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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 uma revisão urgente e profunda da sua legislação -
no respeito do princípio de precaução - sobre todos os aspectos da exploração e extracção 
offshore de petróleo e gás no respectivo território; neste contexto, saúda a vontade da 
Comissão de preencher a lacuna existente na legislação da UE;

2. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a reforçarem a cooperação mútua eficaz e a 
instituírem um sistema europeu para “controlar os controladores”;

Reforço da capacidade de resposta da UE a catástrofes

3. 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, que integre mecanismos específicos que permitam 
à UE enfrentar poluições de grande dimensão causadas por instalações petrolíferas 
offshore;

Regimes de responsabilidade ambiental e mecanismos da garantia financeira

4. Considera que a Directiva Responsabilidade Ambiental (DRA) deve aplicar 
rigorosamente o princípio “poluidor - pagador” a todos os prejuízos causados às águas 
marinhas e à biodiversidade para que seja possível responsabilizar as companhias 
petrolíferas pelos danos que causarem;

5. Solicita uma revisão da DRA com vista a ampliar a sua cobertura a todas as águas 
marinhas da UE, em conformidade com a Directiva-Quadro Estratégia Marinha (DQEM);

6. Exorta a Comissão, ao abrigo da DRA, a reduzir os limiares de danos e a evitar tectos que 
provoquem a isenção dos poluidores dum regime de responsabilidade rigoroso pelos 
danos causados às águas marinhas;

7. Considera que é imperativo exigir aos operadores de empresas de petróleo e gás, aquando 
do processo de licenciamento, que comprovem possuir seguros suficientes ou outras 
garantias financeiras para assegurarem a reparação e compensação dos danos ambientais 
causados - quer seja ou não através de regimes mútuos de sector, como o OPOL, ou 
através de seguros obrigatórios;

8. Solicita portanto à Comissão que reveja a sua posição constante do relatório publicado 
em 12 de Outubro de 2010 (COM(2010) 581), 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 DRA para apresentar um relatório, que incluirá 
quaisquer propostas adequadas com vista a modificar a directiva;
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9. Sugere aos Estados-Membros que aprovem um conjunto de medidas com vista a punir a 
negligência na execução das normas de segurança;

Melhoramento da legislação ambiental da UE

10. Solicita a ampliação das directivas relativas à Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) de 
forma a abrangerem 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;

11. Exorta a Comissão a examinar a sua proposta relativa ao controlo dos perigos associados 
a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas (SEVESO III), a fim de ampliar 
o seu âmbito às plataformas petrolíferas;

12. 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 instalações 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;

13. Constata que as actividades de petróleo e gás foram excluídas das disposições essenciais 
da Directiva sobre as Emissões Industriais; sugere que o gabinete europeu do IPPC defina 
melhores práticas disponíveis para as actividades de hidrocarbonetos offshore.


