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SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Considera que o derrame de petróleo da plataforma "Deepwater Horizon", no Golfo do 
México, tem de levar a UE a efectuar, nos casos em que isso seja necessário, uma revisão 
urgente e profunda da sua legislação e da sua regulação – no respeito pelo princípio de 
precaução e pelo primado da acção preventiva – sobre todos os aspectos da exploração e 
da extracção "offshore" de petróleo e gás, incluindo o respectivo transporte em segurança 
através de condutas subaquáticas localizadas no/sob o fundo do mar no seu território; 
neste contexto, saúda a vontade da Comissão de preencher urgentemente as lacunas 
existentes na legislação da UE;

2. Observa que os acidentes causados por instalações offshore de petróleo e gás têm 
consequências transfronteiras, pelo que se justifica a adopção de medidas a nível da UE 
para prevenir e minorar os efeitos de tais acidentes;

3. Faz notar que as operações offshore no domínio do petróleo e gás tendem crescentemente 
a ter lugar em condições cada vez mais extremas, o que conduzirá potencialmente a 
consequências sérias e devastadoras para o ambiente e a economia das zonas marítimas e 
costeiras;

4. Apoia o desejo da Comissão de nivelar as normas mínimas no âmbito da UE; considera 
que as questões de segurança e ambientais devem ser integradas no conjunto da legislação 
e que em todos os domínios da exploração offshore de petróleo e gás devem ser aplicadas 
as mais elevadas normas de segurança e ambientais;

5. Adverte, porém, para o facto de que a eficácia da legislação depende, em última instância, 
da competência das autoridades e órgãos pertinentes da UE e nacionais para aplicar, gerir 
e fazer respeitar a legislação aplicável; considera que a Comissão deve exercer vigilância 
a fim de garantir a plena execução da legislação pelas autoridades dos Estados-Membros;

6. Observa que importa conferir uma atenção especial à zona do Árctico, devido à sua 
fragilidade e importância na mitigação dos efeitos das alterações climáticas;

7. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a reforçarem e intensificarem os métodos de 
inspecção e a cooperação mútua eficaz e a instituírem um sistema europeu de “controlo 
dos controladores”, baseado em regras de segurança vinculativas mínimas a nível da UE; 
considera, para além disso, que a recolha de dados, a partilha de práticas de excelência e a 
coordenação das capacidades de resposta devem ser efectuadas a nível da UE e que há que 
promover uma melhor coordenação entre as autoridades nacionais competentes, a fim de 
se melhorar o intercâmbio das melhores práticas e de se optimizar os procedimentos de 
autorização;

8. Observa que algumas empresas de petróleo e gás operam com base em diferentes normas 
de segurança, tanto na UE, como noutros pontos do globo, consoante as exigências 
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regulamentares nacionais; apela à Comissão para que dê início, em primeiro lugar e em 
articulação com os Estados-Membros, a uma ampla revisão do quadro jurídico aplicável 
ao sector "offshore" do petróleo e do gás e, em segundo lugar, para que harmonize as 
múltiplas normas de segurança em função de um nível de base dos padrões de segurança 
que seja o mais elevado possível, de molde a conferir segurança jurídica às empresas e a 
garantir que:

- as práticas mais avançadas se tornem a norma em todas as operações na UE; e que
- possa ser assegurada a máxima protecção em caso de acidente;

para lograr estes objectivos, insta a Comissão a ponderar a possibilidade de introduzir 
nova legislação aplicável às actividades "offshore" do petróleo e do gás em todas as suas 
fases (exploração, manuseamento, transporte e desactivação), ou de completar e reforçar a 
legislação existente, a fim de nela incluir as actividades "offshore" do petróleo e do gás;

9. Está convicto da necessidade de uma cooperação abrangente e activa com os países 
terceiros (sobretudo os que partilham uma fronteira marítima comum com a União 
Europeia), inclusivamente para garantir uma adequada protecção ambiental e a devida 
protecção dos mares no que se prende com a prospecção, a extracção e o transporte de 
petróleo e gás;

Reforço da capacidade de resposta da UE a situações de catástrofe

10. Reitera o seu pedido à Comissão no sentido de apresentar propostas, o mais depressa 
possível, com vista à criação duma Força de Protecção Civil da UE com base no 
Mecanismo de Protecção Civil da UE, e de traçar, juntamente com os Estados-Membros, 
um plano de acção europeu que integre mecanismos específicos que definam como a UE 
pode responder a casos de poluição de grande dimensões causadas por instalações 
petrolíferas "offshore", incluindo condutas subaquáticas de petróleo e de gás localizadas 
no/sob o fundo do mar;

11. Exorta a Comissão a assegurar que a prossecução do objectivo de melhorar a gestão dos 
dados sobre o meio marinho, previsto na Comunicação intitulada "Conhecimento do Meio 
Marinho 2020"1 e na proposta de Regulamento que estabelece um programa de apoio ao 
aprofundamento da política marítima integrada2 , tenham em conta a necessidade de 
garantir um controlo adequado das ameaças de poluição, a fim de determinar em tempo 
útil a linha de actuação a seguir;

12. Convida a Comissão a elaborar uma proposta no sentido de os conhecimentos científicos 
gerados por operadores offshore que trabalham a coberto de uma licença pública serem 
disponibilizados às competentes autoridades que utilizam as normas e protocolos 
desenvolvidos nos termos da Comunicação "Conhecimento do meio marinho 2020", a fim 
de facilitar o controlo por parte das entidades públicas e promover um maior 
conhecimento do meio marinho;

                                               
1 Comunicação da Comissão intitulada "Conhecimento do Meio Marinho 2020: Dados e Observações 

sobre o Meio Marinho com vista a um Crescimento Sustentável e Inteligente" (COM 2010)0461.
2 COM(2010)0494.
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13. Convida as companhias petrolíferas e de gás a reservar 5% dos seus recursos destinados a 
fins de investigação e desenvolvimento às novas tecnologias de prevenção e reparação de 
danos causados por acidentes; salienta que quaisquer tecnologias de resposta a catástrofes 
devem, antes de serem integradas num plano de emergência aprovado, ser ensaiadas, 
avaliadas e autorizadas por uma entidade independente;

14. Sugere que os inventários da Agência Europeia da Segurança Marítima (AESM) sobre as 
capacidades de resposta incluam todos os recursos de relevo existentes na esfera pública e 
no sector, a fim de que a AESM esteja na melhor posição para desempenhar um papel de 
coordenação, sempre que tal seja necessário, em caso de incidente grave;

15. Sugere que o equipamento existente para contenção de potenciais derrames deve constituir 
um elemento essencial de qualquer plano de emergência, e que tal equipamento deve estar 
disponível na proximidade das instalações, a fim de permitir a sua utilização atempada na 
eventualidade de um acidente de grandes proporções;

Regimes de responsabilidade ambiental e mecanismos da garantia financeira

16. Considera que o âmbito da directiva relativa à responsabilidade ambiental1 deve ser 
alargado, a fim de que o princípio do "poluidor-pagador" e o primado da responsabilidade 
estrita se apliquem a todos os danos causados às águas marinhas e à biodiversidade e que 
as companhias de petróleo e gás possam ser responsabilizadas por todo e qualquer dano 
ambiental causado e assumam plena responsabilidade, sem quaisquer limites máximos, 
por eventuais prejuízos, garantidos pelas reservas mantidas pelos operadores; 

17. Solicita uma revisão da directiva relativa à responsabilidade ambiental, com vista a alargar 
o seu âmbito a todas as águas marinhas da UE, em conformidade com a Directiva-Quadro 
Estratégia Marinha (DQEM)2;

18. Exorta a Comissão, ao abrigo da directiva relativa à responsabilidade ambiental, a reduzir 
os limiares de danos e a fazer aplicar um regime de responsabilidade plena que abarque 
todos os prejuízos causados às águas marinhas e à biodiversidade, independentemente de 
quaisquer tectos decorrentes da mutualização do risco ou da cobertura dos seguros, e 
propõe-se encetar com as seguradoras um diálogo sobre regimes de seguro vinculativos a 
nível da UE, a fim de garantir a responsabilização pelos prejuízos causados;

19. É de opinião que a Comissão deve analisar a possibilidade de criar, no quadro do regime 
de responsabilidade ambiental, um fundo de compensação para fazer face a desastres 
petrolíferos, o qual deve incluir disposições vinculativas em matéria de garantia 
financeira;

20. Salienta que as partes detentoras da responsabilidade financeira devem ser definidas sem 
ambiguidade, previamente à operação de perfuração;

                                               
1 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 ambientais: JO 143 
de 30.4.2004, p. 56.

2 Directiva 2008/56/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Junho de 2008, que estabelece 
um quadro de acção comunitária no domínio da política para o meio marinho (Directiva-Quadro 
"Estratégia Marinha"), JO L 164 de 25.6.2008, p. 19.
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21. Considera que os operadores do sector do petróleo e do gás têm de ser vinculados – no 
processo de licenciamento, em todo o período de actividade e no conjunto das fases que 
compõem os projectos "offshore" (exploração, funcionamento e desactivação) – à 
obrigatoriedade de demonstrarem que possuem capacidade financeira bastante para 
garantir o ressarcimento de danos ambientais causados pelo exercício das suas actividades 
específicas, incluindo os que possam ser causados por incidentes de elevado impacto e 
baixa probabilidade, seja através de regimes mútuos de sector de carácter compulsivo, seja 
através de seguros obrigatórios, seja ainda através de um sistema misto que salvaguarde a 
segurança financeira;

22. Salienta que, embora os operadores possam fornecer em princípio garantias financeiras, 
quer de seguros, quer de regimes mútuos do sector, importa garantir que eles comprovem 
a posse de garantias financeiras para cobrir totalmente o custo das operações de limpeza e 
das indemnizações, na eventualidade de um acidente de grandes proporções, e que os 
riscos e responsabilidades não serão externalizados para empresas de menor dimensão e 
mais susceptíveis de declarar insolvência em caso de acidente; apela a que quaisquer 
regimes conjuntos sejam estabelecidos de modo a manter os incentivos para que se evitem 
os riscos e se obedeça aos mais elevados padrões de segurança em toda e qualquer 
operação ;

23. Reconhece o mérito dos fundos colectivos, como o OPOL no Mar do Norte, e a vantagem 
de esses fundos serem criados em cada zona marítima da UE; requer que a adesão seja 
obrigatória para os operadores, por forma a proporcionar certeza jurídica e um mecanismo 
de segurança concebido para tranquilizar os Estados-Membros, o sector marítimo, 
especialmente os pescadores, e os contribuintes;

24. Solicita à Comissão que reveja a sua posição constante no relatório publicado em 12 de 
Outubro de 20101, onde conclui que "não existe neste momento justificação suficiente 
para a introdução de um sistema harmonizado de garantia financeira obrigatória"; exorta a 
Comissão a não esperar pelo prazo-limite definido no artigo 18.º, n.º 2, da directiva 
relativa à responsabilidade ambiental para apresentar um relatório, que inclua quaisquer 
propostas adequadas com vista a modificar a própria directiva;

25. Sugere aos Estados-Membros que, para além da medida mais rigorosa que consiste na 
retirada da licença das instalações, adoptem medidas adicionais adequadas com vista a 
punir a negligência e a inobservância na execução das leis e regulamentos de segurança e 
decretem a realização de inspecções periódicas com base em métodos uniformes a nível 
da UE;

Aperfeiçoamento da legislação ambiental da UE

26. Solicita a extensão da Directiva relativa à Avaliação de Impacto Ambiental (AIA)2 de 

                                               
1 Relatório da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité Económico e Social Europeu e 

ao Comité das Regiões, nos termos do artigo 14.º, n.º 2, da Directiva 2004/35/CE relativa à 
responsabilidade ambiental em termos de prevenção e reparação de danos ambientais (COM(2010)581). 

2 Directiva do Conselho, de 27 de Junho de 1985, relativa à avaliação dos efeitos de determinados 
projectos públicos e privados no ambiente (com as alterações que nela foram introduzidas): JO L 175 de 
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forma a abranger todas as fases dos projectos "offshore" (exploração, funcionamento e 
desactivação) e solicita requisitos específicos aplicáveis às AIA no caso de actividades de 
perfuração em águas profundas e transporte de petróleo/gás através de condutas 
subaquáticas localizadas no/sob o fundo do mar; considera, além disso, que a Comissão 
deve assegurar que as AIA relativas a projectos "offshore" aprovados pelas autoridades 
nacionais abranjam igualmente os procedimentos a cumprir pelos operadores na fase de 
desactivação; exorta a Comissão a reavaliar as disposições legais relativas às AIA e a 
nelas incluir o requisito de que os procedimentos de avaliação do impacto ambiental 
tenham de ser confiados a peritos independentes do cliente;

27. Exorta a Comissão a examinar o quadro regulamentar em vigor relativo à desactivação de 
infra-estruturas de perfuração existentes e a clarificar, se necessário através de legislação, 
a responsabilidade dos operadores por garantir a retirada das instalações em segurança e 
por quaisquer danos ambientais resultantes da desactivação ou associados ao local de 
perfuração após este ter sido desactivado;

28. Exorta a Comissão a ponderar a possibilidade de alargar os sólidos princípios contidos na 
sua legislação sobre o controlo dos perigos em terra (SEVESO II1 e III2) à legislação 
relativa às actividades "offshore" de exploração de petróleo e gás; no ínterim, e caso a 
Comissão não proponha nova legislação específica, insta-a a reexaminar a sua proposta 
SEVESO III, a fim de alargar o seu âmbito às plataformas petrolíferas e às condutas 
subaquáticas localizadas no/sob o fundo do mar e a todas as fases da exploração de 
reservas de petróleo e gás até ao desmantelamento das respectivas infra-estruturas; saúda 
o memorando explicativo da Comissão relativo à revisão da Directiva SEVESO II, no 
qual se afirma que a Comissão irá avaliar a forma mais adequada de reforçar a legislação 
ambiental;

29. Saúda a proposta da Comissão no sentido de ampliar o mandato da Agência Europeia de 
Segurança Marítima (AESM) aos casos de poluição marítima causados por outras fontes 
que não as embarcações, nomeadamente as instalações "offshore" de petróleo e gás; 
considera que devem ser incluídas as instalações móveis e de transporte, bem como os 
terminais de oleodutos; apoia o pedido da Comissão no sentido de essas novas tarefas se 
reflectirem no orçamento e no pessoal da AESM; considera que o mandato da AESM 
pode ainda ser ampliado de molde a assegurar a auditoria por um terceiro independente 
das avaliações de impacto ambiental e do licenciamento das actividades "offshore" de 
exploração de petróleo e gás, bem como a realização de inspecções periódicas aos 
operadores;

30. Observa que as actividades de petróleo e gás foram excluídas das disposições essenciais 
da Directiva sobre as Emissões Industriais3; propõe que a Comissão acrescente ao Anexo I 
um novo ponto 1.5 "Actividades de petróleo e gás offshore", no âmbito da primeira 
revisão da directiva, a realizar até 31 de Dezembro de 2011, e sugere que o gabinete 

                                                                                                                                                  
5.7.1985, p. 40.

1 Directiva 96/82/CE do Conselho, de 9 de Dezembro de 1996, relativa ao controlo dos perigos 
associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas: JO L 10 de 14.01.97, p. 13.

2 Proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao controlo dos perigos associados 
a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas (COM(2010)781).

3 Directiva 2010/75/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Novembro de 2010, relativa às 
emissões industriais (prevenção e controlo integrados da poluição): JO L 334 de 17.12.10, p. 17.
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europeu do IPPC defina melhores práticas disponíveis para as actividades de petróleo e 
gás "offshore";

Compromissos comuns com países terceiros e a nível internacional

31. Insta a Comissão a lançar um debate sobre a regulamentação nos domínios da 
responsabilidade por danos ambientais e das garantias financeiras que inclua igualmente 
os países terceiros;

32. Saúda a sugestão da Comissão no sentido de os Estados-Membros exigirem que as 
empresas sediadas na UE apliquem as normas comunitárias nas suas operações em todo o 
mundo; apoia a vontade da Comissão no sentido de intensificar o diálogo e a cooperação 
com os países vizinhos em matéria de segurança marítima "offshore", com vista à criação 
de novas medidas conjuntas de aplicação da lei, como sejam acções de fiscalização das 
instalações, e no sentido de assegurar a existência de padrões de segurança igualmente 
rigorosos em áreas de fronteira com as águas territoriais da UE; corrobora a ideia da 
Comissão de estimular a criação de fóruns / iniciativas regionais e de desenvolver redes de 
autoridades nacionais com competência na matéria nas regiões do Mediterrâneo, do Mar 
Negro e do Mar Báltico, aprofundando as estruturas de cooperação já existentes, como é o 
caso da União para o Mediterrâneo;

33. Apoia o desejo da Comissão de criar um sistema global através do qual sejam fixados 
objectivos comuns em matéria de segurança e sustentabilidade nas actividades de 
prospecção e produção "offshore" e exorta a Comissão a promover elevadas normas de 
segurança comuns, tanto a nível internacional, como junto dos países vizinhos da UE;

Árctico, dispersantes químicos, etc..

34. Solicita à Comissão que proceda a uma revisão abrangente dos requisitos para efeitos de 
licenciamento das actividades de exploração e extracção de hidrocarbonetos "offshore" e 
que apresente propostas relativas a requisitos mínimos harmonizados a nível da UE, 
incluindo a auditoria por um terceiro independente, a fim de assegurar a transparência e a 
divulgação no tocante às práticas ambientais e reduzir o risco de conflitos de interesses;

35. Apela a uma moratória relativa a quaisquer operações de prospecção e extracção de 
hidrocarbonetos "offshore" no Árctico, atendendo à vulnerabilidade do seu ambiente, 
único no seu género;

36. Chama a atenção para o último relatório do departamento britânico responsável pela saúde 
e segurança ("Health and Safety Executive") sobre as condições de trabalho no Mar do 
Norte, que mostra que as taxas de acidentes fatais e lesões graves duplicaram no último 
ano, e que as fugas significativas de hidrocarbonetos aumentaram um terço;

37. Insta a Comissão a rever a legislação pertinente, com vista à introdução da proibição de 
levar a cabo operações "offshore" de prospecção e perfuração em águas situadas a menos 
de 80 quilómetros de parques marinhos nacionais e de reservas naturais;

38. Convida a Comissão a ter em conta, na avaliação do impacto de projectos "offshore", os 
efeitos adversos que este tipo de actividades no sector dos hidrocarbonetos podem ter no 
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turismo nas zonas em questão;

39. Advoga um controlo estrito, a realização de testes sistemáticos e a avaliação do impacto 
ambiental dos dispersantes químicos (e dos planos de emergência que envolvam o uso de 
dispersantes químicos), quer para garantir a sua adequação em caso de derrame, quer para 
evitar implicações para a saúde pública e o meio ambiente; convida a Comissão a 
assegurar o reforço da investigação sobre os efeitos de tais produtos químicos, se 
necessário, através de programas de investigação da UE.
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