part es interessadas e as análises dos riscos, realizados desde 2010, 
identificaram os principais problemas da União Europeia: 

1. O risco de ocorrência de um  acidente grave na exploração offshore de petróleo ou gás nas 
águas da UE é significativo e a actual fragm entação da legislação e a divergência nas práticas  
regulamentares e indu striais n ão perm item c oncretizar todas as reduções dos riscos  
susceptíveis de serem obtidas no território da União. 

2. O quadro regulam entar e as m odalidades de  funcionam ento existentes não perm item 
responder da forma mais eficaz aos aciden tes, independentemente do local onde ocorram  em 
águas da UE, e as  resp onsabilidades pela descontaminação e pela compensação  do s dano s 
convencionais não estão inteiramente claras. 

Por conseguinte, a presente proposta tem os seguintes objectivos gerais: i) reduzir os riscos de 
acidente grave em águas da União; ii) limitar as consequências caso ocorra um  acidente, 
apesar das medidas tomadas.  

                                                 
1 Exemplos: Pl ataformas Deep water H orizon nos E UA, e m 201 0 ( 11 v ítimas mortais), M ontara na 

Austrália, em 2009, e Usumacinta no México, em 2007 (22 vítimas mortais). 
2 Tais como fugas de petróleo e de gás, falhas na segurança do processo de produção e no controlo dos 

poços de perfuração; falhas devido a alterações inválidas da concepção; número elevado de défices de 
manutenção de ele mentos crítico s p ara a seg urança. Ex emplos d e in cidentes recen tes: p lataforma 
Gullfaks C, em Maio de 2010, e plataforma Gannet F, em 2011, ambas no Mar do Norte. 
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Contexto geral para uma iniciativa regulamentar 

A Comissão respondeu à catástrofe ocorrida no Golfo do Méxi co, ainda no ano passado, com 
uma análise das lacunas  existentes nas práticas  offshore e no quadro legislativo da União, e 
com a subsequente Comunicação «Enfrentar o desafio da segurança da exploração offshore de 
petróleo e gás» 3 (adop tada em  Outubro de 20 10). Essa com unicação deu um a prim eira 
indicação dos domínios em que era preciso intervir na União Europeia.  

Existem disparidades e uma fragmentação consideráveis entre as legis lações e as práticas dos 
Estados-Membros aplicáveis à exp loração offshore (por exemplo, licenciam ento, disposições 
em matéria de respons abilidade, normas de se gurança dos equipamentos, transparência face 
aos cidadão s e partilh a de inform ações). Es ta s ituação reflecte a quase aus ência de 
instrumentos de direito internacional e as lacunas na legislação da União aplicável.  

Apesar de alguns Estados-Mem bros possuírem  si stemas de regulam entação da exploração 
offshore considerados excelentes a nível mundial, todos têm melhorias a fazer. Uma das mais 
importantes é a necessidade de reforçar o co ntrolo dos principais riscos da indústria offshore 
para que atinja um nível sistematicamente elevado em toda a União.  

Com base na análise de frequênc ia do desempenho desta indústria na Europa até à data e nos 
custos documentados dos acidentes ocorridos no passado, as perdas e prejuízos económ icos 
médios anuais causados por acidentes na exploração offshore de petróleo e gás na União estão 
estimados entre 205 e 915 milhões de euros. Este intervalo é utilizado como base empírica do 
risco de base na avaliação de impacto.  

Estima-se que os benefícios obtidos pela Uniã o e os Estados-Membros são significativamente 
superiores aos custos da introdução de norm as mais rigorosas. Na sua m aior parte, os custos 
adicionais serão suportados pela indústria, que  beneficiará da redução dos riscos. Contudo, a 
experiência dem onstra a necess idade de um a regulam entação sólida e de um a 
responsabilização clara para induz ir na indústria um a alteração cultural que perm ita obter a  
redução dos riscos pretendida pelo presente regulamento. 

Os objectivos gerais acima mencionados dividem-se em quatro objectivos específicos: 

1. Assegurar uma utilização coerente pela indústria de exploração offshore de petróleo e 
gás das melhores práticas de controlo dos riscos graves que possam  afectar as águas 
ou as zonas costeiras da União; 

2. Aplicar as m elhores práticas regulam entares em todas as jurisdições europeias com 
exploração offshore de petróleo e gás; 

3. Reforçar a preparação da União Europeia e a su a capacidade de resposta a s ituações 
de emergência que possam afectar os cidadãos, a economia ou o ambiente da UE; 

4. Melhorar e  clar ificar as  actua is d isposições le gislativas d a União em  m atéria de 
responsabilidade e compensação.  

Com base na investigação e nas consultas aos interessados levadas a cabo pela Com issão, 
foram formuladas medidas de aplicação prática. Foram também identificadas opções políticas 

                                                 
3 CO M(2010) 560 final. 
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que agrupam essas m edidas em  diversas com binações e modalidades  de aplicação. Estas  
opções políticas são descritas no capítulo 2. 

Disposições legislativas da UE em vigor no domínio da proposta 

A União Europeia n ão possui legis lação específica para o s ector da exploração offshore de 
petróleo e g ás, mas há um  acervo m ais geral da União que lhe é ap licável, embora muitas 
vezes apenas parcialmente. A presente propos ta vem complementar, sobretudo, os seguintes 
actos legislativos da União: 

i. Responsabilidade am biental. A direct iva relativa à respons abilidade am biental 
(2004/35/CE) também aborda a responsabilid ade pelos danos causados ao a mbiente 
no contexto da exploração offshore de petróleo e gás. O ope rador de actividades que 
causem danos ambientais significativos às espécies e aos habitats naturais protegidos 
ou aos recursos hídricos é estritam ente responsável por prevenir e reparar os danos e  
por suportar integralmente os respectivos custos. A presente proposta visa expandir a 
actual aplicabilidade territori al da directiva relativa à responsabilidade am biental, 
que está lim itada à faix a costeira e às águas territoriais no  que respeita aos danos 
causados à água, para abranger também todas as águas marinhas sob a jurisdição dos 
Estados-Membros. 

ii. Avaliação de Impacto Ambiental: a Directiva 85 /337/CEE4, relativa à av aliação dos 
efeitos de d eterminados projectos p úblicos e privados no ambiente, co m a redacção 
que lhe foi dada pelas Directivas 97/11/C E5, 2003/35/CE 6 e 2009/31/CE 7, 
harmonizou os princípios das avaliações  de im pacto ambiental dos projectos 
mediante a introdução de requisitos gera is m ínimos. Além  disso, a Convenção de 
Espoo da Com issão Económ ica das Nações Unidas para a Europa, relativa à 
avaliação d os im pactos am bientais num  cont exto transfro nteiras, que faz parte d o 
acervo ambiental, é aplicável à avaliação dos  projectos que possam  produzir efeitos  
transfronteiriços. A sua aplicação é,  todavia, d iscricionária para algum as operações 
de perfuração.  

iii. Legislação em  m atéria de resíduo s: Directiva 2008/98/C E relativ a aos resíduo s 
(Directiva-Quadro Resíduos). Esta directiva é inteiramente aplicável aos derrames de 
hidrocarbonetos, tal como confir mou o Tr ibunal de Justiça da UE. Deste m odo, as 
fugas de petróleo de um a instalação offshore estão abrangidas pela definição de 
resíduos da UE, impondo assim ao poluidor a obrigação de descontaminação. 

iv. Segurança e saúde dos trabalhadores no trabalho: A Directiva 92/91/CEE (que 
complementa a Directiva-Quadro 89/391/CEE)  é o principal acto legislativo da 
União aplicável à pro tecção dos trabalhadores offshore e do ambiente de trabalho. A 
presente proposta reforça o regim e da Directiva 92/91/CEE no sent ido de que inclui, 
nomeadamente, um a avaliação ambiental, exige que a avaliação do s risco s seja 
submetida à entidad e reguladora p ara aprovação, cria um  regime de notificação das 
operações relativas ao s poços e exige um a verificação independente do s elementos 
de controlo dos riscos importantes. 

                                                 
4 JO L 175 de 5.7. 1985, p. 40. 
5 JO L 73 de 14.3. 1997, p. 5. 
6 JO L 156 de 25.6.2003, p.17. 
7 JO L 140 de 5.6.2009, p. 114. 
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v. Riscos graves: a Directiva Seveso (96/82/CE) não é aplicável ao sector offshore, mas 
alguns dos seus elem entos serviram como exemplo de boas práticas para a presente 
proposta. T odavia, es ta últim a vai além  da Directiva Sev eso, nom eadamente ao 
exigir que a aprovação  da avaliação dos riscos pela entidade regu ladora, um a 
verificação m ais rigo rosa da capacida de técnica e financeira nas fases de  
licenciamento ou a existência de dis posições relativas à evacuação e ao  salvamento 
dos trabalhadores.  

vi. Concessão de autorizações de prospecção, pesquisa e produção de hidrocarbonetos: a 
Directiva 94/22/CE é o quadro jurídico pr incipal para a co ncessão de licen ças de  
pesquisa e produção. A presente proposta nã o altera a directiva propriam ente dita, 
mas reforça as obrigações das autoridade s competentes durante o processo de 
licenciamento, a fi m de melhorar a avaliação  da capacidade técnica e financeira dos  
requerentes.  

vii. Resposta a emergências: A proposta introduz novos requisitos referentes à resposta a 
emergências para qu e as capacidad es dos  Estados-Mem bros e da indústria sejam 
complementadas pelas capacidades existentes da UE, tanto dentro com o fora do seu 
território. O m ecanismo de protecção civil da UE (Decisão 20 07/779/CE do 
Conselho), o centro  de info rmação e vigilância (CIV) 8 e a Agência E uropeia d a 
Segurança Marítim a9 (AESM) são os principais instrum entos da U nião para a 
resposta a situações de em ergência. Já foram tom adas m edidas para alargar as  
competências da AESM de m odo a abranger  també m os acidentes em  instalações 
offshore (para além do seu enfoque primordial na navegação marítima). 

Coerência com outras políticas e objectivos da União 

O presente regulam ento é coerente com  a estratégia energética da União para 2020 10, isto é,  
com a sua Priorid ade 3 , o elem ento relativo à energia su stentável, segura e competitiva na  
Europa.  

O presente regulam ento é ainda coerente com  a legislação e a política da  UE em  matéria de 
ambiente e com os seus princípios fundam entais, como a prevenção e o controlo da poluição, 
e os princípios do poluidor-pagador e de precaução. Também está inteiramente de acordo com 
a política marítim a, nom eadamente com  o objec tivo de alcançar até 2020 um  bom  estado 
ecológico do meio marinho (Directiva-Quadro «Estratégia Marinha», 2008/56/CE). 

                                                 
8 O centro operacional do mecanismo de protecção civil. 
9 A AESM foi criada na sequência das catástrofes causadas pelos naufrágios dos petroleiros Erika (1999) 

e Pr estige (2002), co m o  objectivo de asseg urar um nível elevado, uniform e e efica z de  se gurança 
intrínseca e extrínseca, de prevenção da poluição e de resposta à poluição do mar. 

10 SEC(2 010) 1346: Energy 2020, A strategy for competitive, sustainable and secure energy. 
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2. RESULTADOS DA CONSULTA ÀS PARTES INTERESSADAS NO 
REGULAMENTO E DAS AVALIAÇÕES DO IMPACTO DAS OPÇÕES 
POLÍTICAS 

Consulta das partes interessadas 

Foi realizada um a consulta públic a em linha, entre 16 de Març o e 20 de Maio de 2011, para 
indagar a op inião das p artes interessadas sobre a neces sidade de um a intervenção da UE em 
vários domínios de política. 

A Comissão recebeu no total 64 contribuições, correspondentes a muito mais de 350 respostas 
desagregadas dos interessados. 

Resumo das respostas e de como foram tidas em conta 

A consulta revelou um  amplo apoio à adopção de medidas mais rigorosas de prevenção de 
incidentes offshore graves e de resposta aos m esmos, mas as form as de atingir esse fim 
variaram. As autoridades nacionais da Re gião do Mar do Norte consideravam que as 
alterações a nível da União não deveriam  pôr em  ca usa as suas actuais abordagens 
regulamentares para a fixação de  objectivos, que a proposta pretende, na verdade, promover. 
Embora reconhecesse as necessidades de m elhoria em  termos gerais,  a indústria foi a que  
manifestou m aior prudência relativam ente às alterações da regulam entação, preferindo as 
abordagens baseadas na fixação de objectivos e as iniciativ as do sector. Por outro lado, as 
ONG e as empresas especializadas (por exemplo, as sociedades de classificação) foram as que 
mais activamente apelaram à introdução de alterações a nível da UE. 

Os principais aspectos foram os seguintes. 

Autorizações 

Os titulares de licenças devem ser responsabilizados pelos danos que causem. Na sua maioria, 
as entidades reguladoras e a indústria consider am que a concessão de licenças e autorizações  
actualmente em  vigor em  deter minados Esta dos-Membros funciona bem, m as que a União 
deveria trabalhar com  outros no sentido de m elhorar as suas norm as. Consideram  que as 
decisões relativas à conce ssão devem continuar a com petir exclusivam ente a o 
Estado-Membro e m causa, m as que devem ser partilhadas informações com  os Estados 
vizinhos caso exista um potencial de poluição transfronteiras. Várias em presas fizeram  
recomendações (por exemplo, para que os proc edimentos de autorização sejam harmonizados 
e simplificados e para que as entidades reguladoras não este jam envolvidas nas questões de 
licenciamento e segurança). Alguns cidadãos  e ONG são favoráveis à realização de um a 
consulta obrigatória ou à obtenção da apr ovação de um  Estado vizinho, caso exista um  
potencial de poluição transfronteiras. 

O instrum ento leg islativo prevê u ma avaliaçã o da capacidade técnica e financeira m ais 
rigorosa e baseada nos riscos. Introduz tam bém um  elem ento am biental no contro lo e na 
prevenção dos perigos graves, para além do elemento de segurança. 

Prevenção de acidentes 

Há que desafiar a indústria a melhorar ainda m ais a prevençã o dos incidentes graves, sem  o 
risco de reduzir as norm as de prevenção dos acidentes quando os Estados-Mem bros já 
possuem um regime regulamentar forte para a exploração offshore. A indústria sustenta, de 
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um modo geral, que po de melhorar a situação através da auto-regu lação e de iniciativas do 
sector. As ONG e, e m graus variáveis, algumas  entidades reguladoras consideram que as 
regulamentações em vigor devem ser reforçad as e alargadas de m odo a abranger todas as 
operações offshore em águas da União Europeia.  

Verificação do cumprimento das normas e responsabilidade pelos danos 

É essencial m anter níveis elevados de conf ormidade com requisitos sólidos e razoáveis. 
Enquanto a indústria afirm a que  as em presas conferem se mpre alta prioridade ao 
cumprimento das normas, m uitas partes interessadas consider am absolutam ente necessário 
adoptar uma cultura de segurança mais forte em todo o sector. O cumprimento das normas e a 
concretização de um a cultura de segurança fiável e forte são aspectos abo rdados no 
regulamento. 

As ONG e algum as sociedades de classificação ap elaram à realização de inspecções físicas 
mais rigorosas. As entidades reguladoras naci onais e a indústria opuseram -se, de um  modo 
geral, a essa m edida alegando eventuais situ ações de escassez de recursos e riscos de 
desestabilização dos sistemas actuais. As exigências de verificação independente por terceiros 
também obtiveram algum apoio entre os dois últimos grupos.  

O alargamento do â mbito de aplicação da responsabilidade a mbiental obteve m ais apoio por 
parte das ONG, enquanto as entidades regulador as e a indústria não assum iram uma posição 
clara... A indústria e as segu radoras tenderam  a opo r-se a alterações com o os seguros 
obrigatórios sem  lim itação da responsabilidade a nível internacional,  enquanto as ONG o s 
exigiram energicamente. 

Transparência, partilha de informação e práticas avançadas 

As ONG, em primeiro lugar, mas também a indústria e as entidades reguladoras consideraram 
que uma maior transparência permitiria à indú stria e às au toridades públicas demonstrarem 
que as activ idades de exploração offshore de petróleo e gás são adequadam ente geridas e 
controladas. Todas as autori dades nacionais devem  manter  um a estre ita co laboração, 
aproveitando o exemplo estabelecido pelo Fórum das autoridades para a zona offshore do Mar 
do Norte (NSOAF) e pelas reuniões informais do grupo NSOAF-UE. 

Resposta a emergências  

O operador e o Estado-Mem bro em  causa são os principais responsáve is p ela resposta a  
emergências, m as a efi cácia e a eficiência d as capacidades exis tentes na Euro pa para 
responder a derram es de hidrocarbo netos podem se r reforçadas pela co operação e a partilha 
de competências especializadas e de outros meios. A AESM tem um papel a desempenhar na 
descontaminação, se para tal for solicitada pelos Estados-Mem bros e m causa, através do 
mecanismo de protecção civil da UE. 

Actividades internacionais 

As empresas estabelecidas na União devem envidar esforços para seguir as políticas descritas 
no presente regulamento, e espera-se que o faça m, não devendo aplicar regras m enos severas 
quando operam no exterior da União. 
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Recolha e utilização de competências especializadas 

O diálogo com  as partes interessadas internacionais, da União (indústria offshore e ONG) e 
dos Estados-Mem bros, que representam , regulam entam ou adm inistram o sector offshore, 
teve início em Abril de 2010 e culminou na Comunicação de Outubro de 2010.  

Desde então, desenvolveram -se consultas às pa rtes interessadas, tanto por escrito com o 
através de reuniões. Para além  da consulta púb lica, as en tidades nacionais reguladoras e de 
supervisão efectuaram  oito re uniões, conjuntam ente organizadas pela Com issão e pelo 
NSOAF. A segurança offshore também foi abor dada nas reuniões do Grupo de Trabalho do 
Fórum de Berlim de Combustíveis Fósseis Indígenas 11. Além disso, realizaram-se numerosas 
reuniões com associações internacionais e naci onais do sector, em presas a nível individual, 
ONG e e mpresas de verificação independent e e seguradoras. Além  disso, a Co missão 
participou regularmente em iniciativas naciona is (por exemplo, no Oil Spill P revention and  
Response Advisory Group no Reino Unido) e internacionais (por  exem plo, no grupo de 
trabalho GMEP do G-20). Essas reuniões têm sido mantidas até este momento. Identicamente, 
foram consultados de forma contínua outros serviços da Comissão (por exemplo, o CCI) com 
experiência e com petências especializad as rele vantes e transferíveis.  A Com issão contratou 
dois peritos nacionais das autoridades n acionais responsáveis pela segurança offshore. Os 
contributos dos peritos foram  integralmente tidos em  conta na formulação do presente 
regulamento.  

Opções políticas e avaliação dos seus impactos 

Dos objectivos gerais e especí ficos descritos no capítulo 1 resultam diferentes opções 
políticas. Há quatro opções políticas, para além da opção de base de manutenção do statu quo 
(opção 0), a saber: 

A Opção 0 manteria o status quo.  

Não produz custos nem im pactos adicionais no  intervalo de custos de base de 205 a 915 
milhões de euros. 

A Opção 1 («Mar do Norte básico») é o nível inicia l para um a intervenção significativa da 
UE. Introduz na legislação da UE o Relatório de Riscos Graves (RRG) baseado no documento 
de segurança e saúde exigido pela Directiv a 92/91/CE, m as vai m ais longe, ao exigir à 
entidade reguladora que o aprove antes de as  operações serem iniciadas. Seria necessário um 
regime de inspecções e sanções para sustentar as medidas descritas no RRG. A Opção 1 seria 
aplicada através de nova legislação.  

A Opção 1 i ntroduz despesas de funcionam ento adicionais para a indústria no valor de cerca 
de 36 milhões de euros por ano e uma redução dos risco s, comparativamente aos custos d e 
base, de cerca de 7 a 30 milhões de euros por ano, uma diminuição média de 3% no risco 
de base.  

A Opção 1+ («Mar do Norte +») vais m ais longe, introduzindo orientações não vinculativas 
em relação  aos seguintes asp ectos: anális e m ais rigorosa da capacidade técnica do s 

                                                 
11 O Fó rum de Berlim (t ambém denom inado Fór um de C ombustíveis Fóssei s) é um a r eunião an ual d e 

partes interessadas organizada pela Comissão. Entre as sessões plenárias anuais, três grupos de trabalho 
realizam reuniões regulares para debater questões em foco. 
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requerentes de licenças de exploração offshore de petróleo e gás; planos nacionais 
convergentes de resposta a em ergências; desenvolvimento de m eios de resposta nacionais e 
das em presas que sejam com patíveis e sua disponibilização a outros países que deles 
necessitem; e clarificação do âmbito de aplicação das disposições ambientais relevantes para a 
responsabilização dos operadores (por exem plo, aplicabilidade da legislação relativa aos 
resíduos) no que respeita aos acident es relacionados com a exploração offshore de petróleo e 
gás. A UE proporia às em presas estabelecidas no seu território acordos voluntários sobre a 
utilização das normas da União fora das suas águas territoriais.  

A Opção 1+ introduz despesas de financiam ento adicionais para os Estados-Membros no 
valor de cerca de 3 milhões de euros e custos de confor midade para a indústria (cumulativos 
com a opção 1) de aproximadamente 52 milhões de euros. O efeito cumulativo das Opções 1 
e 1+ é de 25 a 109 milhões de euros por ano, uma redução média de 12% no risco de base.  

A Opção 2 («Melhores práticas da UE») desenvolve adicionalmente as reformas da opção 1+, 
num pacote global. As melhores práticas mundiais reconhecidas de controlo dos riscos graves 
seriam torn adas obrigatórias e a av aliação dos  riscos am bientais seria integ rada n o RRG. 
Além disso, introduzir-se-iam as melhores práticas regulamentares e as norm as organizativas 
necessárias nas disposiç ões relativas às auto ridades nacion ais com petentes. Esta avaliação 
holística dos riscos para a segurança e para o am biente integraria na legislação a gestão dos 
inventários de preparação e resposta a situ ações de em ergência. Seria criado um  Grupo de 
Autoridades da zona Offshore d a U E e as  dir ectivas re lativas à concessão de licenças e à 
responsabilidade ambiental seriam reforçadas pela regulamentação.  

A Opção 2 introduz despesas de funcionam ento cum ulativas para a indústria no valor 
aproximado de 122 milhões de euros (contra 52 milhões de euros antes) e de cerca de 12 a 18 
milhões de euros (contra 3 m ilhões de euros antes) pa ra os Estados-Membros, acrescidas de 
despesas administrativas não recorrentes de cerca de 18 a 44 m ilhões de euros. Os custos que 
a Comissão teria de suportar para criar e gerir o referido Grupo de Autoridades ascenderiam a 
cerca de 1 milhão de euros. As medidas adicionais reduzem os custos dos riscos de base e m 
103 a 455 milhões de euros por ano – uma redução de 50% no risco de base.  

A Opção 3 («Agência da UE») vem reforçar  o im pacto da Opção 2 ao introduzir um a 
agência da UE para institucionalizar e consolidar , assim, as reformas realizadas pela opção 2. 
Esta agência levaria a cabo inspecções e inquéritos, monitorizaria e asseguraria a coerência no 
desempenho, desenvolveria a capacidade de intervenção e ajudaria a aumentar as capacidades 
em países terceiros adjacentes.  

A Opção 3 introduz despesas de funcionam ento anuais cumulativas para a Comissão de cerca 
de 35 milhões de euros por ano (contra 1 milhão de eu ros antes) e custos de arranque não 
recorrentes no valor de 18 a 44 m ilhões de euros, acrescid os de 10 m ilhões de euros para a 
aquisição de m eios de resposta essenciais. Nã o haveria custos adicionais a suportar pela 
indústria.  

No quadro 1, as opções são comparadas em função das medidas nelas incluídas.  

N.º Medida 

 

Opção 

0 

Opção 

1 

Opção 

1+ 

Opção 

2 

Opção 

3 

1 Verificaçã o pormenorizada da ca pacidade técnica do 
potencial operador 0  0 O  L UE 
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N.º Medida 

 

Opção 

0 

Opção 

1 

Opção 

1+ 

Opção 

2 

Opção 

3 

2 Estabelecimento de i nspecções regulares e d e um regime 
de sanções 0 L L L UE 

3 Aprese ntação de avaliações de segura nça formais para  
aceitação pela entidade reguladora 0 L L L UE 

4 Alargamento do relatório de ri scos graves para  criar um 
modelo global de gestão dos riscos 0 0 0 L L 

5 Alargamento das práticas da  UE à expl oração fora das 
suas águas territoriais 0 0 O O UE 

6 Estabelecimento de uma autoridade competente 0 0 0 L UE 

7 Estabelecimento de um a pl ataforma para o di álogo 
regulamentar 0 0 0 L UE 

8 Partilha global de informações e transparência  0 0 0 L L 

9 Preparação para um a respos ta de em ergência eficaz a  
acidentes offshore graves 0 0 O L UE 

10 Garantia de disponibilidade e compatibilidade dos meios 
de intervenção a nível transfronteiriço 0 0 O L UE 

11 Clarificação do âmbito de aplicação da re sponsabilidade 
ambiental 0 0 O L L 

Quadro 1 

0 = não aplicada nesta opção; O = orientações/medidas não vinculativas; L = legislação; UE = 
Agência da UE responsável 

Uma m edida pode ser aplicada de for mas dife rentes, m uitas vezes com o um a s olução de 
compromisso entre a eficácia e a exequibilidade. Em  cons equência, cada um a das opções 
políticas é caracterizada,  por um  lado, pelo c onjunto de m edidas nela incluídas e, por outro, 
pelas formas de aplicação preferidas para cada uma dessas medidas. 

A opção política preferida é a Opção 2, isto é, um a reforma global das actividades offshore 
que aumente, em toda a União Eu ropeia, atra vés de nov a legis lação, o nível da g estão dos 
riscos e da preparação para as situ ações de em ergência na indústria offshore. Para além  da 
coerência, esta opção aum enta a transparênci a do desem penho da indústria e das entidades 
reguladoras. 

Esta opção pode reduzir o risco de base em 50 %, através de um  reforço da prevenção e da 
atenuação dos danos, se, apesar dessas m edidas, ocorrer um acidente. A redução dos riscos 
em term os monetários m édios (cerca de 103 a 455 m ilhões de euros  por ano) é positiva 
quando comparada com os custos cumulativos estimados da sua aplicação (134 a 140 milhões 
de euros por ano). Os seus custos adm inistrativos e económicos são mais comportáveis, uma 
vez que as despesas de funci onamento adicionais da Opção 3 (cerca de 34 m ilhões de euros 
por ano) não perm item obter um a dim inuição correspondente dos riscos. A Opçã o 1+ te m 
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impacto positivo m odesto (12%) e possibilidades  de ex ecução m oderadas, enq uanto os  
benefícios da Opção 1 são insuficientes para justificar os custos (embora estes sejam baixos). 

3. ELEMENTOS JURÍDICOS DO REGULAMENTO 

A proposta de regulam ento cria as seguin tes obrigações para os operadores, os 
Estados-Membros e a Comissão. 

Operadores  

O operador deve organizar as suas  actividades em torno de um  modelo de melhores práticas; 
elaborar um relatório de riscos graves (RRG) e apresen tá-lo à auto ridade com petente para 
avaliação. Além  disso, deve apres entar à entid ade reguladora um a notificação relativa ao 
funcionamento de cad a poço. É  exigid a u ma verificação indep endente dos  elem entos 
fundamentais para a seg urança tanto do RRG como  das notificações relativas aos po ços. Os 
operadores devem  elaborar planos internos  de resposta a em ergências, prom over a  
interoperabilidade e  a c ompatibilidade dos m eios de respo sta e com unicar os incidentes e 
outras informações especificadas ao Estado-Membro em causa, num formato normalizado. As 
grandes em presas estabelecidas na União Europeia com prometer-se-iam a de monstrar as 
normas de segurança offshore da UE onde quer que operem fora do seu território. 

Estados-Membros  

Quando considerarem  a concessão de licenças de  pesquisa ou de produção, as autoridades 
licenciadoras dos Estados-Mem bros avaliarão adequadam ente o potencial desem penho dos 
requerentes em matéria de segurança e de am biente (bem como a sua capacidad e financeira 
para solu cionar as falhas de segurança). Os  Estados-Mem bros design arão as auto ridades 
competentes para supervisionar a segurança, a protecção do am biente e a preparação para 
emergências, e introduzir norm as rigorosas de in specção e inquérito, sustentadas por sanções 
adequadas para os operadores que violem  os seus deveres. O s Estados-Membros fornecerão 
regularmente informações sobre os seus sectores offshore e comunicarão à Comissão todos os 
incidentes g raves e os ensinam entos deles ex traídos. Os planos externos de resposta a 
emergências serão elaborados pelos Estados-Mem bros, e m colaboração com  os  
Estados-Membros adjacentes. Tom ar-se-ão m edidas para assegurar a interoperabilidade das  
competências especializadas e dos meios físicos para apoiar as intervenções em toda a União, 
nomeadamente por parte da AESM. Os Estados-M embros e a indústria el aborarão e testarão 
periodicamente os planos de resposta a emergências... 

Comissão  

A Com issão deve criar um  Grupo de Autoridades para a zona Offshore da UE c om 
representantes das autoridades competentes responsáveis pela exploração offshore de petróleo 
e gás nos Estados-Membros da União Europeia. A Comissão deve alterar a directiva relativa à 
responsabilidade ambiental (2004/35/CE) no âmbito do regulamento.  

Base jurídica 

A proposta de regulamento baseia-se nos seguintes artigos do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia: artigo 192.º (Ambiente), no que  respeita aos seus objectivos de protecção  
do ambiente, e artigo 19 4.º (Energia), relativame nte à atenu ação dos ef eitos adversos para a 
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segurança do aprovisionamento energético da UE e ao funcionam ento do mercado interno da 
energia. 

Princípio da subsidiariedade 

A acção da União só foi considerada nos casos em  que pode alcançar os objectivos m ais 
eficazmente do que os Estados-Membros ou em que as acções dos Estados-Membros não são, 
só por si, capazes de produzir as melhorias mais indicadas. 

As empresas que exploram plataform as de perfuração como a Deepwater Horizon transpõem 
fronteiras, m as estão sujeitas a regim es re gulamentares m uito diferentes consoante as 
jurisdições nacionais. As reacções  recentes  dos Estados-Mem bros sugerem  que, sem  um a 
intervenção da UE, essas diferenças  irão agrava r-se, visto que só os países das regiões m ais 
avançadas planeiam introduzir melhorias individualmente e as iniciativas internacionais estão 
a progredir com  muita lentidão. Além  disso, se m uma intervenção da União, as dificuldades  
que a com paração do d esempenho da indústria e a partilha de inform ações e dados sobre os 
incidentes actualmente enfrentam irão perdurar.  

A acção do s Estados -Membros seria, só  por si, insuficiente para as segurar um a protecção  
coerente do am biente (inclu indo responsabilidade pela polu ição) como bem  comum , um 
compromisso da União Europeia e dos seus  Estados-Membros, em  confor midade com  a  
Directiva-Quadro «Estratégia Marinha». 

A probabilidade e as consequências dos incidentes offshore grav es continu am a ser  
significativas em  todo o território da União Europeia, segundo os rela tórios nacionais e a 
análise de risco realizada pela Comissão em 2011. A produção offshore também está a crescer 
no Mediterrâneo, no Mar Negro e até no Báltic o, regiões m arinhas onde alguns países têm 
menos experiência em  matéria de regulam entação da explo ração offshore. Contudo, m esmo 
nas regiões avançadas (com destaque para o Mar do Norte), as m edidas nacionais não tê m 
conseguido assegurar a aplicação de normas comuns nem a comparabilidade dos dados.  

Globalmente, apesar das m edidas já previstas pela legislação da União, designadam ente no 
domínio de segurança e saúde no trabalho, a não adopção de m edidas a nível da UE poderá 
privar os Estados-Membros dos meios m ais ad equados para reduzir de for ma coerente e 
oportuna os riscos de incidentes offshore graves.  

Princípio da proporcionalidade 

O artigo 5.º do Tratado dispõe que «a acção da Com unidade não deve exceder o necessário 
para atingir os objectivos do presente Tratado». Para alcançar o equilíbrio necessário entre os 
objectivos e os m eios propostos para os atingir,  o presente regulamento tem em consideração 
o seguinte: 

i. os custos do incidente com a plataf orma Deepwater Horizon fora m, s egundo os 
cálculos da BP, superiores a 40 m il m ilhões de dólares, podendo os custos de um 
evento sem elhante que ocorres se nas águas da União Europeia ter a m esma 
magnitude 

ii. os incidentes da m agnitude do da plat aforma Deepwater Horizon verificam -se na 
indústria de exploração  offshore com  um a fr equência de décadas, a qual pode 
considerar-se elevada no caso dos riscos de acidente de extrema gravidade 
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iii. o valor do sector offshore da União é m uito elevado para as econom ias nacionais  
(receitas e e mprego) e e m termos do seu contributo para a segurança do 
aprovisionamento 

iv. o sector offshore gera receitas relativamente elevadas para as empresas envolvidas 

v. a população ganhou aversão aos riscos de novos incidentes graves. 

O custo das medidas propostas no presente regulamento (cerca de 134 a 140 milhões de euros 
por ano) é  moderado e m com paração com  a redu ção dos  riscos  que e las pe rmitirão obte r 
(cerca de 103 a 455 m ilhões de euros por ano) . Por conseguinte, elas são propostas com o 
medidas de base.  

Escolha do instrumento 

Propõe-se que a Opção 2 seja aplicada por um regulamento. Este tem vantagens em relação a 
uma directiva devido  à sua clareza, coerên cia e rap idez d e execu ção atrav és da a plicação 
directa12. Ao actuar d irectamente s obre a ind ústria, o regulam ento tam bém asseguraria 
condições de concorrência m ais equitativas . Além disso, enquadrar ia convenientem ente o 
planeamento de intervenções de emergência para combater a poluição transfronteiriça. 

Quanto aos acordos interinstitu cionais respeitantes aos grupos consultivos e de peritos da 
Comissão, o Grupo de Auto ridades para a zona Offshore da UE deve ser criado por um a 
decisão autónoma da Comissão.  

4. INCIDÊNCIA ORÇAMENTAL  

A proposta tem  um a incidência orçam ental de  aproxim adamente 2,5 m ilhões de euros, no 
período de 2013-2016, incluindo compensações por participação em comités. A assistência da 
AESM está principalm ente relacio nada com : a) utilização do seu sistem a de vigilância por 
satélite, que  está  em  activid ade independentemente dos acidentes offshore; b ) utilização d e 
navios de emergência organizados pela AESM. Estes navios são contratados apenas para esse 
efeito, sendo as despesas de funcionam ento suportadas pelo Estado costeiro afectado que 
solicite a intervenção. O Regulam ento (CE)  n.º 2038/2006 cria um quadro financeiro 
plurianual no domínio do combate à poluição para os anos de 2007 a 2013. A Com issão não 
prevê alterações a esse quadro. Em conclusão : não está previsto qualquer aum ento dos custos 
para a AESM no período de 2007 -2013. Custos adicionais para a AESM que acaso surjam no 
período de 2014-2020 devem ser principalm ente cobe rtos pela reafectação  dos recursos já 
acordados.  

                                                 
12 Noutros act os j urídicos relativos a  i ndústrias de al to ri sco/valor el evado, houve, no passa do, uma 

preferência pelas directivas (por e xemplo, a Directiva IPPC ou a Directiva SEVESO II), enquanto os 
sectores de alto risco mais circunscritos, como a aviação civil, utilizam frequentemente um regulamento 
como quadro jurídico.  



 

PT 14   PT 

5. INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES 

Alteração da legislação em vigor 

A adopção do regulam ento inclui um a alteração da Directiva 2004/35/CE (Responsabilidade 
ambiental). 

Delegação 

O regulam ento prevê o desenvolvim ento das esp ecificações técnicas de um  form ato de  
relatório comum através de um acto delegado e eventuais actualizações dos anexo s técnicos 
através de um acto de execução. 

Espaço Económico Europeu e Comunidade da Energia 

A proposta tem potencial relevância para o EEE e a Comunidade da Energia.
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2011/0309 (COD) 

Proposta de 

REGULAMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO 

relativo à segurança das actividades de prospecção, pesquisa e produção offshore de 
petróleo e gás 

(Texto relevante para efeitos do EEE) 

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA, 

Tendo em  conta o T ratado sobre o Funciona mento da União Europeia, nom eadamente o 
artigo 192.º, n.º 1, 

Tendo em conta a proposta da Comissão Europeia, 

Após transmissão do projecto de acto legislativo aos parlamentos nacionais, 

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu13,  

Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões14,  

Deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário, 

Considerando o seguinte: 

(1) O artigo 191.º do TFUE estabelece os objectivos de preservação, protecção e melhoria 
da qualidade do ambiente e cria a obrigação de que toda a política da União tenha por 
objectivo atingir um nível de protecção elevado, com base nos princípios da precaução 
e da acção preventiva e na utilização prudente e racional dos recursos naturais.  

(2) O objectivo do presente regulam ento é reduz ir a ocorrência de acidentes graves 
relacionados com a exploração offshore de petróleo e gás e limitar as consequências 
dos m esmos, aum entando assim  a protecção do am biente m arinho e das econom ias 
costeiras co ntra a po luição, bem  como es tabelecer condições m ínimas de segurança  
para a pros pecção, a p esquisa e a exploração offshore d e petró leo e g ás, lim itar a s 
eventuais perturbações d a produção própria  da União e m elhorar os m ecanismos de 
resposta em caso de acidente.  

(3) O presente regulamento deve aplicar-se, não só às instalações e operações futuras, mas 
também, sob reserva de disposições transitórias, às instalações existentes. 

                                                 
13 JO C de , p. . 
14 JO C de , p. . 
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(4) Os acidentes relacionados com  a e xploração offshore de petróleo e gás em 2010, 
nomeadamente o que ocorreu no Golfo do México, suscitaram  um a revisão das 
políticas des tinadas a as segurar a s egurança da dita exploração. A Comissão lançou 
uma revisão e exprimiu as suas opiniões preliminares sobre a segurança da exploração 
offshore d e petróleo e gás na Comunicação «E nfrentar o desafi o da segurança da 
exploração offshore de petróleo e gás», em  13 de  Outubro de 2010. O Parlam ento 
Europeu adoptou resoluções sobre este tema em 7 de Outubro de 2010 e 13 de 
Setembro de 2011. Os m inistros da Energi a dos Estados-Mem bros exprimiram a sua 
opinião nas Conclusões do Conselho «Energia», em 3 de Dezembro de 2010. 

(5) Os riscos de acidente grave na exploração offshore de petróleo ou gás sã o 
significativos. Ao reduzir o risco de polui ção das águas m arinhas, esta inic iativa 
deverá contribuir, por conseguinte, para a protecção do m eio marinho e, em especial, 
para a consecução de um bom estado ambiental até 2020, o mais tardar, nos term os do 
artigo 1.º, n.º 1, da Directiva 2008/56/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 
de Junho de 2008, que estabelece u m quadr o de acção  co munitária n o dom ínio da  
política para o meio marinho (Directiva-Quadro «Estratégia Marinha»)15.  

(6) A Directiva-Quadro «Estratégia Marinha», que  exige que se contem plem os impactos 
cumulativos de todas as actividades no m eio marinho, é o pilar am biental da política 
marítima integrada. Es ta política é r elevante para a exp loração offshore de petróleo e 
gás, um a vez que exig e um a ligação das p reocupações es pecíficas de cada secto r 
económico ao objectivo geral de obter um a compreensão global dos oceanos, m ares e 
zonas costeiras, com o intuito de desenvolver uma abordagem coerente dos mares, que 
tenha em  c onta todos os aspectos económ icos, am bientais e sociais através da 
utilização do ordenamento do espaço marítimo e do conhecimento do meio marinho.  

(7) As indústrias da exploração offshore de petróleo e gás estão estabelecidas em várias 
regiões da União, havendo perspectivas de novidades a nível regi onal nas suas águas 
territoriais. A produção offshore d e petró leo e gás é um  elem ento importante n a 
segurança do aprovisionamento energético da UE. 

(8) O actual q uadro regulam entar fragm entado aplicável à segurança da exploração 
offshore na Europa e as actuais práticas da indústria em matéria de segurança não dão 
garantias suficientes de que os riscos dos acidentes offshore s ejam mi nimizados e m 
toda a União, nem  de que, caso ocorra um  acidente nas suas águas, se consiga utilizar 
a resposta mais eficaz em  tempo útil. Com os regimes de responsabilidade existentes, 
a parte responsável pode nem sempre ser claramente identificável e/ou capaz de pagar 
todos os cu stos da reparação dos d anos que causou ou seq uer responsabilizada po r 
esse pagamento. 

(9) Nos termos da Directiva 1994/22/CE do Parl amento Europeu e do Cons elho, de 30 de 
Maio de 19 94, relativa às condições de con cessão e de utilização das autorizações de 
prospecção, pesquisa e produção de  hidrocarbonetos[1], a exploração offshore de  
petróleo e gás na União está sujeita à obtenção de uma autorização. Neste contexto, a 
autoridade competente deve tomar em consideração os riscos técnicos e financeiros e, 
se for caso  disso, o com portamento anterio r, em  ter mos de respons abilidade, do s 
requerentes de licenças de prospecção e produção exclusivas. É necessário assegurar 

                                                 
15 JO L 164 de 25.6.2008, p. 19. 
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que, quando analisarem a capacidade técnica e financeira do beneficiário da licença, as 
autoridades com petentes analisem  tam bém minuciosamente a sua capacidade para 
assegurar um a exploração continu ada, segura e eficaz em todas as condições 
previsíveis.  

(10) Importa esclarecer que o s titulares de autorizações de exploração offshore nos termos 
da Directiva 94/22/CE tam bém são «opera dores» potencialm ente responsáveis na  
acepção da Directiva 2 004/35/CE do Parlam ento Europeu  e do  Conselho, de 21  d e 
Abril de 2004, relativa à re sponsabilidade ambiental em term os de prevenção e 
reparação de danos ambientais16, e não podem delegar as suas responsabilidades nesta 
matéria em terceiros por eles contratados.  

(11) Embora a autorização g eral previs ta na Directiv a 94/22/CE garanta aos titu lares de 
licenças d ireitos exclusivos de pro specção ou produção  de petróleo  e/ou  gás em 
determinada zona, a exploração propriamente dita nessa zona tem de ser sujeita a uma  
contínua supervisão regulamentar especializada por parte dos Estados-Membros, a fim 
de assegu rar controlos  eficazes  para prev enir os acid entes graves  e lim itar os seus 
impactos sobre as pessoas, o ambiente e a segurança do aprovisionamento energético.  

(12) Nos term os da Directiva 85/337/CEE, alte rada, que é aplicável à prospecção e à 
exploração de petróleo e gás, os project os que possam  ter im pacto significativo no 
ambiente, nomeadamente pela sua natureza, dimensões ou localização, ficam sujeitos a 
uma avaliação dos seus efeitos e a u m pedido de aprovação. Em  conformidade com a 
referida directiva, quando um a actividade está sujeita a pedido de aprovação, deve  
prever-se a participação efectiva do público ao abrigo da Convenção da Com issão 
Económica para a Europa das Nações Unidas (CEE-NU), sobre o acesso à informação, 
participação do público no processo de to mada de decisão e acesso à justiça em 
matéria de ambiente. 

(13) Na União, existem já exemplos de boas práticas regulamentares nacionais em relação à 
exploração offshore de petróleo e gás. Essas práticas  são, todavia, aplicadas de forma  
incoerente no território da União e nenhum Estado-Membro incorporou ainda todas as 
melhores práticas regulam entares n a sua le gislação para p revenir a o corrência d e 
acidentes offshore g raves ou lim itar as  suas cons equências para as pessoas e o 
ambiente. As m elhores práticas reg ulamentares visam assegurar um a regulamentação 
eficaz nos d omínios da segurança e do am biente através da integ ração das funções 
conexas num a autoridade com petente conj unta (a seguir designa da por «autoridade 
competente»), que pode obter recursos de uma ou mais agências nacionais.  

(14) Após terem sido concedidos ao operador li cenciado direitos de prospectar ou extrair  
petróleo e gás, o Estado-Mem bro deve conf erir à auto ridade competente capacidade 
jurídica e recursos ad equados para tom ar medidas coercivas, inclu indo a cessação da 
actividade, a fim de obter uma protecção adequada dos trabalhadores e do ambiente.  

(15) A eficácia da autoridade competente para verificar a adequação dos controlos de risco 
grave aplicados pelo titular da licença ou operador está directamente relacionada com 
a política regulam entar, os sistem as e as  com petências especi alizadas da dita  
autoridade nesse domínio. Não obstante os d ireitos de pro specção ou de extracção d e 

                                                 
16 JO L 143 de 30.4.2004, p. 56. 

http://live.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf
http://live.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf
http://live.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf
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petróleo e gás conferidos aos operadores licenciados, a autoridade competente deve ter 
poderes para tom ar medidas coercivas, incl uindo a cessação da actividade, a fim  de 
obter um a protecção adequada dos trabalha dores e do ambiente . Para desem penhar 
estas funções, a autorid ade com petente necessita que o Estado-Mem bro lhe forneça 
recursos suficientes. 

(16) Para m anter um a distinção apropriada  entre o desenvolvim ento económ ico e a 
regulamentação no domínio do ambiente e de  segurança,  a autoridade com petente 
deve ser comprovadamente independente de patrocínios económicos nacionais. 

(17) Os risco s g raves e co mplexos asso ciados à indústria  de exploração  offshore de 
petróleo e g ás, especificamente em termos de segurança dos processos, confinam ento 
seguro dos hidrocarbonetos, integridade estrutural, prevenção de incêndios e 
explosões, evacuação, fuga e salvam ento e limitação do impacto am biental após um 
acidente g rave, exig em um a regulam entação devidam ente orien tada e adaptada ao s 
riscos específicos deste sector. 

(18) O presente regulam ento deve  ap licar-se sem prejuízo do pres crito na restante 
legislação da União,  nom eadamente no domínio da segurança e s aúde dos 
trabalhadores no trabalho, com destaque pa ra a Directiva 89/391/CE do Conselho, de 
12 de Junho de 1989, relativa à aplicação d e m edidas destin adas a prom over a 
melhoria da segurança e da saúd e dos trabalhadores no trabalho17, e para a Directiva 
92/91/CEE do Conselho, de 3 de Novem bro de 1992, relativa às prescrições m ínimas 
destinadas a melhorar a protecção em  matéria de segurança e saúde  dos trabalhadores 
das indústrias extractiv as por perfuração (d écima pri meira directiva especial na 
acepção do n.º 1 do artigo 16.º da Directiva 89/391/CEE)18. 

(19) É necessário aplicar um regime offshore às operações executadas nas instalações fixas 
e m óveis e ao ciclo de vida das activid ades de prospecção  e produção, desde a  
concepção até à desactivação e ao abandono definitivo.  

(20) As melhores práticas operacionais actualm ente disponíveis e m matéria de prevenção 
de acidentes graves na exploração offshore de petróleo e gás baseiam -se na obtenção 
dos resultados desejáveis através de sistem as de avaliação m inuciosa e gestão fiáv el 
dos riscos. 

(21) As melhores práticas de funcionam ento da União exigem que os proprietários e/ou os  
operadores das in stalações, incluindo as p lataformas de perfuração  móveis, instituam 
uma estratégia empresarial eficaz e disposições adequadas de prevenção dos acidentes 
graves e identifiquem  de fo rma e xaustiva e sistem ática todos os cenários de risco 
grave relacionados com todas as actividades perigosas que possam ser realizadas nessa 
instalação. Estas melhores práticas também exigem que se avalie a pro babilidade e as 
consequências, bem como os controlos nece ssários, desses cenários, no âmbito de um 
sistema global de gestão da segurança. A es tratégia e as  disposições referidas devem 
estar claramente descritas num documento (o «Relatório de Riscos Graves – RRG»). 
O RRG deve ser com parável e co mplementar ao docum ento de s egurança e saú de 
referido na Directiva 92/91/CE, incluindo igualmente disposições relativas à avaliação 

                                                 
17 JO L 183 de 29.6.1989, p. 1. 
18 JO L 348 de 28.11.1992, p. 9. 
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dos riscos ambientais e aos planos de emergência. O RRG deve ser subm etido à 
aprovação da autoridade competente. 

(22) A fim de manter a eficácia dos controlos de acidentes gr aves nas águas da União, é 
necessário elaborar o Relatório de Risc os Graves em relação a cada asp ecto 
significativo do ciclo de vida de uma instalação de produção, incluindo a concepção, o 
funcionamento, as operações combinadas com out ras i nstalações, as al terações 
importantes e o abandono definitivo.  É necessário que o relatório seja ap resentado à 
autoridade competente, não podendo as operações avançar sem que esta o tenha aceite 
mediante um processo de aprovação adequado.  

(23) A perfuração e a reparação dos poços de petróleo e gás só devem ser empreendidas por 
uma instalação tecnicamente capaz de controlar todos os ri scos previsíveis no local do 
poço e que possua um RRG aceite. 

(24) Para além  de utilizar um a instalação adequada, o operador do poço deve elaborar 
planos de porm enor pertinentes para as circ unstâncias e os riscos específicos de cada 
operação realizada no poço e, em conformidade com as melhores práticas existentes na 
União, prever um a peritagem independente da concepção do poço. O operador deve 
enviar uma notificação dos planos do seu poço à autoridade com petente, com tempo 
suficiente para es ta to mar as m edidas eventualmente necessárias e m relação ao 
funcionamento do poço. 

(25) Para assegurar a segurança da concepção e das operações subse quentes, a indústria  
tem de respeitar as m elhores práticas di sponíveis definidas na s normas e orientações 
obrigatórias, que devem ser actualizadas  em  função dos novos conhecim entos e  
invenções e tendo em  vista um a m elhoria co ntínua, sendo que os operadores e as  
autoridades com petentes devem colaborar no estabelecimento de prioridades para a 
criação de n ormas e orientações nov as ou m elhoradas, à luz da experiên cia adquirida 
com o acidente da plataform a Deep water Horizon e outros acidentes offshore 
significativos, e encomendar, sem demora, a elaboração das orientações e normas mais 
prioritárias.  

(26) Atendendo à com plexidade da exploração offshore de petró leo e g ás, a aplicação d as 
melhores práticas pelos operadores exig e que seja adoptado um  mecanism o de 
verificação independente, por terceiros, dos elementos críticos para a segurança. 

(27) As melhores práticas que é necessário aplicar na União devem respeitar o prescrito no 
Regulamento (CE) n. º 391/2009, relativo  às reg ras com uns para as o rganizações d e 
vistoria e inspecção  n o caso  das instalaçõ es móveis (não produção ), bem  como a 
norma equivalente adoptada pela Organização Marítima Internacional19.  

(28) A avaliação dos riscos incluída no RRG deve ter em conta os riscos para o am biente, 
incluindo os im pactos das condições m eteorológicas e das alterações clim áticas na 
resiliência das instalações a longo prazo; além disso, como a exploração offshore de 
petróleo e gás num Estado-Membro pode produzir efeitos ambientais negativos noutro 
Estado-Membro, é ne cessário estabelecer e aplicar disposições específicas, em  

                                                 
19 Código para a  const rução e  o eq uipamento das unidades móveis de perfuração offshore, d e 2 de 

Dezembro de 2009 (Código MODU 2009). 
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conformidade com  a Convenção sobre a Av aliação dos Impactos A mbientais n um 
Contexto Transfronteiriço. 

(29) A fi m de assegurar uma respos ta eficaz a situações de em ergência, os operado res 
devem elaborar planos de resposta a em ergências específicos para cada local, com 
base nos riscos e nos cenár ios de perigo identificados no RRG, apresentá-los às  
autoridades competentes e manter os recursos necessários para uma execução imediata 
desses planos, quando necessário.  

(30) Para assegurar que nenhumas preocupações de segurança relevantes são esquecidas ou 
ignoradas, é im portante estabelecer e incen tivar m étodos adequados para com unicar 
essas preocupações e proteger os denunciantes.  

(31) A partilha de dados com paráveis entre Es tados-Membros torna-se difícil e pouco 
fiável devido à falta de um  formato comum de com unicação dos dados utilizável em 
todos os Estados-Mem bros. Esse form ato, que  seria utilizado pe los operadores para 
comunicar dados ao Estado-Mem bro, confer iria transparência ao desempenho dos  
operadores no dom ínio da seguran ça e do ambiente, a lém de perm itir o acesso do  
público a informações relevantes e comparáveis a nível da União sobre a segurança d a 
exploração offshore de petróleo e gás, e contribuir  para difundir os ensinam entos 
extraídos dos acidentes graves e dos quase-acidentes.  

(32) A fim de assegurar condições uniformes para a partilha de infor mações e incentivar a 
transparência do desempenho do sector offshore, devem ser conferidas  competências 
de execução à Com issão. Essas competências  devem ser exercidas em  conformidade 
com o Regulam ento (UE) n.º 182/2011 do Parlamento e do Conselho, de 16 de 
Fevereiro de 2011, que estabelece as regras  e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos Es tados-Membros do exercício d as co mpetências de 
execução pela Comissão20. 

(33) Deve ser u tilizado o p rocedimento cons ultivo na adopção de actos de execução 
relevantes, a fim de assegurar um intercâmbio coerente dos dados relevantes em toda a 
União.  

(34) Para facilitar a conf iança do público na autoridade e na integridade da exploração 
offshore em toda a UE, os Estados-Membros devem fornecer relatórios das actividades 
e dos incidentes e inform ar rapidam ente a Com issão dos acidentes graves, e a 
Comissão deve publicar periodicamente relatórios sobre os níveis de actividade da UE 
e as tendências observadas no desempenho do sector offshore em matéria de segurança 
e ambiente.  

(35) A experiên cia m ostra que é necessário a ssegurar a confidencialid ade dos dado s 
sensíveis para fomentar um diálogo aberto entre a autoridade competente e o operador. 
Para esse efeito,  o diál ogo entre os operadores offshore e todos os Estados-Mem bros 
deve basear-se nos pertinentes instrum entos internacionais em vigor e no acervo d a 
UE sobre o acesso a infor mações am bientalmente relev antes, sob reserva d e u ma 
exigência imperativa de protecção da segurança e do ambiente.  

                                                 
20 JO L 55 de 28.2.2011, p. 13. 
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(36) A im portância d a c olaboração entr e as  autor idades offshore foi claram ente 
demonstrada pelas actividades do Fórum  das autoridades para a zona offshore do Mar 
do Norte e do Fórum das Entidades Reguladoras  Internacionais. De ve estabelecer-se 
formalmente um a colaboração  semelhante em  toda a Un ião para p romover uma 
cooperação eficiente em  ter mos de trabalho  entre os representa ntes nacionais e a 
Comissão.  

(37) Os planos de resposta a e mergências e os pl anos de contingência para as catástrofes 
offshore tornar-se-ão mais eficazes se houver uma cooperação sistem ática e planeada  
entre Estad os-Membros e entre estes a indústria, bem  como um a partilh a de m eios 
compatíveis, incluindo com petências especializadas. Se for caso disso, esses acordos  
devem ta mbém recorrer aos recursos ex istentes e à assist ência que pode ser 
disponibilizada pela União, nomeadamente através da Agência Europeia da Segurança  
Marítima e do mecanismo de protecção civil da UE. 

(38) A aplicação das obrigações previstas pelo presente regulamento deve considerar que as 
águas marinhas abrangidas pela soberania ou a jurisdição dos Estados-Membros fazem 
parte integrante das quatro regiões m arinhas identificad as no artigo 4.º, n.º 1, da  
Directiva 2008/56/CE, a saber: Mar Báltico, Atlântico Nordeste, Mar Mediterrâneo e 
Mar Negro. Por este m otivo, deve reforçar-s e a coordenação com  os pa íses terceiros 
que têm soberania ou jurisdição sobre as águas daquelas regiões m arinhas. Entre os 
quadros de cooperação apropriados, incluem -se as convenções m arinhas regionais, na 
acepção do artigo 3.º, n.º 10, da mesma directiva.  

(39) Relativamente ao Mar Mediterrâneo, em  conj ugação com o presente regulam ento, 
estão a ser tom adas as m edidas necessárias  para a ades ão da União Europeia ao 
Protocolo relativo à protecção do Mar Mediterr âneo contra a poluição resultante da 
pesquisa e da exploração da platafor ma continental e do fundo do m ar e do s eu 
subsolo («Protocolo Offshore») à Convenção sobre a Protecção do Meio Marinho e do 
Litoral do Mediterrâneo (« Convenção de Barcelona»), aprovado pela Decisão 
77/585/CEE do Conselho21. 

(40) As sérias preocupações  am bientais rela cionadas com  as águas do Árctico, um  m eio 
marinho vizinho e de particular im portância para a União, exigem  especial atenção 
para as segurar a p rotecção ambiental do Árctico  em relação  às activ idades offshore, 
incluindo a prospecção. 

(41) Os planos de em ergência externos naciona is devem ser baseados nas avaliações dos 
riscos realizadas com vista à elaboração do RRG. Os planos de emergência específicos 
de cada local, para a contenção do s acidentes, devem ter em conta as m ais recentes 
orientações da UE aplicáveis às avaliações de risco e ao  comportamento a adoptar no 
domínio da gestão das catástrofes (Docum ento de Trabalho da Com issão SEC(2010)  
1626 final de 21.12.2010). 

(42) Uma resposta eficaz às situações de emergência exige uma acção imediata por parte do 
operador e uma estreita cooperação com as autoridades competentes que coordenam a 
introdução de re cursos adicionais à m edida que a situação  evolui. Inclui tam bém um 
inquérito m inucioso, que deve ser rapida mente iniciado para garantir um a perda  

                                                 
21 JO L 240 de 19.9.1977, p. 1. 
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mínima de inform ações e provas relevant es. Após o incidente, as autoridades 
competentes devem extrair as conclusões  adequadas  e tom ar as m edidas 
eventualmente necessárias. 

(43) A fim de assegurar uma aplicação eficaz do prescrito no presente regulamento, há que 
adoptar sanções eficazes e proporcionadas. 

(44) A fim de ajustar os requisitos m ínimos propostos aos últimos progressos tecnológicos 
e práticas relevantes, devem  ser conferidas  co mpetências à Com issão para alterar o 
prescrito nos anexos do presente regulam ento, em confor midade com o procedimento 
referido no artigo 4.º do Regulamento (UE) n.º182/2011.  

(45) Consequentemente, a fim  de prevenir a ocor rência de acidentes graves relacionados 
com a exploração offshore de petróleo e gás e lim itar as suas consequências, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adoptar acto s em conformidade com o artigo 4.º do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011, no tocante à definição dos requisitos m ínimos de  
base aplicáveis a essa exploração, de acordo com os princípios enunciados no presente 
regulamento, nom eadamente nos seus ane xos. É sobre maneira im portante que a 
Comissão proceda às consultas adequadas durante os trabalhos preparatórios, inclusive 
a nível de peritos. 

(46) Ao preparar e redigir actos delegados, a Comissão deve asse gurar a transm issão 
simultânea, adequada e  em  tem po útil dos docum entos relev antes a o Parlam ento 
Europeu e ao Conselho. 

(47) Para além das medidas introduzidas no presente regulamento, a Comissão deve estudar 
outras formas adequadas de m elhorar a pr evenção de acid entes relacionados com a 
exploração offshore de petróleo e gás e a atenuação dos seus efeitos. 

(48) Uma vez que não existem instrum entos de garantia financeira, incluindo m ecanismos 
de centralização dos riscos, capazes de fazer face a todas  as consequên cias possíveis 
dos acidentes de extrem a gravidade, a Com issão deve avançar com  novas análises e 
novos estudos sobre as m edidas adequa das para assegurar um regim e de  
responsabilidade suficientemente forte para  os danos relacionados  com a exploração 
de petróleo e gás, bem  com o com  requis itos de capacidade financeira, incluindo a 
disponibilidade de instrum entos apropria dos de garantia financeira ou outros 
mecanismos.  

(49) A nível da União, é importante que as norm as técnicas sejam complementadas por um 
correspondente quad ro jurídico  d e leg islação relativa à segurança dos p rodutos, 
aplicável a todas as instalações offshore em águas da UE e não apenas às instala ções 
de produção não m óveis. A Com issão deve pr oceder, por conseguinte, a um a análise 
mais aprofundada das norm as de segurança  dos produtos aplicáveis à exploração 
offshore de petróleo e gás, 



 

PT 23   PT 

ADOPTARAM O PRESENTE REGULAMENTO: 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES INTRODUTÓRIAS 

Artigo 1.º 
Objecto e âmbito de aplicação 

1. O presente regulam ento estabelece os re quisitos m ínimos para  a in dústria e as  
autoridades nacionais en volvidas na exploração offshore de petró leo e g ás realizada 
após a obtenção de uma autorização nos termos da Directiva 94/22/CE.  

2. O presente regulam ento aplica-s e a todas as operações de exploração offshore de 
petróleo e gás definidas no artigo 2.º. 

3. O presen te regulam ento aplica-se a todas  as  in stalações co rrelatas, às  instalações 
submarinas e às infra-estrutu ras conectadas  nas águas  dos Estados-Mem bros, 
inclusive nas suas zonas económ icas exclusivas e nas suas plataf ormas continentais 
na acepção da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS). 

4. O presente regulam ento visa  contribuir para a consecução dos objectivos da 
Directiva 2 008/56/CE do Parlam ento Europeu  e do Cons elho, que estabelece um 
quadro de acção comunitária no domínio da política para o meio marinho.  

5. O disposto no presente regulamento aplica-se sem prejuízo da legislação relevante da 
União, com destaque para a legislação relativa à segurança e saúde dos trabalhadores 
no trabalho, nomeadamente as Directivas 89/391/CEE e 92/91/CEE do Conselho.  

6. O presente regulam ento aplica-se sem  prejuízo do disposto nas  Directiv as 
85/337/CE, 2008/1/CE e 2003/4/CE.  

Artigo 2.º 
Definições 

Para efeitos do presente regulamento, entende-se por: 

1. «Aceitável»: o que torna um  risco de acidente grave to lerável na m áxima m edida 
para além  da qual não é possível obter um a redução significativa desse risco pela 
afectação de mais tempo, recursos ou despesas; 

2. «Aceitação»: a transmissão por escrito ao ope rador, pela autoridade com petente, das 
conclusões positivas do seu exam e do Relatório  de Riscos Graves do operador, de  
acordo com o prescrito no presente regulamento;  

3. «Autorização»: uma autorização nos termos da Directiva 94/22/CE; 

4. «Operação com binada»: um a oper ação reali zada a partir de um a instalação não 
produtiva em conjunto com  outra ou outras in stalações, para fins relacionados com 
essas outras instalações e que, desse m odo, afecta m aterialmente os riscos para a 



 

PT 24   PT 

segurança das pessoas ou a protecção do am biente numa das instalações ou em todas 
elas; 

5. «Início das operações»: o m omento em que a instalação é envolvida,  pela primeira 
vez, nas operações para as quais foi concebida.  

6. «Autoridade com petente»: a auto ridade designada nos term os do presente 
regulamento e que é responsável pelas f unções relacionadas com  o âm bito de  
aplicação do mesmo;  

7. «Infra-estrutura conectada»: um  equipamento, conduta ou qualquer outra instalação 
offshore, acima ou abaixo da superfície da água, utilizados para tr ansportar petróleo 
ou gás para outra instalação próx ima, para um a instalação de trans formação ou 
armazenamento em terra ou para  transportar e carreg ar petróleo para u m petroleiro 
vaivém; 

8. «Processo de aprovação»: um  processo de  avaliação m inuciosa, pela autoridade 
competente, de todas as informações relevantes sobre a exploração offshore planeada 
de petróleo e gás, que fica concluído quando a referida au toridade aceita o relatório 
de riscos g raves e não existem  objecções às notificações de operações nos poços ou 
de operações combinadas apresentadas pelos operadores; 

9. «Zona de exclusão»: a zona e m redor da instalação, estabelecida pelo 
Estado-Membro, na qual sã o pr oibidas act ividades nã o r elacionadas c om a  
instalação; 

10. «Licença de prospecção »: um a autorização  co ncedida pelo Estado-M embro para 
fazer prospecção de petróleo e gás  nas camadas subterrâneas da área licenciada, m as 
não para produzir petróleo ou gás com fins comerciais; 

11. «Plano de resposta a em ergências exter no»: um a estratégia local, nacional ou 
regional para prevenir o agravam ento ou limitar as consequências de um  acidente 
relacionado com a exploração offshore de petróleo e gás, utilizando todos os recursos 
disponíveis para além dos descritos nos planos de resposta a emergências internos; 

12. «Verificação independente por terceiros»: uma avaliação e confirmação da validade 
de determinadas declarações escritas por  uma pessoa singular ou colectiva que não 
esteja sob o controlo ou a influência do autor das declarações; 

13. «Indústria»: as empresas privadas directamente envolvidas na exploração offshore de 
petróleo e gás nos termos do presente regulamento ou cujas ac tividades es tejam 
estreitamente relacionadas com essa exploração;  

14. «Instalação»: uma instalação de produção ou uma instalação não produtiva; 

15. «Plano de resposta a em ergências interno»: uma síntese, elaborada pelos operadores 
de acordo com  o prescrito no presente regulam ento, das m edidas destinadas a 
prevenir o agravam ento ou a lim itar as c onsequências de um  acidente relacionado 
com a expl oração offshore de petróleo e gás num a zona  de exclusão em redor da 
instalação; 
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16. «Área licen ciada»: a zona geográfica ab rangida pela autorização  previs ta n a 
Directiva 94/22/CE; 

17. «Titular de  licen ça»: o  detento r d e um a autorização para realiza r u ma operação 
offshore nos termos da Directiva 94/22/CE; 

18. «Acidente grave»: uma ocorrência co mo, por exem plo, um  incêndio ou uma 
explosão, perda significativa de controlo  dos poços ou fuga significativa de 
hidrocarbonetos para o a mbiente, danos significativos para a instalação ou os 
respectivos equipam entos, perda de integrid ade estru tural d a instalação  e qualqu er 
outro evento que envolva m orte ou ferim entos graves em cinco ou m ais pessoas 
presentes na instalação ou a trabalhar em ligação com esta;  

19. «Risco grave»: uma situação com potencial para causar um acidente grave; 

20. «Instalação não produtiva»: uma instalação diferente de uma instalação de produção, 
utilizada em perfurações de prospecção ou no apoio à produção; 

21. «Exploração offshore de petróleo e gás»: todas as  activid ades relacionadas com  a 
prospecção, a produção  ou a transf ormação offshore de p etróleo e g ás. Inclu i-se o 
transporte de petróleo e gás através de infra-estruturas offshore conectadas a uma 
instalação ou a uma instalação submarina;  

22. «Operador»: o operador de um a instalação de produção, o proprietário de um a 
instalação não produtiva e o  operador de um poço. O operad or e o titu lar da licença 
estão abrangidos pela definição do artigo 2.º, n.º 6, da Directiva 2004/35/CE;  

23. «Operador da instalação de produção»: uma pessoa designada pelo titular da licença  
para gerir e controlar as principais funções de uma instalação de produção;  

24. «Proprietário»: um a pessoa legalm ente habi litada a controlar o funcionam ento de  
uma instalação não produtiva; 

25. «Produção de petróleo e gás»: a extracção, para fins comerciais, de petróleo e gás das 
camadas subterrâneas da área licen ciada, incluindo a transfor mação offshore de  
petróleo e gás e o seu transporte atravé s das infra-estruturas  conectadas, como 
condutas, estruturas e cabeças de poços no fundo do m ar, e/ou o ar mazenamento do 
gás em formações entre o fundo e a superfície tendo em vista a recuperação do gás; 

26. «Instalação de produção»: uma instalação utilizada para produzir petróleo e gás;  

27. «Licença de produção» : um a autorização concedida pelo E stado-Membro para a 
produção de petróleo e gás;  

28. «Público»: uma ou mais pessoas singulares ou colectivas, bem como, de acordo com 
a legis lação ou as práticas nacionais, as s uas associações, organ izações ou 
agrupamentos; 

29. «Autoridade com petente» (no contexto da resposta de em ergência a um  acidente 
offshore): principal organização de u m Estado-Membro para resposta a em ergências, 
responsável por desencadear a resposta de emergência a um acidente grave associado 
à exploração offshore de petróleo e gás; 
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30. «Risco»: a probabilidade de um  efe ito específico ocorrer num  determinado período 
ou em determinadas circunstâncias; 

31. «Adequado»: to talmente aprop riado para  determ inada necessid ade ou situação , 
baseado em provas objectivas e demonstra do por uma análise, por um a comparação 
com normas adequadas ou por outras soluçõ es que outras au toridades ou  empresas 
utilizam em situações comparáveis; 

32. «Operação num  poço»: a perfuração de um poço para fins de pro specção ou 
produção, incluindo a suspensão das operações, a reparação o u a alteração de poços, 
o seu aband ono perm anente, ou  qu alquer operação relativ a a um poço que possa 
causar a libertação acidental de fluidos ou um risco de acidente grave;  

33. «Operador do poço»: a pessoa designada pelo titular da  licença p ara planear e 
executar uma operação num poço.  

CAPÍTULO II 
PREVENÇÃO DE RISCOS GRAVES RELACIONADOS COM A EXPLORAÇÃO 

OFFSHORE DE PETRÓLEO E GÁS  

Artigo 3.º 
Princípios gerais de gestão dos riscos na exploração offshore de petróleo e gás 

1. Os operadores devem  tomar todas as m edidas adequadas para prev enir a ocorrência 
de acid entes graves  associados  à exploração  offshore de petróleo e gás. As 
autoridades competentes devem supervisionar o cum primento desta obrigação pelos 
operadores. 

2. Os operadores devem  assegurar que todas as entidad es contra tadas para exercer  
funções esp ecíficas nas  instalaçõ es em  causa agem  igualm ente em  confor midade 
com o prescrito no presente regulamento, nomeadamente nos seus anexos IV e V. Os  
operadores não serão exonerados das responsabilidades que lhes incumbem por força 
do presente regulamento devido ao facto de as acções ou omissões que conduzam ou 
contribuam para a ocorrência de acidentes graves serem atribuíveis a essas entidades 
ou ao respectivo pessoal. 

3. Se, não obstante a prevenção, ocorrer um  acidente grave, os operadores e a s 
autoridades com petentes devem  tomar toda s as m edidas adequadas para lim itar as 
suas consequências para a saúde hum ana e o am biente, bem com o, na m edida do 
possível, para evitar perturbações graves da produção de petróleo e gás na União. 

4. A exploração offshore de petróleo e gás abrangida pe lo presente regulam ento deve  
ser realizada com base numa avaliação sistemática das probabilidades de ocorrência 
de eventos perigosos  e suas cons equências, bem como na aplicação d e medidas de 
controlo qu e torn em aceitáveis  os  ris cos dos  aciden te g raves p ara as pesso as, o 
ambiente e os activos offshore.  
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Artigo 4.º 
Considerações de segurança no âmbito da autorização da exploração offshore de petróleo e 

gás nos termos da Directiva 94/22/CE 

1. As decisões relativas à concessão de autorizações de exploração offshore de petróleo 
e gás nos term os da Directiva 94/22/CE  devem  ter e m conta a capacidade dos 
requerentes para cum prirem os requisito s ap licáveis a actividades esp ecíficas no 
âmbito dessa autorização, confor me exigem as disposiçõ es relevantes da legis lação 
da UE, nomeadamente o presente regulamento.  

2. Em especial, ao avaliar a capacidade técnica e financeira das entidades que requerem 
uma autorização de exp loração offshore de petróleo e gás, deve ter-se devidam ente 
em conta o risco, os perigos e quaisquer out ras inf ormações relev antes rela tivas à  
zona em causa e à fase específica em que se encontram as operações de prospecção e 
produção, bem como as capacidades financeiras dos requerentes, incluindo eventuais 
garantias financeiras e a capacidade de c obrir a responsabilid ade civil que possa  
decorrer da exploração  offshore d e petróleo e gás em  questão, nomeadam ente a 
responsabilidade por danos ambientais. 

3. As autorizações relativ as à prospecção offshore de petróleo  e gás e as autorizações 
relativas à produção devem ser concedidas separadamente.  

4. Quando avaliam  a capacidade técnica e fi nanceira das entidades que requerem 
autorizações de explo ração offshore de petróleo  e gás, as  autoridades licenciadoras 
devem, nos  term os da Directiva 94/22/CE, ter em  conta os riscos, os perigos e 
quaisquer o utras inform ações pertinen tes relativas ao local em  causa e à fase 
específica das operações de prospecção e produção. 

Artigo 5.º 
Participação do público nos procedimentos de licenciamento 

1. Os Estados-Membros devem assegurar ao público oportunidade de participar desde o 
início e de f orma efectiva nos proce dimentos de licenc iamento sob a sua jurisd ição, 
em conform idade com o prescrito no anexo I do presente regulam ento. Os 
procedimentos aplicáveis são os definidos no anexo II da Directiva 2003/35/CE. 

2. Os Estados-Mem bros podem adoptar dis posições m ais porm enorizadas sobre a 
informação do público e a consulta do público interessado.  

3. A participação do público deve ser organizada de modo a assegurar que a divulgação 
de infor mações e o envolvim ento da população não põe m e m risco a segurança  
intrínseca e extrínseca das instalações de exploração offshore de petróleo e gás nem o 
seu funcionamento. 

Artigo 6.º 
Aprovação da exploração offshore de petróleo e gás nas áreas licenciadas  

1. As instalações só devem ser exploradas em áreas licenciadas por titulares de licenças 
ou pelas entidades por estes contratadas e designadas para o efeito e que sejam 
aprovadas pelos Estados-Membros. 
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2. Caso a autoridade co mpetente co nsidere que a pessoa designada pelo titular da 
licença não tem  competência para agir com o operador de um a instalação ou de u m 
poço, o titular da licença deve ser notif icado desse facto e assumir todas as 
responsabilidades que incumbem a um operador por força do presente regulamento.  

3. As instalações referidas no n.º 1 não podem  iniciar ou pr osseguir a exploração sem 
que seja apresentado um Relatório de Riscos Graves conforme com as condições e os 
prazos especificados nos artigos  10.º e 11.º, o qual deve ser aceite pela autoridade  
competente nos termos do presente regulamento.  

4. As operações nos poços e combinadas não podem ser realizadas sem que o Relatório 
de Riscos Graves relativo à ins talação tenha sido aceite nos term os do n.º 3 do  
presente artigo. Além disso, as operações não podem ser iniciadas nem executadas se 
não tiver sido apresentada à autoridade competente uma notificação de operações nos 
poços ou com binadas confor me com  as c ondições e os prazos especificados nos 
artigos 13.º e 14.º ou se a auto ridade competente expressar objecções ao conteúdo da 
notificação.  

Artigo 7.º 
Responsabilidade pelos danos ambientais 

1. O titular da licença é responsável pela prevenção e a reparação dos danos ambientais, 
nos termos da Directiva 2004/35/CE, resultantes da exploração offshore de petróleo e 
gás realizad a pelo  titu lar da licen ça ou por qualquer entidade que participe na 
exploração offshore de  petró leo e  gás com  base num  contra to com  o titu lar da  
licença. O p rocesso de aprovação  d as operações prev isto n o pres ente regulam ento 
não prejudica a responsabilidade do titular da licença.  

Artigo 8.º 
Autoridade nacional competente 

1. Os Estados-Mem bros sob cuja jurisdição se realizam  actividades de exploração 
offshore de petróleo e gás devem  designar um a autoridade com petente responsável 
pelas funções estabelecidas no presente regulamento. 

2. As autoridades com petentes designadas nos termos do n.º 1 são responsáveis pelas 
seguintes funções: 

a) Avaliação e aceitação  dos Relatórios  de Riscos Grav es, avaliação das 
notificações de concep ção e d as notif icações de operações nos po ços ou 
combinadas, bem  como de quaisquer outros docum entos que lhes sejam 
submetidos; 

b) Realização de inspecções, condução  de inquéritos e adopção de m edidas 
coercivas; 

c) Elaboração dos relatórios previstos no presente regulamento. 

3. A autorid ade com petente é org anizada em conform idade com  o disposto no artigo 
19.º, de m odo a assegurar um  desempenho i ndependente de funções potencialm ente 
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conflituosas, competências especializadas e uma eficácia geral na regulamentação da 
exploração offshore de petróleo e gás. 

4. Os Estados-Mem bros devem  assegurar que a auto ridade com petente dispõe d e 
recursos adequados para desem penhar as  suas funções em confor midade com  o 
presente regulamento.  

5. A autoridad e com petente deve esf orçar-se por elaborar e aplicar pro cedimentos 
coordenados ou conjuntos, consoante o necess ário para exercer as funçõ es previstas 
no presen te regulam ento e respeitar o s requisitos es tabelecidos noutros actos 
legislativos da União que sejam  aplicáv eis. Caso a autoridade com petente seja 
constituída por diversos organismos, estes devem evitar uma duplicação das funçõe s 
regulamentares. 

CAPÍTULO III 
PREPARAÇÃO E REALIZAÇÃO DA EXPLORAÇÃO OFFSHORE DE PETRÓLEO E GÁS 

COM BASE NA AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

Artigo 9.º 
Condições de funcionamento das instalações offshore 

1. Sob reserva das disposições transitórias constantes do artigo 38.º, o operador de um a 
instalação d e produção  ou de uma instal ação não produtiva deve apresentar à 
autoridade competente a seguinte documentação: 

a) No caso de um a instalação de pr odução p laneada, u ma notificação da 
concepção, conforme com o estabelecido no anexo II, parte 1;  

b) Um Relatório de Risco s Graves  co m as inform ações especificadas n o artigo  
10.º ou no artigo 11.º;  

c) Um plano de resposta a em ergências interno nos term os do artigo 12.º, 
integrado no Relatório de Riscos Graves; 

d) Uma síntese da política de preven ção de acidentes graves do operador nos 
termos do artigo 18.º, integrada no Relatório de Riscos Graves. 

2. A autoridade competente deve receber a not ificação da con cepção o mais tard ar 24 
semanas antes da apresentação prevista de um Relatório de Riscos Grav es relativo à 
operação planeada. 

3. O Relatório de Riscos Graves deve ser notificado à autorida de competente num 
prazo por esta fixado e que term inará, o m ais tardar, 12 sem anas antes da data 
prevista para o início da operação.  
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Artigo 10.º 
Relatório de Riscos Graves relativo a uma instalação de produção 

1. O Relatório de Riscos G raves relativo a um a instalação de produção deve conter as 
informações especificadas no anexo II, partes 2 e 5. 

2. Se a autoridade competente o autorizar, o Relatório de Riscos Graves relativo a uma 
instalação de produção pode ser elaborado para um grupo de instalações.  

3. Caso sejam introduzidas alterações signifi cativas na instalação de pro dução ou se  
pretenda desactivá-la, o Relatório de Riscos Graves a ela referente deve ser alterado 
em conformidade com o anexo II, parte 6, e apresentado à autoridade competente. 

4. Caso sejam necessárias informações adicionais antes de o Relatório de Riscos Graves 
poder ser aceite, a autoridade competente deve solicitar essas inform ações ou a  
introdução de alterações nos documentos apresentados. 

5. O Relatório de Riscos  Graves alterado re lativo a um a instalação de pro dução, a qu e 
se refere o n.º 3, deve ser apresentado à autoridade com petente no prazo por esta 
fixado e o m ais tardar 6 sem anas antes da da ta prevista para o iníc io dos trabalhos. 
Os trabalhos planeados não podem  ser inicia dos antes de a autoridade com petente 
aceitar o Relatório de Riscos Graves alterado relativo à instalação de produção. 

6. O Relatório de Riscos Graves relativo a uma instalação de produção deve ser objecto 
de uma revisão periódica pelo operador pe lo menos de cinco e m cinco anos, ou com 
maior frequência se a autoridade com petente o  exigir, e o s resultados  da revisão 
devem ser notificados à autoridade competente.  

Artigo 11.º 
Relatório de Riscos Graves relativo a uma instalação não produtiva 

1. O Relatório de Riscos Graves relativ o a uma instalação não produtiva deve conter as 
informações especificadas no anexo II, partes 3 e 5. 

2. Caso sejam introduzidas alterações s ignificativas na instalação não produtiva ou se 
pretenda desactivá-la, o Relatório de Riscos Graves a ela referente deve ser alterado 
em conform idade com  o anexo II, parte 6 (excluindo o n.º 4) e a presentado à  
autoridade competente. 

3. O Relatório de Riscos Graves alterado re lativo a uma instalação não produtiva, a que 
se refere o n.º 2, deve ser apresentado à autoridade com petente no prazo por esta 
fixado e o m ais tardar 2 sem anas antes da da ta prevista para o iníc io dos trabalhos. 
Estes trabalhos não podem ser iniciados an tes de a autoridade com petente aceitar o  
Relatório de Riscos Graves alterado relativo à instalação não produtiva. 

4. No caso de  um a instalação não produtiva m óvel, o Relatório de Riscos Graves 
alterado a que se refere o n.º 2 deve ser apresentado à autoridade co mpetente no 
prazo por esta fixado e o m ais tardar 2 se manas antes  da d ata p revista para a  sua  
entrada em funcionamento. A instalação não pode entrar em funcionamento antes de 
a autorid ade com petente aceitar o corres pondente Relatório de Riscos Graves 
alterado. 
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5. Caso sejam necessárias informações adicionais antes de o Relatório de Riscos Graves 
poder ser aceite, a autoridade competente deve solicitar essas inform ações ou a  
introdução de alterações nos documentos apresentados.  

6. O Relatório  de Riscos Graves relativo a um a instalação n ão produtiv a deve ser 
objecto de uma revisão periódica pelo opera dor pelo menos de cinco em cinco anos, 
ou com  ma is frequência se a autoridade co mpetente o exigir, e os resultados da  
revisão devem ser notificados à autoridade competente.  

Artigo 12.º 
Planos de resposta a emergências internos 

1. Os operadores devem  elaborar os planos de resposta a em ergências internos tendo 
em conta as avaliações dos riscos d e acidente grave efectuadas durante a preparação 
do mais recente relatório de pe rigos graves. Caso a perfuração de um  poço seja feita 
a partir de um a instalação não produtiva m óvel, a avaliação dos riscos referente à 
notificação do poço deve ser incorporada no plano de resposta a emergências relativo 
à instalação.  

2. O plano de resposta a emergências interno de uma instalação de produção ou de um a 
instalação não produtiva é apresentado à autoridade com petente integrado n o 
Relatório de Riscos Graves.  

3. As instalações não produtiv as que realizem  operações  em poços num a situação e m 
que o plano de resposta a em ergências interno seja alterado por razões 
especificamente as sociadas à lo calização dos p oços devem  notificar a autoridade 
competente da dita alteração ao plano de resposta a em ergências in terno, quando 
apresentarem a notificação dos poços.  

Artigo 13.º 
Notificação de operações em poços 

1. O mais tardar 21 d ias antes d a data de início da operação num  poço, o operado r do 
poço envia à autoridade com petente um a notificação com  infor mações 
pormenorizadas sobre a concepção do poço e o seu funcionamento, em conformidade 
com o prescrito no anexo II, parte 4.  

2. A autoridad e com petente analisa a notifi cação e tom a as m edidas que considere 
necessárias, antes de se poder dar início à operação no poço.  

3. O operador do poço notifica im ediatamente a autoridade com petente de qualquer 
alteração significativa às inform ações cont idas na notificação do poço,  informando 
simultaneamente o exam inador independe nte do poço nos term os do artigo 15.º, 
n.º 3, alínea b).  
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Artigo 14.º 
Notificação das operações combinadas 

1. O operador de um a instalação qu e vá pa rticipar num a operação co mbinada deve 
enviar à autoridade co mpetente u ma no tificação com  inform ações porm enorizadas 
sobre a dita operação, em  confor midade com o prescrito no anexo II, parte 7. Os 
operadores das instalações em  ca usa podem acordar que um  deles elabore a 
notificação das operaçõ es com binadas em nom e de todos. A notificação deve ser 
apresentada o mais tardar 21 dias antes da data de início das operações combinadas. 

2. A autoridad e com petente analisa a notifi cação e tom a as m edidas que considere 
necessárias antes de a operação combinada poder ser iniciada.  

3. O operador que tiver elaborado a notificação deve infor mar i mediatamente a  
autoridade com petente de qualquer alte ração significativ a das inform ações nel a 
contidas.  

Artigo 15.º 
Verificação independente por terceiros  

1. Os operadores devem estabelecer u m mecanismo de verificação ind ependente e de 
exame dos poços por terceiros e des crever esses mecanismos na política relativa ao s 
acidentes graves integrada nos Relatórios de Riscos Graves, em conformidade com o 
artigo 18.º.  

2. A selecção  do verificador indep endente e a concepção dos m ecanismos de 
verificação independente por terceiros e de exam e independente dos poços devem 
respeitar os critérios indicados no anexo II, parte 5.  

3. O mecanismo de verificação  independente po r terceiros referente às instalações  de 
produção e às instalações não produtivas deve ser estabelecido: 

a) Em relação às ins talações, para ofer ecer uma garantia indep endente de que os 
sistemas esp ecificados e  os elem entos cr íticos p ara a segu rança iden tificados 
nas avaliações dos riscos, be m como o sistem a de gestão da segurança da 
instalação, são adequados e estão actuali zados e que o calendário de exam e e 
ensaio do sistem a de controlo de riscos  graves é adequado, está actualizado e  
funciona como previsto;  

b) Em relação aos planos d os poços, p ara oferecer um a garantia indep endente de 
que a concepção do poço e as m edidas de controlo do m esmo são ade quadas 
para as con dições previstas no poço e servem  de base a ev entuais alterações à 
dita concepção. 

4. Os operadores devem  assegurar que os resultados do m ecanismo de verificação 
independente por terceiros previsto no n.º 3, alínea a), s ão facultados à autoridade 
competente quando esta os solicitar.  

5. Os operadores devem  assegurar que as cons tatações e observações formuladas pelo 
examinador independente do poço, nos term os do n.º 3, alínea b), são incluídas na  
notificação de operações em poços prevista no artigo 13.º. 
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6. Em relação às instalaçõ es de produção, o m ecanismo de ve rificação deve ser criad o 
antes de o Relatório de Riscos Graves se r apresentado à au toridade competente. No 
caso de uma instalação  não produtiva, o mecanismo deve  ser criado antes de a 
instalação ser inserida numa operação específica. 

7. As instalações não produtivas em funcionamento em águas da União devem respeitar 
o prescrito nas convenções internacionais  relevantes, em confor midade com  o 
Regulamento (CE) n.º 391/2009 do Parlam ento Europeu e do Conselho, de 23 de 
Abril de 2009 22, ou as norm as equivalentes do código para a con strução e o  
equipamento das unidades m óveis de perfuração offshore (Código MODU 2009) . 
Estas instalações devem ser certificadas por uma organização reconhecida pela União 
Europeia em conformidade com o regulamento supramencionado.  

Artigo 16.º 
Poder de proibição da actividade 

1. A autoridade com petente proíbe o f uncionamento ou a entrada em  serviço de um a 
instalação o u de qualquer parte da m esma se a s m edidas propostas pelo operador 
para a prevenção e a atenuação de acidentes graves nos termos dos artigos 10.º, 11. º, 
13.º e 14.º forem consideradas manifestamente insuficientes. 

2. Se o Relatório de Riscos Graves nos term os dos artigos 10.º e 11.º ou as notificações 
nos term os dos artigos 13.º e 14.º não forem apresentados dentro do prazo, a 
autoridade com petente pode, em  situaç ões excepcionais e caso considere que a 
segurança e a protecção do ambiente não estão comprometidas, acordar uma redução 
da data-limite para a apresentação do Relatório de Riscos Graves ou da notificação. 

3. A autoridade com petente deve exigir ao operador que tom e as m edidas 
complementares po r ela consid eradas nece ssárias para restabelecer o  cum primento 
nos termos do artigo 3.º, n.º 1. 

4. A autoridade competente proíbe o funcionamento de um a instalação ou  de qualquer 
parte da mesm a caso os resultad os de um a inspecção,  a revisão periód ica d o 
Relatório de Riscos Graves nos term os do a rtigo 10.º ou do artigo 11.º ou a s 
alterações às notificações nos termos dos artigos 13.º e 14.º mostrem que o prescrito 
no presen te regulam ento não é cu mprido ou que exis tem preocupaçõ es razo áveis 
quanto à segurança das operações ou das instalações. 

Artigo 17.º 
Efeitos transfronteiriços 

1. Se um Estado-Membro considerar que um a operação num poço ou o funcionam ento 
de um a instalação  podem  ter efeito s negati vos significativ os nas águas de outro 
Estado-Membro em  caso de acid ente ou se um  Estado-Mem bro que possa ser 
significativamente af ectado o solic itar, o Estado-Membro sob cuja jurisdição as 
operações terão luga r deve tran smitir ao Estado-Me mbro af ectado todas as  

                                                 
22 JO L 131 de 28.5.2009, p. 11. 
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informações relevantes e envidar esforç os no sentido de adoptar m edidas de  
prevenção conjuntas para prevenir danos.  

2. A aplicação  do disposto no n.º 1 não prejud ica outras d isposições relevantes do 
direito da União Europeia, nomeadamente da Directiva 85/337/CEE do Conselho, de  
27 de Junho de 1985, relativa à avaliação do s efeitos de determ inados projectos 
públicos e privados no ambiente 23 e da Convenção sobre a Avaliação dos Im pactos 
Ambientais num Contexto Transfronteiriço. 

CAPÍTULO IV 
MELHORES PRÁTICAS DE CONTROLO DOS RISCOS GRAVES 

Artigo 18.º 
Prevenção de acidentes graves pelos operadores  

1. Os operadores devem  elaborar um  documento em que descrevam  a sua política de 
prevenção de acidentes graves e assegurar que esta é aplicada em toda a organização 
das suas op erações offshore, inclusive através da adopção de disposições adequadas 
em matéria de monitorização para assegurar a eficácia da política. 

2. O documento a que se refere o n.º 1 deve ser apresentado às autoridades competentes 
como parte do Relatório de Riscos Graves  nos term os dos  artigos 10.º e 11.º, ou 
juntamente com a notificação das operações em poços nos termos do artigo 13.º. 

3. Os operadores devem  descrever as suas disposições organizativas com  vista ao 
controlo dos perigos graves num  sistem a de gestão de segurança, incluindo as 
disposições relativas à elaboração e apresentação dos relatórios de riscos graves e das 
notificações dos poços, consoante o s casos, nos term os dos ar tigos 10.º, 11.º e 13.º, 
bem como os seus m ecanismos de verifica ção independente  por terceiros dos seu s 
controlos de perigos graves nos termos do artigo 15.º e do anexo II, parte 5.  

4. A polític a e os siste mas de gestão da se gurança de vem ser elaborados e m 
conformidade com o prescrito no anexo IV e indicar claramente que o operador é o 
principal responsável pelo controlo dos riscos graves que resultem das suas  
actividades. 

5. Os operadores devem  determ inar, em consulta regular com os representantes dos 
Estados-Membros em causa, nos termos do artigo 27.º, as prioridades da indústria no 
que respeita à elaboração e/ou revisão da s no rmas e orientações em  m atéria de 
melhores práticas no controlo dos riscos  d e aciden te grave relacio nados com  a 
exploração offshore, ao longo de todo o ciclo de vida da exploração desde a 
concepção, e devem respeitar, no mínimo, o prescrito no anexo IV. 

6. Os titula res de licenças , os operadores e as princ ipais e mpresas estabelec idas na  
União Europeia devem velar por que as suas op erações offshore fora do território da 
União respeitem os princípios estabelecidos no presente regulamento. 

                                                 
23 JO L 175 de 5.7.1985, p. 40. 
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Artigo 19.º 
Requisitos aplicáveis às autoridades competentes 

1. A autoridade com petente deve adoptar di sposições adequadas pa ra assegurar a su a 
independência em  relaç ão aos conflitos d e in teresses entre a regu lamentação da 
segurança e da p rotecção do  ambiente  e as funçõ es relacion adas com  o 
desenvolvimento económ ico do Es tado-Membro, em  espe cial o licenciam ento da 
exploração offshore de petróleo e gás, e a política relativa às receitas correspondentes 
e sua cobrança. 

2. A autorid ade com petente dev e definir claram ente o âm bito das su as 
responsabilidades e funções, de m odo a não chamar a si a prin cipal responsabilidade 
pelo controlo dos riscos graves, nos termos do artigo 18.º, n.º 3. 

3. A autoridad e com petente deve def inir um a política re lativa à avaliaçã o m inuciosa 
dos Relatórios de Riscos Graves e das no tificações, nos termos dos artigos 10.º, 11.º, 
13.º e 14.º, bem  como às inspecções, aos inquéritos e ao  cumprimento dos aspectos 
relativos ao s riscos g raves da exploração offshore de petróleo e gás sob a sua 
jurisdição. 

4. A autoridade com petente deve b asear os seus procedim entos organizativos e 
operacionais nos princípios definidos no anexo III. 

Artigo 20.º 
Garantir o cumprimento do quadro regulamentar relativo à prevenção de acidentes graves 

1. Os operadores devem cumprir o presente re gulamento e as medidas estabelecidas no 
Relatório de Riscos Graves relativo às in stalações de produ ção e às instalações não 
produtivas, bem como nos planos referidos na  notificação dos poços e na notificação 
de operações combinadas, nos termos dos artigos 10.º, 11.º, 13.º e 14.º.  

2. Caso o inc umprimento do disposto no n.º 1 c onstitua um perigo im ediato pa ra a  
saúde hum ana ou am eace causar u m efeito ad verso s ignificativo im ediato para a 
segurança e/ou o am biente, o operador deve suspender o funcionam ento da  
instalação o u da parte da m esma que está em causa, até o cum primento ser 
restabelecido. 

3. Se fore m tom adas as m edidas referida s no n.º 2, o operador deve notificar 
imediatamente a autoridade competente em conformidade.  

4. A autoridade competente deve elaborar planos anuais tendo em vista uma supervisão 
eficaz, incluindo inspecções, das actividades que envolvam  riscos graves, com base  
nos riscos e prestando especial atenção e verificando o cumprimento dos documentos 
que lhe tenham sido apresentados nos term os do artigo 9.º, e deve m onitorizar a sua 
eficácia, tomando as medidas necessárias para os melhorar. 
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Artigo 21.º 
Comunicação anónima de preocupações de segurança 

1. As autoridades com petentes d evem estabelecer pro cedimentos que perm itam a 
comunicação anónima de preocupações em  ma téria de seg urança e/ou  de a mbiente 
relacionadas com  a exploração offshore de petróleo ou gás. Deve m, além  disso, 
definir procedimentos para a investigação  dessas denúncias,  mantendo o anonim ato 
das pessoas envolvidas.  

2. Os operador es devem  tr ansmitir inf ormações porm enorizadas sobre  as disposiçõ es 
nacionais referidas no n.º 1 aos seus trab alhadores, bem  com o aos das em presas 
subcontratadas, e assegurar que a referência  às denúncias anónim as está incluída na 
formação e nas instruções correspondentes.  

CAPÍTULO V 
TRANSPARÊNCIA E PARTILHA DE INFORMAÇÕES 

Artigo 22.º 
Partilha de informações  

1. Os operadores e as autoridades com petentes devem  partilhar, no m ínimo, as  
informações descritas no anexo VI. 

2. A Comissão deve determ inar, através de um acto de  execução, um formato comum 
para a co municação dos dados e especific ar as inform ações que devem ser  
partilhadas. Este acto de  execução deve ser adoptad o em  confor midade com  o 
procedimento consultivo referido no artigo 4.º do Regulamento (UE) n.º 182/2011.  

3. Os Estados-Membros devem conservar registos actualizados dos meios de resposta a 
emergências disponíveis sob a sua jurisd ição, detidos por en tidades públicas e 
privadas. Esses registos devem  ser dis ponibilizados a outros Estados-Mem bros ou 
países terceiros eventualmente afectados e à Comissão.  

Artigo 23.º 
Transparência 

1. As infor mações indicadas no anexo VI de vem ser facultadas ao público sem  qu e 
tenham de s er pedidas, nos term os das dis posições aplicáveis da legislação da UE 
sobre o acesso à informação ambiental.  

2. A Com issão tam bém deve determ inar, atra vés de um a m edida de execução, um 
formato de publicação com um que perm ita uma fácil com paração dos dados a nív el 
transfronteiriço. Esse acto de execução deve ser adoptado em confor midade com o  
procedimento consultivo referido no ar tigo 4.º do Regulam ento (UE) n.º 182/2011. 
Embora se mantenha acessível ao público em geral, o formato de publicação comum 
será e laborado com o intuito de pe rmitir um a com paração fiável das operaçõe s e 
práticas regulamentares nacionais nos termos do presente artigo e do artigo 24.º. 
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3. Quando publicarem os seus planos nacionais  de resposta a em ergências nos term os 
do artigo 30.º, os Estados-Mem bros devem assegurar que as infor mações divulgadas 
não põem  em  risco a s egurança intrínseca e ex trínseca d as instalaçõ es offshore de 
petróleo e de gás nem o seu funcionamento. 

Artigo 24.º 
Relatórios sobre o impacto da exploração offshore de petróleo e gás sobre a segurança e o 

ambiente  

1. Os Estados-Mem bros devem elaborar um  r elatório anual com os seguintes 
elementos: 

a) Número, idade e localização das instalações sob a sua jurisdição;  

b) Número e tipo de in specções e inqué ritos realizados, ev entuais m edidas 
coercivas, acções penais decididas; 

c) Dados sobre os incid entes, nos  term os do sistem a de infor mação com um 
exigido no artigo 22.º; 

d) Qualquer alteração importante do qu adro regulamentar aplicável à explo ração 
offshore; 

e) Desempenho da exploração offshore de petróleo e gás s ob a sua jurisd ição em 
matéria de segurança e ambiente. 

2. Os Estados-Mem bros designam  uma autoridade responsável pelo intercâm bio de  
informações nos term os do artigo 22.º e pela  publicação de info rmações nos term os 
do artigo 23.º e informar a Comissão em conformidade. 

3. De dois em dois anos, a Comissão publica relatórios sobre a segurança da exploração 
offshore em toda a União Europeia, com  base nas infor mações que lhe são 
comunicados pelos Estados-Mem bros e pe la Agência Europeia d a Segurança 
Marítima. A Com issão é ass istida nesta f unção pelos Estados-Mem bros em  causa, 
nos termos do artigo 26.º. 

Artigo 25.º 
Inquérito subsequente a um acidente grave 

1. Imediatamente após um acidente grave, o operador deve notificar à autoridade 
competente as inform ações relevan tes, incluindo as circuns tâncias do acidente e as 
suas consequências.  

2. Os Estados-Membros devem realizar inquéritos minuciosos dos acidentes graves que 
envolvam danos significativos (para as pesso as e o am biente) ou prejuízos m ateriais 
elevados. O relatório do inqué rito deve incluir um a avaliação da eficácia da 
regulamentação da in stalação em  causa por  p arte d a autoridade co mpetente, n o 
período anterior ao acidente, e recom endações para que, se necessário, sejam  
introduzidas alterações adequadas às práticas regulamentares relevantes.  
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3. Deve ser facultado à Com issão um resum o do relatório de inquérito elaborado nos 
termos do n.º 2, quando o inquérito ficar c oncluído ou no mom ento da conclusão da 
acção judicial, consoante a data que for posterior. Ao público deve ser facultada uma 
versão específica do  relatório, que tenha em  conta as  eventuais limitações jurídicas, 
em conformidade com os artigos 22.º e 23.º.  

4. Na sequência dos inquéritos que efect uar nos term os do n.º 2, a autoridade 
competente deve aplicar as recom endações deles resultantes que se enquadrem  nos  
seus domínios de competência.  

Artigo 26.º 
Confidencialidade 

1. As autoridades competentes devem disponibilizar as informações recebidas ao abrigo 
do presente regulamento a qualquer pessoa singular ou colectiva que as solicite. 

2. Os pedidos de infor mação receb idos pela  autorid ade com petente ao abrigo do 
presente regulam ento podem  ser recusados , caso estejam  reunidas as condições  
estabelecidas no artigo 4.º, n. º 2, da Directiva 2003/4/CE do Parlam ento Europeu e 
do Conselho24.  

3. Em aplicação do n.º 2 ou para efeitos da participação do público nos termos do artigo 
5.º, o operador deve fornecer à autoridade  competente e dis ponibilizar ao público 
uma versão do documento que exclua as informações confidenciais. 

CAPÍTULO IV 
COORDENAÇÃO E COOPERAÇÃO 

Artigo 27.º 
Cooperação entre Estados-Membros 

1. As autorid ades com petentes dev em pro ceder a um  intercâm bio regular de 
conhecimentos, informações e experiências e realizar, junto da indústria, de outros 
interessados e da Comissão, consultas sobre a aplicação do relevante quadro jurídico 
nacional e da UE.  

2. As informações intercambiadas nos termos do n.º 1 devem incidir, em especial, sobre 
o funcionam ento das m edidas de avaliação  dos ris cos, prevenção  de acid entes, 
verificação da conformidade e resposta a emergências relacionadas com a exploração 
offshore de petróleo e gás na União e fora das suas fronteiras, se for caso disso.  

3. Devem definir-se p rioridades e proced imentos claros para a elaboração e a 
actualização dos documentos de orientação, a fim de identificar e facilitar a aplicação 
das melhores práticas nos domínios referidos no n.º 2. 

                                                 
24 JO L 41 de 14.2.2003, p. 26. 



 

PT 39   PT 

4. Um Estado-Mem bro pode solicitar o pa recer dos restantes Estado s-Membros 
participantes no inter câmbio de inf ormações referido no n.º 1 sobre um a decisão de 
outro Estado-Mem bro que tenha um  potencial im pacto negativo a nível  
transfronteiriço. 

Artigo 28.º 
Abordagem coordenada para a segurança das regiões adjacentes e das actividades 

internacionais 

1. A Com issão, em  estreita cooperação com  os Estados-Membros, deve prom over a 
cooperação com os países terc eiros que realiz em exploração offshore de petróleo e 
gás nas m esmas regiões m arinhas q ue os Estad os-Membros, inclu sive, se for caso 
disso, no âmbito de convenções marinhas regionais.  

2. A Comissão deve avaliar a segurança da expl oração de petróleo e gás nas águas dos 
países terceiros ad jacentes às águas dos Estados-Membros e apoiar um a abordagem 
coordenada do intercâmbio m útuo de expe riências, b em com o da prom oção de 
medidas preventivas e dos planos regionais de resposta a emergências.  

3. A Com issão deve promover norm as de se gurança elev adas para a exploração 
offshore de petróleo e gás a nível internaciona l, nas instâncias m undiais e regionais 
adequadas, inclusive nas relativas às águas do Árctico.  

CAPÍTULO VII 
PREPARAÇÃO E CAPACIDADE DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS 

Artigo 29.º 
Requisitos aplicáveis aos planos de resposta a emergências internos 

1. O operador deve elaborar planos de respos ta a em ergências internos de m odo a que  
estes: 

a) Sejam accionados para confinar um  acidente grave incipiente à instalação ou à 
zona de exclusão estabelecida pelo Estado-Membro em redor do perím etro da 
instalação ou da cabeça de poço submarino; 

b) Sejam utilizados em conformidade com o plano de e mergência externo, caso o 
acidente tenha alastrado para além da instalação. 

2. O operador deve m anter perm anentemente disponíveis os equipam entos e as 
competências especializadas relevantes pa ra o plano e partilhá -los, na m edida do 
necessário, com o Estado-Mem bro na execução  do plano de resposta a em ergências 
externo. 

3. O plano de em ergência interno deve ser el aborado em conformidade com o disposto 
no anexo V e actualizad o em função das even tuais alterações à avaliação  dos riscos  
graves incluída no plano relativo ao poço ou no Relatório de Riscos Graves , 
consoante os casos. Essas actualizações devem ser comunicadas à autoridade  
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responsável pela elaboração dos planos de  resposta a em ergências externos para a 
área em causa. 

4. O plano de resposta a em ergências in terno deve ser articulado com  outras  
disposições relativas à p rotecção e ao salv amento do pessoal da instalação atingida, 
de modo a assegurar boas perspectivas de sobrevivência. 

5. O operador deve testar periodicamente a ef icácia dos seus planos de resposta a 
emergências internos. 

Artigo 30.º 
Planos de resposta a emergências externos e preparação em caso de emergência 

1. Os Estados-Membros devem elaborar planos  de em ergência externos que abranjam 
todas as instalações de exploração offshore de petró leo e gás  e as áre as 
potencialmente afectadas sob a sua jurisdição. 

2. Os planos de resposta a e mergências externos devem ser elaborados com  a  
cooperação dos operadores relevantes e, se for caso disso, dos titu lares de licenças e  
harmonizados com  os planos de resposta a em ergências internos das instalações 
estacionadas ou a estacionar na área em  cau sa. Todas as actualizações dos planos  
internos aconselhadas por um operador devem ser tidas em conta. 

3. Os planos de resposta a em ergências externos devem  ser elaborados em 
conformidade com o disposto nos anexos I e V e disponibilizados à Com issão e a o 
público, consoante o necessário.  

4. Os Estados-Mem bros devem  tom ar todas as m edidas adequadas para obter um 
elevado n ível de  com patibilidade e  de in teroperabilidade d os equipam entos e  das 
competências especializadas no do mínio da resposta a em ergências entre todo s o s 
Estados-Membros de um a região geográfi ca e além  dela, se for cas o disso. Os 
Estados-Membros devem  incentivar a indú stria a desenvolver instrumentos de  
resposta compatíveis no espírito do presente número. 

5. Os operadores devem  cooperar com os Estados-Mem bros na aplicação do disposto 
no n.º 4.  

6. Os Estados-Membros devem manter registos actualizados dos recursos de resposta a 
emergências disponíveis no seu território ou sob a sua jurisdição, tanto de entidades  
públicas como privadas. Esses registos devem ser disponibili zados aos outros 
Estados-Membros e, numa base de reciproc idade, aos pa íses terceiros vizinhos, be m 
como à Comissão.  

7. Os Estados-Mem bros e os operadores deve m testar regu larmente a sua preparação 
para responder com eficácia a acid entes relacionados com a exp loração offshore de  
petróleo e gás.  
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Artigo 31.º 
Resposta a emergências 

1. O operador deve notificar im ediatamente as au toridades competentes da ocorrência 
de um  acidente g rave o u de um a situação  em  que haja risco im ediato de acidente 
grave. Sempre que necessário, as autorida des com petentes prestarão as sistência ao  
operador em causa, a fim de evitar o agravamento do risco ou acidente.  

2. Em caso de acidente, as autoridades competentes, em cooperação com os operadores 
em causa, devem  tom ar todas as medidas necessárias para ev itar que o acidente 
alastre e atenuar as suas consequências. 

3. Caso um  acidente grave esgote as capacidad es de respo sta a n ível naciona l, o 
Estado-Membro afectado pode solicitar a aj uda suplementar dos Estados-Membros e 
da Agência  Europeia d a Seguranç a Marítim a a través do m ecanismo de protecção 
civil da UE criado pela Decisão 2007/779/CE do Conselho. 

4. Durante a resposta de em ergência, o Esta do-Membro deve recolher as inform ações 
necessárias para uma análise completa do acidente. 

Artigo 32.º 
Preparação e capacidade de resposta a emergências a nível transfronteiriço 

1. Se os efeitos transfronteiriços dos ac identes relacionados com a exploração offshore 
de petróleo e gás forem previsíveis, os Estad os-Membros devem  facultar essas 
informações à Com issão e aos Estados-Mem bros (ou, numa base de reciprocidade , 
aos países terceiros) que possam ser afectados e, aqua ndo da elaboração do plano  de 
emergência externo, ter em conta os risc os identificados. Os Estados-Mem bros e m 
questão devem coordenar os seus planos de  emergência para f acilitar uma resposta 
conjunta a um acidente.  

2. Os Estados-Membros devem coordenar as m edidas relativas às zonas situadas fora 
das fronteiras da UE para p revenir po tenciais efeitos  n egativos da exploração 
offshore de petróleo e gás.  

3. Os Estados-Membros devem testar regularmente a sua preparação para responderem 
eficazmente aos acid entes em  cooperação  co m os Estados-Mem bros passíveis d e 
serem afectados, as ag ências competentes da UE ou países te rceiros. A Com issão 
pode contribuir para os exercícios destinados a testar os mecanismos de emergência a 
nível transfronteiriço e da União.  

4. Em caso de aciden te grave ou de am eaça iminente de acid ente grave, que cause o u 
possa caus ar efeitos transfr onteiriços, o Estado-Mem bro sob cuja jurisdição a 
situação de em ergência se  produziu deve notif icar imediatamente a Com issão e os  
Estados-Membros que possam vir a ser afectados pela situação de emergência. 
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CAPÍTULO VIII 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 33.º 
Sanções 

Os Estados-Mem bros devem  estabelecer as sanç ões aplicáveis às infracções ao presente 
regulamento por parte das em presas do sector e tom ar todas as m edidas necessárias para 
garantir a respectiva ap licação. As sanções previstas devem  ser eficazes, pr oporcionadas e 
dissuasivas. 

Artigo 34.º 
Poderes delegados da Comissão  

1. A Comissão terá competência para adoptar actos delegados, em conformidade com o 
artigo 35.º do presente regulam ento, a fim  de adaptar o prescrito nos anexos I a VI 
aos últimos progressos tecnológicos e processuais relevantes. 

2. A Comissão pode tam bém adoptar actos dele gados em confor midade com o artigo 
35.º do presente regu lamento para explic itar a aplicação do  prescrito no m esmo em 
relação aos seguintes aspectos:  

a) Dados a apresentar numa notificação da concepção ou num Relatório de Riscos 
Graves, conforme especifica o anexo II, pontos 1, 2, 3 e 6;  

b) Notificação das operações em  poços/com binadas, confo rme especifica o 
anexo II, pontos 4 e 7;  

c) Requisitos relativos à verificação i ndependente por terceiros, co nforme 
especifica o anexo II, ponto 5;  

d) Requisitos relativos  ao  funcioname nto e à organização  das autoridades, 
conforme especifica o anexo III; 

e) Requisitos relativos à prevenção de perigos graves pelos operadores, confor me 
especifica o anexo IV.  

Artigo 35.º 
Exercício da delegação  

1. O poder de adoptar actos delegados é conferido à Com issão nas condições 
estabelecidas no presente artigo.  

2. A delegação de poderes referida no arti go 34.º é conferida à Com issão por um 
período indeterminado, a partir da data da entrada em vigor do presente regulamento. 

3. A delegação de poderes referida no arti go 34.º pode ser revogada em  qualquer  
momento pelo Parlam ento Europeu ou pelo  Conselho. A decisão de rev ogação põe 
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termo à delegação dos p oderes especificados nessa decisão. A decisão d e revogação 
produz efeitos a partir do dia seguinte ao  da sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia ou de uma data pos terior nele especificada. A decisão  de revogação 
não afecta a validade dos actos delegados já em vigor.  

4. Assim que adoptar um acto delegado, a Co missão notifica-o sim ultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.  

5. Um acto delegado adoptado em  conformidade com o artigo 34.º só pode entrar em  
vigor se não forem formuladas objecções pelo Parlamento Europeu ou pelo Conselho 
no prazo de dois m eses a contar da notifi cação desse acto ao Parlam ento Europeu e 
ao Conselho ou se, antes do term o do referido prazo, am bas as instituições tiverem 
informado a Com issão de que não for mularão objecções.  Esse período pode ser 
prorrogado por dois meses por iniciativa do Parlamento Europeu ou do Conselho. 

Artigo 36.º 
Procedimento de comitologia 

1. A Comissão é assistida por um comité. Este é entendido como comité na acepção do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011. 

2. Sempre que se faça referência ao  presen te n úmero, é aplicáv el o artigo 5. º d o 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.  

Artigo 37.º 
Alteração da Directiva 2004/35/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Abril de 
2004, relativa à responsabilidade ambiental em termos de prevenção e reparação de danos 

ambientais25 

1. O artigo 2.º, n.º 1, alínea b), daquela directiva passa a ter a seguinte redacção: 

«b) Danos causados à água, isto é, qua isquer danos que afectem  adversa e  
significativamente  

i) o estado ecológico, químico e/ou quantitativo e/ou o potencial ecológico das águas 
em questão, conforme a definição constante da Directiva 2000/60/CE, com excepção 
dos efeitos adversos aos quais seja aplicável o n.º 7 do seu artigo 4.º, ou 

ii) o estado am biental das águas m arinhas em  questão, conform e a definição 
constante da Directiva 2008/56/C E, na m edida em  que aspectos particulares do 
estado ambiental do meio marinho não sejam já tratados na Directiva 2000/60/CE»; 

2. Os Estados-Mem bros põem e m vigor as di sposições leg islativas, regulam entares e  
administrativas necess árias para dar cum primento ao núm ero anterior, no prazo de 
um ano a contar d a data de en trada em vigor do presente regulam ento, e inform am 
imediatamente a Comissão desse facto.  

                                                 
25 JO L 154 de 30.4.2004, p. 56. 
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Artigo 38.º 
Disposições transitórias  

Os operadores das instalações devem cumprir plenamente o presente regulamento no prazo de 
dois anos a contar da sua entrada em vigor, com as seguintes excepções:  

a) Os operadores de instalações não pr odutivas que tenham  sido contratadas m as 
ainda não im plantadas no local deve m cumprir plenam ente o p resente 
regulamento no prazo de um ano a c ontar da sua entrada em vigor ou, se assim 
for acordado com a autoridade competente, num prazo anterior. 

b) Os operadores das instalações planeadas devem cumprir plenamente o presente 
regulamente, salvo acordo em  sentido dive rso com a autoridade com petente e, 
em todo o caso, num  pr azo nunca superior a um ano após a sua entrada em 
vigor. 

c) Os operadores dos poços devem  cumpri r plenamente o presente regulam ento 
no prazo de três m eses a contar da sua entrada em  vigor ou, se assim  for 
acordado com a autoridade competente, num prazo anterior. 

Artigo 39.º 
Entrada em vigor 

1. O presente regulam ento entra em  vigor no dia seguinte ao da sua publicação no 
Jornal Oficial da União Europeia. 

2. O presente regulam ento é obrigatório em  todos os seus elem entos e directam ente 
aplicável em todos os Estados-Membros. 

Feito em Bruxelas, em […...] 

Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho 
O Presidente O Presidente 
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ANEXO I 
Participação do público no contexto das autorizações ao abrigo da Directiva 94/22/CE 

1. Os Estados-Membros devem assegurar: 

a) Que o público seja inform ado, por avisos públicos ou outros m eios adequados, 
como meios electrónicos, quando disponíve is, da apresentação dos pedidos de 
licenciamento aos Estados-Mem bros e que a inform ação relevante sobre ta is 
propostas seja posta à sua disposiçã o, incluindo, nom eadamente, informação 
sobre o direito de participar e sobre a entidade a que pode enviar observações 
ou questões; 

b) Que o público tenha o direito de exprim ir as suas observações e opiniões, 
quando todas as opções estão em  aberto, antes de serem  tom adas decisões 
sobre os pedidos de licenciamento; 

c) Que, ao to mar essas decisões,  seja m devidamente tidos em  consideração os  
resultados da participação do público; 

d) Que, após exam inar as observações e opiniões expressas pelo público, o 
Estado-Membro se esforce razo avelmente por infor mar o público so bre as  
decisões tomadas e as razões e con siderações em que se ba seiam as de cisões, 
incluindo informação sobre o processo de participação do público. 

2. Devem ser fixados prazos razoáveis, que at ribuam tempo suficiente a cada um a das 
diferentes fases de participação do púb lico. O Estado-Membro deve identificar o 
público que tem o direito de participar  para efeitos do n.º 1, incluindo as 
organizações não-governam entais relevant es que cum pram as exigências im postas 
pela legislação nacional, com o as que  prom ovem a protecção do am biente ou a 
segurança das actividades offshore. 
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ANEXO II 
Requisitos aplicáveis aos documentos relacionados com o processo de aprovação 

1. INFORMAÇÕES A APRESENTAR NA NOTIFICAÇÃO DA CONCEPÇÃO DE UMA 
INSTALAÇÃO DE PRODUÇÃO 

A notificação da concep ção de um a instalação de produção  nos term os do artigo 9 .º deve 
conter, pelo menos, as seguintes informações: 

1) Nome e endereço do operador da instalação; 

2) Descrição do processo aplicado à activ idade de concepção, norm as relevantes  
utilizadas e opções de concepção resultantes desse processo; 

3) Descrição do conceito de concepção sele ccionado em relação ao s cenários de risco 
de acidente grave para a instalação em  causa e a sua localização e caracterís ticas do 
controlo primário dos riscos; 

4) Demonstração de que o conceito reduz os  riscos de acidente grave para um  níve l 
aceitável; 

5) Descrição da instalação e das condições existentes na localização para ela prevista; 

6) Descrição dos tipos de operações associadas a riscos graves que irão ser realizadas; 

7) Descrição geral do sistema de gestão da segur ança que pe rmitirá manter as medidas 
de controlo dos riscos de acidente grave em bom  funcionam ento, i ncluindo o 
mecanismo de verificação independente que deve ser escolhido.  

2. INFORMAÇÕES A APRESENTAR NUM RELATÓRIO DE RISCOS GRAVES RELATIVO AO 
FUNCIONAMENTO DE UMA INSTALAÇÃO DE PRODUÇÃO 

O Relatório de Riscos Graves para uma instalação de produção nos termos do artigo 10.º deve 
conter, pelo menos, as seguintes informações: 

1) Descrição d a form a como a respo sta da  auto ridade com petente à no tificação d a 
concepção foi tomada em consideração; 

2) Resumo da participação de qualquer trabal hador na elaboração do relatório de riscos 
graves; 

3) Descrição da instalação  e das infra-estr uturas conectada s, bem com o de quaisquer 
outras estruturas, incluindo poços, a ela ligadas; 

4) Demonstração de que todos os riscos graves foram identificados e suas probabilidade 
e consequências avaliadas, e demonstração de que as respectivas medidas de controlo 
são adequad as para red uzir a um a dim ensão aceitável os riscos de a cidente grave 
para as pessoas e o ambiente; 
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5) Dados pormenorizados sobre o tipo de operações susceptíveis de causar riscos graves 
que irão ser realizadas e o número máximo de pessoas que podem  estar presentes na 
instalação a cada momento; 

6) Dados pormenorizados da instalação e das medidas destinadas a garantir o controlo  
do poço, a segurança dos processos, o confinam ento das substâncias perigosas, a 
prevenção de incêndios e explosões, a protecção dos trabalhadores contra substâncias 
perigosas e a protecção do am biente con tra um  evento grave in cipiente em 
conformidade com o plano de emergência interno nos termos do anexo V); 

7) Dados porm enorizados das m edidas tom adas para proteger dos riscos graves as 
pessoas presentes na plataforma e para assegurar a sua evacuação e o seu salvamento 
em condições seguras, bem  com o para m anter os sistem as de controlo de m odo a  
prevenir danos para a instalação e o ambiente, caso todo o pessoal seja evacuado; 

8) Códigos, normas e orientações relevantes u tilizados na con strução e na entrad a em 
funcionamento da instalação; 

9) Informações sobre o  sistema de gestão da segurança no que resp eita às operações, à 
manutenção, às alterações e ao m ecanismo de verificação, incluindo as principais 
limitações o peracionais da instalação, que  devem  ser controlados pelo sistem a de  
gestão; 

10) Informações relativas ao mecanismo de verificação nos termos da secção 5, n.º 2, do 
presente anexo;  

11) Quaisquer outros dados relevantes, por  exem plo quando duas ou m ais instalações 
funcionem em com binação de um a for ma que  afecte o potencial de ocorrência de 
acidentes graves de cada instalação ou de todas elas; 

12) Informações relev antes para o cum primento do prescrito no presente regulam ento 
que tenham sido obtidas ao  abrigo de outra legislaçã o aplicável da União, 
nomeadamente das Directivas 92/91/CE e 85/337/CEE; 

13) Descrição dos aspectos am bientais que  possam ser significativam ente afectados, 
avaliação d os potenciais efeitos am bientais identificado s, nom eadamente das 
emissões de poluentes para o meio ambiente, e descrição das medidas técnicas e não 
técnicas previstas p ara prevenir, reduzir  ou com pensar esses efeito s, inclu indo 
monitorização. 

3. INFORMAÇÕES A APRESENTAR NUM RELATÓRIO DE RISCOS GRAVES RELATIVO A 
UMA INSTALAÇÃO NÃO PRODUTIVA 

O Relatório de Riscos Graves relativo a um a instalação não produtiv a nos term os do artig o 
11.º deve conter, pelo menos, as seguintes informações: 

1) Nome e endereço do operador da instalação; 

2) Resumo da participação de qualquer trabal hador na elaboração do relatório de riscos 
graves; 
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3) Descrição d a instalação  e, no caso de uma instalação  m óvel, dados so bre os s eus 
meios de tras ladação entre as  diversas localizaçõ es e o seu sistem a de 
estacionamento; 

4) Dados porm enorizados sobre o tipo de ope rações, su sceptíveis d e causar risco s 
graves, qu e a instalação é capaz d e real izar e o núm ero m áximo de pessoas que 
podem estar presentes na instalação a cada momento; 

5) Demonstração de que todos os riscos graves foram identificados e suas probabilidade 
e consequências avaliadas, e demonstração de que as respectivas medidas de controlo 
são adequad as para red uzir a um a dim ensão aceitável os riscos de a cidente grave 
para as pessoas e o ambiente; 

6) Dados pormenorizados da instalação e das medidas destinadas a garantir o controlo  
do poço, a segurança dos processos, o confinam ento das substâncias perigosas, a 
prevenção de incêndios e explosões, a protecção dos trabalhadores contra substâncias 
perigosas e a protecção do am biente cont ra um  evento grave in cipiente (em 
conformidade com o plano de emergência interno nos termos do anexo V); 

7) Dados porm enorizados das m edidas tom adas para proteger dos riscos graves as 
pessoas presentes na plataforma e para assegurar a sua evacuação e o seu salvamento 
em condições seguras, bem  com o para m anter os sistem as de controlo de m odo a  
prevenir danos para a instalação e o ambiente, caso todo o pessoal seja evacuado; 

8) Códigos, normas e orientações relevantes u tilizados na con strução e na entrad a em 
funcionamento da instalação; 

9) Demonstração de que foram  identificados todos os riscos graves em  relação a todas 
as activ idades que a in stalação é capaz de realizar e de que os  riscos de acidente 
grave para as pessoas e o ambiente são reduzidos a uma dimensão aceitável; 

10) Dados relativos às lim itações ambientais, meteorológicas e do fundo do m ar para a 
segurança das operações e às m edidas tendentes a identificar os ris cos resultantes de 
obstáculos existentes no m ar e no fundo do m ar, tais como condutas e ancoradouros 
das instalações adjacentes; 

11) Informações sobre o  sistema de gestão de segurança no que resp eita às operações, à 
manutenção e às alterações;  

12) Informações relativas ao mecanismo de verificação nos termos da secção 5, n.º 2, do 
presente anexo; 

13) Quaisquer outros dados relevantes, por  exem plo quando duas ou m ais instalações 
funcionem em com binação de um a for ma que  afecte o potencial de ocorrência de  
acidentes graves de cada instalação ou de todas elas; 

14) Descrição dos aspectos am bientais que  possam ser significativam ente afectados, 
avaliação d os potenciais efeitos am bientais identificado s, nom eadamente das 
emissões de poluentes para o meio ambiente, e descrição das medidas técnicas e não 
técnicas previstas p ara prevenir, reduzir  ou com pensar esses efeito s, inclu indo 
monitorização. 
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4. INFORMAÇÕES A APRESENTAR NUMA NOTIFICAÇÃO DE OPERAÇÕES EM POÇOS 

A notificação de operações em  poços referid a no artigo 1 3.º dev e co nter, pelo m enos, as 
seguintes informações: 

1) Nome e endereço do operador do poço; 

2) Nome da instalação que vai ser utilizada e do seu proprietário; 

3) Dados que identifiquem o poço e qualquer associação a outros poços ou 
desenvolvimentos; 

4) Informações sobre o program a de trab alho do poço, incluindo o seu período de 
funcionamento, a verificação das b arreiras c ontra a perda d e controlo d o poço e o 
estado em que o poço deverá ficar quando a operação for concluída; 

5) Dados relativos aos equipam entos de se gurança que devem  ser utilizados e que não 
estejam descritos no actual relatório de riscos graves relativo à instalação; 

6) Avaliação dos riscos que inclua uma descrição dos seguintes elementos: 

a) Riscos específicos associados ao funcionamento do poço; 

b) Riscos existentes entre o fundo e a superfície;  

c) Quaisquer actividades à superfície ou submarinas que introduzam um potencial 
de ocorrência de acidentes graves simultâneos;  

d) Medidas de controlo adequadas; 

7) Dados porm enorizados da concepção do poço, incluindo barreiras à perda de 
controlo do poço (equipam entos, fluidos de  perfuração, cim ento, etc.), controlo 
direccional da trajectória do poço e lim itações a um  func ionamento seguro, em 
conformidade com a avaliação dos riscos; 

8) Dados sobre a configuração do poço no fina l das operações – isto  é, perm anente ou 
temporariamente abandonado – e se está concluído para utilização futura;  

9) No caso de um poço já existente, informações pertinentes sobre a sua história e o seu 
estado; 

10) Caso haja alterações a um a notificação  de o perações em  poços anteriorm ente 
apresentada, dados suficientes para actualizar plenamente essa notificação; 

11) Se um  poço for feito p or um a instalação  não produtiv a, as seguin tes inform ações 
complementares: 

a) Dados sobre as condições m eteorológicas, m arinhas e do fundo do m ar 
existentes no local, incluindo eventuais obstáculos físicos, como, por exemplo, 
condutas; 

b) Dados sobre as condições am bientais que foram  tidas em  conta no plano de  
emergência interno relativo à instalação; 
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c) Dados das disposições de resposta a emergências, nomeadamente em caso de 
acidente grave para o ambiente, que nã o tenham sido descrita s no relatório de 
riscos graves; 

d) Descrição da form a como os sistem as de gestão do operador do poço e do 
proprietário da instalação devem  ser c oordenados para assegurar um  controlo 
eficaz e permanente dos riscos graves. 

12) Declaração do exame independente do poço nos termos do ponto 5, n.º 1, do presente 
anexo; 

13) Informações relev antes para o cum primento do prescrito no presente regulam ento 
que tenham sido obtidas ao  abrigo de outra legislaçã o aplicável da União, 
nomeadamente das Directivas 92/91/CE e 85/337/CEE. 

5. QUESTÕES RELATIVAS AO MECANISMO DE VERIFICAÇÃO 

1. O terceiro independente deve satisfazer os seguintes requi sitos no que respeita à sua 
independência em relação ao operador da instalação e ao operador do poço: 

(a) A sua função não lh e exige que tome em consideração qualquer aspecto de um 
elemento crítico para a segurança ou de uma instalação específica em que tenha 
estado anteriorm ente envolvido ou e m que a  sua objectividade possa ser 
comprometida;  

(b) É suficientem ente independente de um  sistema de gestão que tenha tido ou 
tenha responsabilidade por qualquer aspecto de um componente do mecanismo 
de verificação independente ou do exame do poço, de m odo a assegurar que 
exercerá as suas funções de forma objectiva no âmbito do mecanismo. 

2. O terceiro independente deve satisfazer os seguintes requi sitos no que respeita à sua 
competência: 

(a) Competência técnica, incluindo pesso al adequadam ente qualificado, e m 
número suficiente e com experiência suficiente; 

(b) Afectação adequada das  tarefas, pelo ope rador, a pessoal q ualificado p ara as  
executar;  

(c) Medidas adequadas para o fluxo de inform ações entre o operador e o terceiro 
independente;  

(d) Autoridade suficiente conferida pelo operador ao terceiro independente para 
este poder exercer as suas funções adequadamente. 

3. Para efeitos do artigo 13.º, n.º 3, uma alteração significativa à notificação de um poço 
deve incluir:  

a) Qualquer alteração que possa infringi r o objectivo inicial da concepção do 
plano do poço, nomeadamente no que respeita às barreiras de controlo do poço 
e outras barreiras ao fluxo, e sua verificação;  
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b) Qualquer alteração substantiva à instalação ou aos equipamentos, bem como ao 
sistema de gestão ou ao operador do poço, com notificação nos termos do  
anexo II, parte 4;  

c) Qualquer alteração à avaliação dos riscos, inclusive se causada pelas condições 
encontradas durante a exploração do poço.  

As alterações im portantes devem  s er transm itidas ao exam inador independente do 
poço para serem  subs equentemente verificadas, devendo os resultados dessa 
verificação ser comunicados à autoridade competente.  

4. No caso da notificação de um poço, deve ser incluída uma declaração do examinador 
independente segundo a qual a avaliação dos riscos relativa à concepção do poço e as 
suas barreiras contra a perda de controlo  são adequadas para todas as condições e 
circunstâncias previstas.  

5. No caso do funcionamento de um a instala ção, o Relató rio de Ri scos Graves deve  
incluir: 

a) Uma declaração do verificador ind ependente segundo a q ual o reg isto dos 
elementos críticos  para a segu rança e o regim e de m anutenção dos mesm os, 
especificados no relatório de riscos graves, são ou serão adequados;  

b) Uma descrição do m ecanismo de ve rificação, inclu indo a selecção de 
verificadores independentes e os meios pa ra verificar se os  elementos críticos 
para a segurança e qualquer instalação  esp ecificada inclu ída no m ecanismo 
continuam em bom estado de conservação e em boas condições; 

c) Em relação aos m eios referidos no pont o 5, alínea b), o Re latório deve incluir 
exames e testes dos elem entos críticos para a segurança, realizados, na medida 
do necess ário, por p essoas ind ependentes e com petentes, a verificação da  
concepção, das norm as, da certific ação ou de outro siste ma utiliz ado para  
garantir a confor midade dos elementos críticos para a segurança, o exam e dos 
trabalhos em curso, a com unicação dos cas os de incum primento e as m edidas 
correctivas tomadas pelo operador. 

6. INFORMAÇÕES A FORNECER A RESPEITO DE UMA ALTERAÇÃO IMPORTANTE NUMA 
INSTALAÇÃO, INCLUINDO A REMOÇÃO DE UMA INSTALAÇÃO FIXA 

Caso a ins talação deva sofrer alterações im portantes, as informações fornecidas à au toridade 
competente nos termos dos arti gos 10.º e 11.º devem  compreender, pelo menos, os seguintes 
elementos: 

1. Nome e endereço do operador da instalação; 

2. Resumo da participação de qualquer tr abalhador na elab oração do Relatório d e 
Riscos Graves revisto; 

3. Caso se trate de uma alteração  i mportante, dados suficientes para actualizar 
plenamente o anterior Relatório de Riscos Graves e o plano de emergência interno da 
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instalação a ele asso ciado e para d emonstrar que os ris cos de aciden te grave es tão 
reduzidos a uma dimensão aceitável; 

4. Em caso de desactivação de uma instalação de produção fixa: 

a) Meios de isolam ento de todas as s ubstâncias perigosas e, no caso dos poços 
ligados à in stalação, selagem perm anente dos poços em relação à instalação e 
ao ambiente; 

b) Descrição dos riscos de acidente gr ave associados ao desm antelamento da 
instalação, população exposta total e medidas de controlo dos riscos; 

c) Medidas de resposta a em ergências para assegurar a evacuação e o salvamento 
do pessoal em condições seguras e evita r a ocorrência de um  acidente grave 
para o ambiente.  

7. INFORMAÇÕES A APRESENTAR NUMA NOTIFICAÇÃO DE OPERAÇÕES COMBINADAS 

A notificação de operações com binadas, nos te rmos do artigo 14.º, deve conter, pelo m enos, 
as seguintes informações: 

1) Nome e endereço do operador que elaborou a notificação;  

2) Caso estejam envolvidos outros operadores nas operações combinadas, seus nomes e 
endereços, inclu indo a confirm ação de  qu e concord am com  o conteúdo  da  
notificação; 

3) Descrição da form a como os sistem as de gestão das instalações env olvidas n a 
operação co mbinada serão coordenados, de modo a reduzir os risco s de aciden te 
grave;  

4) Dados de e ventuais eq uipamentos que deva m ser utiliz ados em  relação com  a 
operação combinada, mas que não estejam  descritos no actual Relatório de Riscos 
Graves relativo a qualquer das instalações envolvidas nas operações combinadas; 

5) Resumo da avaliação  d os riscos realizada po r todos os  op eradores en volvidos nas  
operações combinadas, o qual deve conter: 

a) Uma descrição de quaisquer activid ades a realizar durante a operação  
combinada que possam envolver o risco de causar um  acidente grave num a 
instalação ou em relação com ela; 

b) Uma descrição das m edidas de controlo dos riscos adoptadas em  resultado da 
avaliação dos riscos. 

6) Descrição d a operação com binada, junt amente com  um  program a de trabalho, qu e 
deve incluir as datas previstas para o início e o fim da operação combinada, e a cópia 
de um acordo entre os operadores envolvidos nas operações combinadas. 
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ANEXO III 
Disposições adoptadas pelas autoridades competentes para regulamentar as operações 

que envolvam riscos graves  

1. Para efeitos da designação de um a autoridade competente responsável pelas funções 
regulamentares previstas no presente re gulamento e m m atéria de segurança e 
protecção do am biente, os Estados-Mem bros devem respeitar os segu intes cr itérios 
mínimos: 

a) Disposições organ izativas que perm itam o cumprim ento eficaz de to das as  
obrigações previs tas n o presente regul amento, incluindo disposições para 
regulamentar a segurança e a protecção do ambiente de forma equitativa; 

b) Declaração política sob re os objecti vos de supervisão e execução e o modo 
como a autoridade co mpetente irá assegurar a transparência, a coerência, a 
proporcionalidade e a object ividade na sua regulam entação da exploração 
offshore de petróleo e gás. A autoridade competente também deve esclarecer o  
público sob re a divis ão de responsabilid ades en tre a en tidade regulado ra e o 
operador, cabendo ao segundo a principal re sponsabilidade pelo controlo dos 
riscos, e sendo o primeiro responsável por verifica r se o operador adoptou 
medidas adequadas para controlar eficazmente os riscos de acidente grave;  

c) Declaração estratégica com a descrição das funções da autoridade com petente, 
das suas prioridades de acção (por ex emplo, na concepção e no funcionam ento 
das instalações, na gestão da in tegridade e na preparação e res posta a 
emergências) e da forma como está organizada; 

d) Procedimentos operacionais com a descrição de como a autoridade competente 
irá insp eccionar e fazer aplicar as obr igações impostas aos  operadores  pelo 
presente regulam ento, incluindo a f orma como irá tratar, av aliar e aceitar os 
relatórios de riscos g raves e tratar as notificaçõ es dos p oços e o  modo como 
devem ser determ inados os intervalos  entre as  inspecções  das m edidas de 
controlo dos riscos de aci dente grave (nomeadamente para o ambiente) de uma 
dada instalação ou actividade;  

e) Procedimentos relativos ao desempenho das funções da autoridade com petente 
ao abrigo do presente regulam ento sem prejuízo de outras responsabilidades, 
como, por exem plo, a e xploração terrestre de petróleo e gás, e das m edidas 
previstas na Directiva 92/91/CE;  

f) Caso a autoridade com petente compreenda duas ou m ais agências, um  acordo 
formal que crie os m ecanismos necessários para o funcionam ento conjunto da  
autoridade competente, incluindo a superv isão e a m onitorização por parte d a 
direcção, o  planeam ento e as  inspecçõ es conjunto s, a divis ão das 
responsabilidades pelo tratamento dos relatórios de riscos graves, os inquéritos 
conjuntos, as com unicações internas  e a com unicação de inform ações a nível 
externo. 

2. Os Estados-Mem bros devem  tom ar as m edidas necess árias para lev ar à prátic a as  
disposições anteriormente referidas, nomeadamente: 
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a) Competências especializadas suficientes, disponíveis a nível interno ou obtidas 
através de acordo a nível externo, para inspeccionar e investigar actividades, 
tomar m edidas coerciv as e tratar os relatórios de ris cos graves e as  
notificações; 

b) Caso recorram  a fontes extern as de competências especializadas, orien tações 
escritas e s upervisão s uficientes pa ra m anter um a abordagem  coerente e 
garantir que a autorid ade com petente legalmente designada conserva a plena 
responsabilidade nos termos do presente regulamento;  

c) Recursos ad equados para a form ação essencial,  a com unicação, o acesso a  
tecnologias, viagens e ajudas de custo do pessoal da autoridade com petente, no 
exercício das suas funções regulam entares, de modo a per mitir a cooperação  
activa entre autoridades competentes nos termos do artigo 27.º;  

d) Se for caso disso, para exigir aos oper adores e/ou proprietários das instalações 
que indem nizem a autoridade com petente dos custos das funções por esta 
desempenhadas nos termos do presente regulamento; 

e) Para realizar ou incentiv ar a realização de estud os pertinentes para as funções 
da autoridade competente descritas no presente regulamento; 

f) Para que a autoridade competente elabore relatórios. 

3. Os procedim entos aplicáveis à av aliação do Relatório de Riscos G raves e das 
notificações, dos p lanos de em ergência internos e de ou tros documentos relevantes 
devem incluir os seguintes elementos: 

(a) Análise quantitativa da avaliação dos riscos; 

(b) Avaliação do parecer do operador sobre os dados relevantes da localização das 
operações; 

(c) Avaliação das normas técnicas e organizativas utilizadas; 

(d) Avaliação das soluções de engenharia; 

(e) Avaliação d as disposiçõ es do operador pa ra gerir as alterações aos planos  
operacionais; 

(f) Comparação das soluçõ es utilizadas com as que foram  aplicadas n outras 
situações comparáveis; 

(g) Avaliação da coerência dos planos de emergência com os riscos identificados; 

(h) Avaliação das medidas tomadas pelo operador para suspender as operações em 
caso de risco iminente; 

(i) Avaliação da disponibilidade de equ ipamentos de respo sta a em ergências e da  
adequação dos procedimentos para os utilizar eficazmente; 



 

PT 55   PT 

4. As autorid ades com petentes dev em ser claramente independentes de qualquer 
organização governam ental relacio nada com os apoios à indústria ou com  o 
licenciamento ou a cobrança de receitas. A autoridade com petente não deve tom ar 
qualquer posição política a respeito do sector do petróleo e gás.  
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ANEXO IV 
Disposições adoptadas pelos operadores para prevenir acidentes graves 

1. Para efeitos da aplica ção da polític a de prevençã o de acidentes graves e do sistem a 
de gestão de segurança do operador nos termos do artigo 18.º, devem ter-se em conta  
os seguintes elementos: 

a) A política de prevenção de acidentes graves deve ser estabelecida por escrito e 
definir os objectivos globais e a organização do controlo dos riscos de acidente 
grave, bem como a forma como essas disposições são postas em prática a nível  
das empresas; 

b) O sistem a de gestão da segurança deve  ser integrado no sistem a de gestão 
global do operador e incluir a estrutura or ganizativa, as responsabilidades, as 
práticas, os procedimentos, os processos e os recursos para determinar e aplicar 
a política relativa aos riscos graves. 

2. O sistema de gestão da segurança deve incluir, entre outros elementos:  

a) Estrutura organizativa e funções e responsabilidades do pessoal; 

b) Identificação e avaliação dos riscos  graves – sua probabilidade e suas 
consequências; 

c) Integração do impacto ambiental nas ava liações dos riscos graves inclu ídas no 
Relatório de Riscos Graves; 

d) Controlos dos riscos graves durante operações normais; 

e) Gestão das alterações; 

f) Planeamento e resposta de emergência; 

g) Limitação dos danos para o ambiente; 

h) Monitorização do desempenho; 

i) Mecanismos de auditoria e revisão. 

3. Os operado res devem  prestar es pecial aten ção à avaliação dos requisitos d e 
fiabilidade e integridade de todos os sistemas fundamentais para a segurança e basear 
os seus sistemas de insp ecção e m anutenção na obtenção  desse nív el de integrid ade 
da segurança. 

4. Os operadores devem assegurar que as subs tâncias perigosas estão permanentemente 
confinadas em  condutas, em barcações e sistem as concebido s para o seu 
confinamento seguro. Devem igualmente tomar medidas para que a falha isolada de 
uma barreira de contenção não possa originar um incidente grave.  

5. Os operadores devem  certificar-se de que possuem  um quadro adequado para 
monitorizar o cum primento de todas as dis posições legais relevantes, incorporando 
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nos seus procedim entos operacionais norm ais as suas obrig ações legais  em matéria 
de segurança contra os riscos graves e de protecção do ambiente. 

6. Os operadores devem  prestar especial at enção à construção  e m anutenção de um a 
forte cultura de segurança com  grandes probabilidades de manter um funcionamento 
seguro e que inclua, entre outros aspectos: 

a) Uma vasta auditoria aos processos; 

b) A recompensa e o reconhecimento dos comportamentos desejados; 

c) Uma avaliação regular das capacidades e objectivos das organizações; 

d) A manutenção de normas rigorosas como valor essencial da empresa; 

e) Sistemas form ais de com ando e cont rolo que incluam  a participação da 
direcção e dos trabalhadores; 

f) Competência a todos os níveis de funcionamento. 

7. A indústria deve cooperar com  a autoridade  com petente no estabelecim ento e na 
aplicação de um  plano prior itário para o desenv olvimento de norm as, orientações e 
regras que apliquem  as m elhores práticas  em  m atéria de prevenção  d e acid entes 
graves e lim itação das suas consequências caso ocorram , não obstan te as m edidas 
preventivas. Entre as questões a considerar devem incluir-se as seguintes: 

a) Melhoria da integridade dos poços, e quipamentos e barreiras de controlo dos 
poços e monitorização da sua eficácia; 

b) Melhoria do confinamento primário em sistemas de segurança dos processos; 

c) Melhoria d o confinamento secund ário que restringe o al astramento de um 
acidente grave incipiente, incluindo fugas de poços; 

d) Tomada de decisões fiável em ambientes de alta pressão; 

e) Gestão e supervisão das actividades que possam implicar riscos graves; 

f) Competência dos principais responsáveis; 

g) Avaliação eficaz dos riscos para avaliar a alteração das condições; 

h) Avaliação da fiabilidade de sistemas críticos para a segurança; 

i) Indicadores-chave de desempenho da integridade do sistema de segurança; 

j) Integração eficaz dos sis temas de gest ão da segu rança entre os operadores, os 
operadores de poços, os proprietários de plataformas e outras partes envolvidas 
em operações combinadas. 
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ANEXO V 
Requisitos relativos à preparação e resposta a emergências  

1. PLANOS DE EMERGÊNCIA INTERNOS 

1. Os planos de emergência internos devem incluir, entre outros elementos: 

a) Os nomes ou os cargos das pessoas autorizadas a accionar os procedimentos de 
emergência e da pessoa que dirige a resposta a emergências a nível interno; 

b) O nome ou o cargo da pessoa responsável por fazer a ligação com a autoridade 
responsável pelo plano de emergência externo; 

c) Dados relativos a todas as condições  ou eventos previsíveis que possam  causar 
um acidente grave, descritos no Relató rio de Riscos Graves a que o plano 
esteja associado; 

d) Uma descrição das m edidas que de vem ser tom adas para con trolar as 
condições ou os eventos e lim itar as su as consequências à instalação e à sua 
zona de exclusão; 

e) Uma descrição dos equipamentos e recursos disponíveis; 

f) Disposições para lim itar os ris cos para as pes soas presen tes na ins talação, 
incluindo a forma como os avisos devem ser dados e as medidas que as pessoas 
devem tomar quando recebem um aviso; 

g) Medidas que se coordenem  com  as medidas de salvamento descritas no 
Relatório de Riscos Graves, por exempl o descritas no anexo II, partes 2 e 7 e 
partes 3 e 7, para assegurar um a boa perspectiva de sobrev ivência das pessoas 
presentes na instalação aquando de um acidente grave; 

h) Disposições para alertar rapidam ente do acidente as autoridades responsáveis 
pelo accionamento do plano de e mergência externo, o tipo de inform ações que 
devem figurar num  alerta inicial e as di sposições relativas ao fornecim ento de 
informações mais pormenorizadas assim que disponíveis; 

i) Disposições relativ as à form ação do pesso al nas fun ções que deve 
desempenhar e, se necessário, a sua c oordenação com  os responsáveis pela 
resposta a emergências a nível externo; 

j) Disposições para coordenar a respos ta a em ergências a n ível interno com  a 
resposta a emergências a nível externo. 

2. Os operadores devem elaborar um  inve ntário dos equipam entos disponíveis, 
indicando os seus proprietários, a sua lo calização e o seu modo de transporte e de 
utilização na instalação . O inventário deve  id entificar as m edidas em vigor para 
assegurar que os equipam entos e procedimentos são mantidos em boas condições de 
funcionamento. 
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2. PLANOS DE EMERGÊNCIA EXTERNOS 

1. Os planos de emergência externos devem incluir, entre outros elementos: 

a) Os nomes ou os cargos das pessoas autorizadas a accionar os procedimentos de 
emergência e das pessoas autorizadas a dirigir a resposta a emergências a nível 
externo; 

b) Mecanismos de recep ção dos alerta s de acidentes  e o s procedimento s 
associados de alarme e chamada; 

c) Mecanismos de coorden ação dos recursos  necessários para aplicar o plano de 
emergência externo; 

d) Mecanismos para prestar assis tência ao plano de em ergência interno que trata 
dos eventos na instalação e na zona de exclusão em seu redor; 

e) Descrição p ormenorizada dos m ecanismos de respos ta a em ergências no  
exterior; 

f) Mecanismos para fornecer às pesso as e organizações que possam ser afectadas 
pelo acidente informações e conselhos adequados relativos ao mesmo;  

g) Mecanismos para fornecer inform ações aos serv iços de em ergência de o utros 
Estados-Membros e à Com issão, em cas o de acidente grave com  pos síveis 
consequências a nível transfronteiriço; 

h) Mecanismos para atenu ar os efeito s negativo s na fauna e na flora selvagens  
terrestres e m arinhas, inclus ive nas s ituações em  que anim ais cobertos de 
petróleo chegam à costa antes do derrame propriamente dito.  

2. A principal autoridade responsável pela re sposta a em ergências deve disponibilizar  
os seguintes elementos: 

a) Inventário do equipamento disponível, seus proprietários, sua localização e seu 
modo de transporte e de utilização na instalação; 

b) Descrição das m edidas adoptadas para  assegurar que os equipam entos e os 
procedimentos são mantidos em boas condições de funcionamento; 

c) Inventário dos equipam entos na  posse da indústria que possam ser 
disponibilizados numa emergência; 

d) Descrição d os m ecanismos gerais  de respo sta a em ergências no  sector da 
exploração offshore de petróleo e gás, in cluindo as com petências e 
responsabilidades de todas as partes envolvidas e dos organismos responsáveis 
pela manutenção desses mecanismos; 

e) Medidas para assegurar que os equi pamentos, o pessoal e os procedim entos 
estão sempre funcionais e actualizados. 
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3. Os planos externos de resposta a emergências devem explicar claramente o papel das 
autoridades com petentes, dos responsávei s pela resposta a em ergências, dos 
coordenadores e de outros agentes activos na resposta a em ergências, para que a 
cooperação seja assegurada em todas as situações de emergência.  

4. Os mecanismos devem incluir disposições aplicáveis em caso de aciden te grave que 
esgote a capacidade de resposta do Esta do-Membro ou alastre para além das suas  
fronteiras, mediante: 

a) Partilha de planos com os Estados-Membros adjacentes e a Comissão; 

b) Compilação de inventários dos meios de resposta a nível transfronteiriço, tanto 
da indústria com o nacionais, e todas as adaptações necessárias para to rnar os  
equipamentos e os  proced imentos com patíveis entre o s p aíses e  
Estados-Membros adjacentes; 

c) Procedimentos para in vocar o m ecanismo de protecção civ il da UE 
(estabelecido pela Decisão 2007/779/CE do Conselho); 

d) Organização de exercícios transfronteiriços de resposta a emergências externas. 
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ANEXO VI 
Partilha de informações e transparência 

1. Um formato comum de comunicação de dados para os indicadores de riscos graves, a 
elaborar pela Comissão nos termos dos artigos 22.º e 23.º, deve permitir comparar as 
informações entre Estados-Membros e entre os diversos operadores.  

2. A definição dos requisitos de comunicação de dados referida no n.º 1 deve conter, no 
mínimo, as informações e dados seguintes: 

a) Informações relativas à em issão não intencional de hidrocarbonetos ou outras 
substâncias perigosas, inflamadas ou não; 

b) Informações relativas à perda de co ntrolo de um poço que exija a intervenção 
de equipamentos de controlo de poços ou falha num a ba rreira do poço que 
exija a sua substituição ou reparação; 

c) Falha de um componente importante do sistema de segurança dos processos da 
instalação; 

d) Perda sign ificativa da integridade es trutural, p erda de p rotecção contra os  
efeitos de um incêndio ou explosão ou perda de manutenção em posição numa 
instalação flutuante; 

e) Embarcações em rota de colisão e colisões de embarcações com uma instalação 
offshore; 

f) Acidentes com helicópteros em instalações offshore, nas suas proxim idades ou 
a caminho de instalações offshore; 

g) Qualquer acidente com vítimas mortais; 

h) Ferimentos graves em 5 ou mais pessoas no mesmo acidente; 

i) Evacuação de pessoal não essencial; 

j) Acidente grave para o ambiente. 

3. As infor mações referidas no n.º 2 devem consistir em  dados factuais e dados 
analíticos referentes à exploração d e pe tróleo e gás e ser de stituídas de qualquer 
ambiguidade. As inf ormações e os dados f ornecidos d evem perm itir com parar o 
desempenho dos diversos operadores, nã o só dentro do Estado-Membro, m as 
também, no sector em geral, entre Estados-Membros.  

4. O objectivo  de recolher e reunir as  info rmações m encionadas no n.º 2 é fornecer 
avisos prévios de uma deterioração (acrescida) das barreiras críticas para a segurança 
e o am biente, a fi m de tom ar m edidas de correcção proactivas. As in formações 
também devem comprovar a eficácia globa l das m edidas e dos controlos aplicados 
por cada um dos operadores e pela indústria em  geral, em  especial para prevenir os 
riscos de acidentes graves e minimizar os riscos para o ambiente. 
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5. Para dar cumprim ento ao prescrito no arti go 23.º, deve ser elaborado um  for mato 
simplificado para facilitar a publicação dos dados relevant es nos termos do n.º 2 e a 
elaboração de relatórios  nos term os do ar tigo 2 4.º, de um a for ma acessível p ara o  
público e que facilite a comparação de dados a nível transfronteiriço. 


