
PA\905538PT.doc PE491.315v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

2011/0309(COD)

19.6.2012

PROJETO DE PARECER
da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

dirigido à Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo à segurança das atividades de prospeção, pesquisa e produção offshore
de petróleo e gás
(COM(2011)0688 – C7-0392/2011 – 2011/0309(COD))

Relator de parecer (*): Justas Vincas Paleckis

(*) Comissão associada - Artigo 50.º do Regimento 



PE491.315v01-00 2/33 PA\905538PT.doc

PT

PA_Legam



PA\905538PT.doc 3/33 PE491.315v01-00

PT

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O derrame de petróleo «Deepwater Horizon» no Golfo do México e, mais recentemente, a 
fuga de gás da plataforma de petróleo e gás Elgin no Mar do Norte conferiram grande relevo à 
necessidade de resolver problemas que envolvem a segurança das instalações offshore de 
petróleo e gás e de assegurar a proteção do meio marinho da UE em situações de acidentes 
graves.

Por conseguinte, o relator saúda a proposta da Comissão enquanto instrumento decisivo para 
garantir as normas de segurança e ambientais necessárias na UE. Não obstante, o relator 
considera haver margem para reforçar a proposta de várias formas, de molde a assegurar a 
concretização efetiva destes objetivos.

A proposta deve exigir, de forma mais clara, que os operadores implementem as garantias 
financeiras necessárias para cobrir os custos de limpeza e indemnização no caso de acidente 
grave. O relator considera que isto vai ao encontro de um princípio fundamental da legislação 
ambiental da UE: o do poluidor-pagador. 

Além disso, as disposições relativas à participação pública têm de ser reforçadas em 
conformidade com a legislação internacional e comunitária em vigor neste domínio e deve 
prever-se que o público em causa seja informado sobre acidentes graves e que sejam tomadas 
as medidas para limitar os danos para o ambiente e a saúde humana. 

As autoridades competentes pela emissão de licenças devem igualmente ser obrigadas a 
prestar especial atenção aos meios marinhos e costeiros sensíveis do ponto de vista ecológico 
na determinação da concessão ou não de autorizações para as atividades offshore de petróleo 
e gás, e os funcionários devem ser alvo de mais proteção em denúncias anónimas sobre 
questões de segurança e de ambiente. 
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ALTERAÇÕES

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 alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

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

(1) O artigo 191.º do TFUE estabelece os 
objetivos de preservação, proteção e 
melhoria da qualidade do ambiente e a 
utilização prudente e racional dos 
recursos naturais. Cria a obrigação de que 
toda a política da União tenha por objetivo 
atingir um nível de proteção elevado, com 
base nos princípios da precaução e nos 
princípios de que deve ser tomada ação 
preventiva, de que os danos ambientais 
devem ser prioritariamente corrigidos na 
fonte e de que o poluidor deve pagar. 

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Os riscos de acidente grave na 
exploração offshore de petróleo ou gás são 
significativos. Ao reduzir o risco de 
poluição das águas marinhas, esta 
iniciativa deverá contribuir, por 
conseguinte, para a proteção do meio 
marinho e, em especial, para a consecução
de um bom estado ambiental até 2020, o 
mais tardar, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, 

(5) Os riscos de acidente grave na 
exploração offshore de petróleo ou gás são 
significativos. Ao reduzir o risco de 
poluição das águas marinhas, o presente 
Regulamento deverá contribuir, por 
conseguinte, para assegurar a proteção do 
meio marinho e, em especial, para 
alcançar ou manter um bom estado 
ambiental até 2020, o mais tardar, nos 
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da Diretiva 2008/56/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 17 de junho de 
2008, que estabelece um quadro de ação 
comunitária no domínio da política para o 
meio marinho (Diretiva-Quadro 
«Estratégia Marinha»). 

termos do artigo 1.º, n.º 1, da Diretiva 
2008/56/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 17 de junho de 2008, que 
estabelece um quadro de ação comunitária 
no domínio da política para o meio 
marinho (Diretiva-Quadro «Estratégia 
Marinha»).

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A Diretiva-Quadro «Estratégia 
Marinha», que exige que se contemplem
os impactos cumulativos de todas as 
atividades no meio marinho, é o pilar 
ambiental da política marítima integrada. 
Esta política é relevante para a exploração 
offshore de petróleo e gás, uma vez que 
exige uma ligação das preocupações 
específicas de cada setor económico ao 
objetivo geral de obter uma compreensão 
global dos oceanos, mares e zonas 
costeiras, com o intuito de desenvolver 
uma abordagem coerente dos mares, que 
tenha em conta todos os aspetos 
económicos, ambientais e sociais através 
da utilização do ordenamento do espaço 
marítimo e do conhecimento do meio 
marinho.

(6) A Diretiva-Quadro «Estratégia 
Marinha» visa contemplar, como um dos 
seus objetivos principais, os impactos 
cumulativos de todas as atividades no meio 
marinho, constituindo o pilar ambiental da 
política marítima integrada. Esta política é 
relevante para a exploração offshore de 
petróleo e gás, uma vez que exige a ligação 
das preocupações específicas de cada setor 
económico ao objetivo geral de assegurar
uma compreensão global dos oceanos, 
mares e zonas costeiras, com o intuito de 
desenvolver uma abordagem coerente dos 
mares, que tenha em conta todos os aspetos 
económicos, ambientais e sociais através 
da utilização do ordenamento do espaço 
marítimo e do conhecimento do meio 
marinho. 

Or. en
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Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Nos termos da Diretiva 85/337/CEE, 
alterada, que é aplicável à prospeção e à 
exploração de petróleo e gás, os projetos 
que possam ter impacto significativo no 
ambiente, nomeadamente pela sua 
natureza, dimensões ou localização, ficam 
sujeitos a uma avaliação dos seus efeitos e 
a um pedido de aprovação. Em 
conformidade com a referida diretiva, 
quando uma atividade está sujeita a pedido 
de aprovação, deve prever-se a 
participação efetiva do público ao abrigo 
da Convenção da Comissão Económica 
para a Europa das Nações Unidas (CEE-
NU), sobre o acesso à informação, 
participação do público no processo de 
tomada de decisão e acesso à justiça em 
matéria de ambiente.

(12) Nos termos da Diretiva 85/337/CEE, 
alterada, que é aplicável à prospeção e à 
exploração de petróleo e gás, os projetos 
que possam ter impacto significativo no 
ambiente, nomeadamente pela sua 
natureza, dimensões ou localização, ficam 
sujeitos a uma avaliação dos seus efeitos e 
a um pedido de aprovação. Em 
conformidade com a referida diretiva, 
quando uma atividade está sujeita a pedido 
de aprovação, deve garantir-se a 
participação precoce e efetiva do público 
ao abrigo da Convenção da Comissão 
Económica para a Europa das Nações 
Unidas (CEE-NU), sobre o acesso à 
informação, participação do público no 
processo de tomada de decisão e acesso à 
justiça em matéria de ambiente.

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(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 
regulamentares na sua legislação para 
prevenir a ocorrência de acidentes offshore
graves ou limitar as suas consequências 
para as pessoas e o ambiente. As melhores 

(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 
regulamentares na sua legislação para 
prevenir a ocorrência de acidentes offshore
graves ou limitar as suas consequências 
para a vida e a saúde humana e o 
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práticas regulamentares visam assegurar
uma regulamentação eficaz nos domínios 
da segurança e do ambiente através da 
integração das funções conexas numa 
autoridade competente conjunta (a seguir 
designada por «autoridade competente»), 
que pode obter recursos de uma ou mais 
agências nacionais. 

ambiente. As melhores práticas 
regulamentares são necessárias para
fornecer uma regulamentação eficaz que 
garanta as mais elevadas normas de 
segurança e que proteja o ambiente, o que 
pode ser alcançado nomeadamente
através da integração das funções conexas 
numa autoridade competente conjunta (a 
seguir designada por «autoridade 
competente»), que pode obter recursos de 
uma ou mais agências nacionais. 

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Após terem sido concedidos ao 
operador licenciado direitos de prospetar 
ou extrair petróleo e gás, o Estado-Membro 
deve conferir à autoridade competente 
capacidade jurídica e recursos adequados 
para tomar medidas coercivas, incluindo a 
cessação da atividade, a fim de obter uma 
proteção adequada dos trabalhadores e do
ambiente.

(14) Após terem sido concedidos ao 
operador licenciado direitos de prospetar 
ou extrair petróleo e gás, o Estado-Membro 
deve conferir à autoridade competente 
capacidade jurídica e recursos adequados 
para tomar medidas coercivas, incluindo a 
cessação da atividade, a fim de assegurar a 
proteção dos trabalhadores ou de proteger 
o ambiente ou a vida e a saúde humana. 

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A eficácia da autoridade competente 
para verificar a adequação dos controlos de 
risco grave aplicados pelo titular da licença 
ou operador está diretamente relacionada 

(15) A eficácia da autoridade competente 
para verificar a adequação dos controlos de 
risco grave aplicados pelo titular da licença 
ou operador está diretamente relacionada 



PE491.315v01-00 8/33 PA\905538PT.doc

PT

com a política regulamentar, os sistemas e 
as competências especializadas da dita 
autoridade nesse domínio. Não obstante os 
direitos de prospeção ou de extração de 
petróleo e gás conferidos aos operadores 
licenciados, a autoridade competente deve 
ter poderes para tomar medidas coercivas, 
incluindo a cessação da atividade, a fim de 
obter uma proteção adequada dos 
trabalhadores e do ambiente. Para 
desempenhar estas funções, a autoridade 
competente necessita que o Estado-
Membro lhe forneça recursos suficientes.

com a política regulamentar, os sistemas e 
as competências especializadas da dita 
autoridade nesse domínio. Após terem sido 
concedidos ao operador licenciado direitos 
de prospetar ou extrair petróleo e gás, o 
Estado-Membro deve conferir à autoridade 
competente capacidade jurídica e recursos 
adequados para tomar medidas coercivas, 
incluindo a cessação da atividade, a fim de 
assegurar a proteção dos trabalhadores ou 
de proteger o ambiente ou a vida e a saúde 
humana. Para desempenhar estas funções, 
a autoridade competente necessita que o 
Estado-Membro lhe forneça recursos 
suficientes.

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) A avaliação dos riscos incluída no 
RRG deve ter em conta os riscos para o 
ambiente, incluindo os impactos das 
condições meteorológicas e das alterações 
climáticas 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 necessário estabelecer e aplicar 
disposições específicas, em conformidade 
com a Convenção sobre a Avaliação dos 
Impactos Ambientais num Contexto 
Transfronteiriço.

(28) A avaliação dos riscos incluída no 
RRG deve ter em conta os riscos para a 
vida e a saúde humanas e o ambiente, 
incluindo o impacto das condições 
meteorológicas e das alterações climáticas 
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 
necessário estabelecer e aplicar disposições 
específicas, em conformidade com a 
Convenção sobre a Avaliação dos Impactos 
Ambientais num Contexto Transfronteiriço 
(denominada Convenção de Espoo).

Or. en
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Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Para facilitar a confiança do público 
na autoridade e na integridade da 
exploração offshore em toda a UE, os 
Estados-Membros devem fornecer 
relatórios das atividades e dos incidentes e 
informar rapidamente a Comissão dos 
acidentes graves, e a Comissão deve 
publicar periodicamente relatórios sobre os 
níveis de atividade da UE e as tendências 
observadas no desempenho do setor 
offshore em matéria de segurança e 
ambiente.

(34) Para facilitar a confiança do público 
na autoridade e na integridade da 
exploração offshore em toda a UE, os 
Estados-Membros devem fornecer 
relatórios das atividades e dos incidentes e 
informar rapidamente a Comissão e 
qualquer Estado-Membro cujo território 
ou águas sejam atingidos e o público 
afetado, dos acidentes graves, e a 
Comissão deve publicar periodicamente 
relatórios sobre os níveis de atividade da 
UE e as tendências observadas no 
desempenho do setor offshore em matéria 
de segurança e ambiente. 

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(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 marinhas identificadas 
no artigo 4.º, n.º 1, da Diretiva 
2008/56/CE, a saber: Mar Báltico, 
Atlântico Nordeste, Mar Mediterrâneo e 
Mar Negro. Por este motivo, deve reforçar-
se a coordenação com os países terceiros 
que têm soberania ou jurisdição sobre as 
águas daquelas regiões marinhas. Entre os 
quadros de cooperação apropriados, 
incluem-se as convenções marinhas 

(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 marinhas identificadas 
no artigo 4.º, n.º 1, da Diretiva 
2008/56/CE, a saber: Mar Báltico, 
Atlântico Nordeste, Mar Mediterrâneo e 
Mar Negro. Por este motivo, deve reforçar-
se a coordenação com os países terceiros 
que têm soberania ou jurisdição sobre as 
águas daquelas regiões marinhas. Entre os 
quadros de cooperação apropriados, 
incluem-se as convenções marinhas 
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regionais, na aceção do artigo 3.º, n.º 10, 
da mesma diretiva. 

regionais, como dispõem o artigo 3.º, n.º 
10, e o artigo 4.º da mesma diretiva. 

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) Relativamente ao Mar Mediterrâneo, 
em conjugação com o presente 
regulamento, estão a ser tomadas as 
medidas necessárias para a adesão da 
União Europeia ao Protocolo relativo à 
proteção do Mar Mediterrâneo contra a 
poluição resultante da pesquisa e da 
exploração da plataforma continental e do 
fundo do mar e do seu subsolo («Protocolo 
Offshore») à Convenção sobre a Proteção 
do Meio Marinho e do Litoral do 
Mediterrâneo («Convenção de 
Barcelona»), aprovado pela 
Decisão 77/585/CEE do Conselho.

(39) Relativamente ao Mar Mediterrâneo, e 
além das obrigações previstas no presente 
regulamento, foram ou estão a ser tomadas 
as medidas necessárias para garantir a 
adesão da União Europeia ao Protocolo 
relativo à proteção do Mar Mediterrâneo 
contra a poluição resultante da pesquisa e 
da exploração da plataforma continental e 
do fundo do mar e do seu subsolo 
(«Protocolo Offshore») à Convenção sobre 
a Proteção do Meio Marinho e do Litoral 
do Mediterrâneo («Convenção de 
Barcelona»), aprovado pela 
Decisão 77/585/CEE do Conselho.

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) As sérias preocupações ambientais 
relacionadas com as águas do Ártico, um 
meio marinho vizinho e de particular
importância para a União, exigem especial 
atenção para assegurar a proteção
ambiental do Ártico em relação às 
atividades offshore, incluindo a prospeção.

(40) As águas do Ártico são um meio 
marinho vizinho de importância única e 
excecional para a União Europeia. Não há 
dúvida de que estão a ocorrer danos 
graves e potencialmente irreversíveis para 
o ambiente e o ecossistema frágil das 
águas do Ártico. Por conseguinte, é 
necessário prestar especial atenção para 
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assegurar a proteção do ambiente do 
Ártico em relação às atividades offshore, 
incluindo, em particular, as atividades de
prospeção.

Or. en

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 48

Texto da Comissão Alteração

(48) Uma vez que não existem 
instrumentos de garantia financeira, 
incluindo mecanismos de centralização dos 
riscos, capazes de fazer face a todas as 
consequências possíveis dos acidentes de 
extrema gravidade, a Comissão deve 
avançar com novas análises e novos 
estudos sobre as medidas adequadas para 
assegurar um regime de responsabilidade 
suficientemente forte para os danos 
relacionados com a exploração de petróleo 
e gás, bem como com requisitos de 
capacidade financeira, incluindo a 
disponibilidade de instrumentos
apropriados de garantia financeira ou 
outros mecanismos.

(48) Os Estados-Membros devem 
assegurar que os operadores da sua 
jurisdição façam prova da existência de 
garantias financeiras para assegurar a 
integralidade dos custos de limpeza e 
compensação em caso de acidente grave, 
através da concessão de garantias 
financeiras, e devem determinar que 
instrumentos (tais como fundos, garantias 
bancárias, seguros e/ou partilha dos 
riscos) se adequam a este fim. Uma vez 
que não existem instrumentos de garantia 
financeira, incluindo mecanismos de 
centralização dos riscos, capazes de fazer 
face a todas as consequências possíveis dos 
acidentes de extrema gravidade, a 
Comissão deve avançar com novas análises 
e novos estudos sobre as medidas 
adequadas para assegurar um regime de 
responsabilidade suficientemente forte para 
os danos relacionados com a exploração de 
petróleo e gás, bem como com requisitos 
de capacidade financeira, incluindo a 
disponibilidade de instrumentos 
apropriados de garantia financeira ou 
outros mecanismos. 

Or. en
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Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 6 

Texto da Comissão Alteração

6. O presente regulamento aplica-se sem 
prejuízo do disposto nas Diretivas 
85/337/CE, 2008/1/CE e 2003/4/CE.

6. O presente regulamento aplica-se sem 
prejuízo do disposto nas 
Diretivas 2011/92/CE, 2008/1/CE e 
2003/4/CE. 

Or. en

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 1 

Texto da Comissão Alteração

1. «Aceitável»: o que torna um risco de 
acidente grave tolerável na máxima medida 
para além da qual não é possível obter uma 
redução significativa desse risco pela 
afetação de mais tempo, recursos ou 
despesas;

1. «Aceitável»: limitar o risco de acidente 
grave na máxima medida possível para 
além da qual não é possível obter uma 
redução significativa desse risco pela 
afetação adequada de mais tempo, 
recursos ou despesas;

Or. en

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 13

Texto da Comissão Alteração

13. «Indústria»: as empresas privadas 
diretamente envolvidas na exploração 
offshore de petróleo e gás nos termos do 
presente regulamento ou cujas atividades 
estejam estreitamente relacionadas com 
essa exploração;

13. «Indústria»: as empresas privadas ou 
públicas diretamente envolvidas na 
exploração offshore de petróleo e gás nos 
termos do presente regulamento ou cujas 
atividades estejam estreitamente 
relacionadas com essa exploração;
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Or. en

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 17 

Texto da Comissão Alteração

17. «Titular de licença»: o detentor de uma 
autorização para realizar uma operação
offshore nos termos da Diretiva 94/22/CE;

17. «Titular de licença»: o detentor de uma 
autorização para realizar operações 
offshore de petróleo e gás nos termos da 
Diretiva 94/22/CE;

Or. en

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 18

Texto da Comissão Alteração

18. «Acidente grave»: uma ocorrência 
como, por exemplo, um incêndio ou uma 
explosão, perda significativa de controlo 
dos poços ou fuga significativa de 
hidrocarbonetos para o ambiente, danos 
significativos para a instalação ou os 
respetivos equipamentos, perda de 
integridade estrutural da instalação e 
qualquer outro evento que envolva morte 
ou ferimentos graves em cinco ou mais 
pessoas presentes na instalação ou a 
trabalhar em ligação com esta;

18. «Acidente grave»: uma ocorrência 
como, por exemplo, um incêndio ou uma 
explosão, perda de controlo dos poços ou 
libertação significativa de hidrocarbonetos 
ou outros químicos para o ambiente, danos 
significativos para a instalação ou os 
respetivos equipamentos, perda de 
integridade estrutural da instalação e 
qualquer outro evento que envolva morte 
ou ferimentos graves em cinco ou mais 
pessoas presentes na instalação ou a 
trabalhar em ligação com esta; 

Or. en
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Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 20 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 21 

Texto da Comissão Alteração

21. «Exploração offshore de petróleo e 
gás»: todas as atividades relacionadas com 
a prospeção, a produção ou a 
transformação offshore de petróleo e gás. 
Inclui-se o transporte de petróleo e gás 
através de infraestruturas offshore
conectadas a uma instalação ou a uma 
instalação submarina; 

21. «Exploração offshore de petróleo e 
gás»: todas as atividades relacionadas com 
a prospeção, a produção ou a 
transformação offshore de petróleo e gás 
ou com a desativação de uma instalação 
offshore de petróleo ou gás. Inclui-se o 
transporte de petróleo e gás através de 
infraestruturas offshore conectadas a uma 
instalação ou a uma instalação submarina;

Or. en

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 22 

Texto da Comissão Alteração

22. «Operador»: o operador de uma 
instalação de produção, o proprietário de 
uma instalação não produtiva e o 
operador de um poço. O operador e o 

22. «Operador»: qualquer pessoa singular 
ou coletiva que opera ou controla uma 
instalação ou cujo poder económico de 
decisão ou de tomada de decisão 
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titular da licença estão abrangidos pela 
definição do artigo 2.º, n.º 6, da Diretiva 
2004/35/CE;

relativamente ao funcionamento técnico 
da instalação lhe tenha sido delegado;

Or. en

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 25 

Texto da Comissão Alteração

25. «Produção de petróleo e gás»: a 
extração, para fins comerciais, de petróleo 
e gás das camadas subterrâneas da área 
licenciada, incluindo a transformação 
offshore de petróleo e gás e o seu 
transporte através das infraestruturas 
conectadas, como condutas, estruturas e 
cabeças de poços no fundo do mar, e/ou o 
armazenamento do gás em formações entre 
o fundo e a superfície tendo em vista a 
recuperação do gás;

25. «Produção de petróleo e gás»: a 
extração, para fins comerciais, de petróleo 
e gás das camadas subterrâneas offshore da 
área licenciada, incluindo a transformação 
offshore de petróleo e gás e o seu 
transporte através das infraestruturas 
conectadas, como condutas, estruturas e 
cabeças de poços no fundo do mar, e/ou o 
armazenamento do gás em formações entre 
o fundo e a superfície tendo em vista a 
recuperação do gás;

Or. en

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

28-A. «Público interessado»: o público 
afetado ou suscetível de ser afetado ou de 
se interessar pelas matérias abrangidas 
pelo presente Regulamento; para efeitos 
da presente definição, consideram-se 
interessadas as organizações não estatais 
que promovem a proteção do ambiente e 
cumprem os requisitos previstos na 
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legislação nacional; 

Or. en

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 29 

Texto da Comissão Alteração

29. «Autoridade competente» (no contexto 
da resposta de emergência a um acidente 
offshore): principal organização de um 
Estado-Membro para resposta a 
emergências, responsável por desencadear 
a resposta de emergência a um acidente 
grave associado à exploração offshore de 
petróleo e gás;

29. «Autoridade competente» (no contexto 
da resposta de emergência a um acidente 
offshore): principal organização de um 
Estado-Membro para resposta a 
emergências, responsável por desencadear 
e coordenar a resposta de emergência a um 
acidente grave associado à exploração 
offshore de petróleo e gás;

Or. en

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 32 

Texto da Comissão Alteração

32. «Operação num poço»: a perfuração de 
um poço para fins de prospeção ou 
produção, incluindo a suspensão das 
operações, a reparação ou a alteração de 
poços, o seu abandono permanente, ou 
qualquer operação relativa a um poço que 
possa causar a libertação acidental de 
fluidos ou um risco de acidente grave;

32. «Operação num poço»: a perfuração de 
um poço para fins de prospeção ou 
produção, incluindo a suspensão das 
operações, a reparação, a alteração, a 
selagem ou o fecho de poços, o seu 
abandono permanente, ou qualquer 
operação relativa a um poço que possa 
causar a libertação acidental de fluidos ou 
um risco de acidente grave; 

Or. en
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Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 33-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

33-A. «Condições extremas de 
funcionamento»: condições encontradas 
na área de funcionamento que aumentam 
os níveis de risco da perfuração e de 
atividades de produção offshore e que 
limitam a capacidade de resposta a 
emergências por parte do equipamento ou 
do pessoal para intervir, limpar ou 
remover petróleo ou substâncias perigosas
derramadas, nomeadamente as condições 
físicas, geológicas, ecológicas e sociais da 
área.

Or. en

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Se, não obstante a prevenção, ocorrer 
um acidente grave, os operadores e as 
autoridades competentes devem tomar 
todas as medidas adequadas para limitar as 
suas consequências para a saúde humana e 
o ambiente, bem como, na medida do 
possível, para evitar perturbações graves da 
produção de petróleo e gás na União.

3. Se, não obstante a prevenção, ocorrer 
um acidente grave, os operadores e as 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros atingidos pelo acidente
devem tomar todas as medidas adequadas 
para limitar as suas consequências para a 
saúde humana e o ambiente, bem como, na 
medida do possível, para evitar 
perturbações graves da produção de 
petróleo e gás na União.

Or. en
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Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 3 – nº 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-A. No caso de um acidente grave, a 
autoridade competente do 
Estado-Membro em cujas águas ocorreu o 
acidente deve, imediatamente, notificar a 
Comissão, outros Estados-Membros 
envolvidos e as respetivas autoridades 
competentes e público interessado sobre o 
acidente e as medidas que estão a ser 
tomadas para limitar os efeitos no 
ambiente e na saúde humana. 

Or. en

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. A exploração offshore de petróleo e gás 
abrangida pelo presente regulamento deve 
ser realizada com base numa avaliação 
sistemática das probabilidades de 
ocorrência de eventos perigosos e suas 
consequências, bem como na aplicação de 
medidas de controlo que tornem aceitáveis
os riscos dos acidente graves para as 
pessoas, o ambiente e os ativos offshore. 

4. A exploração offshore de petróleo e gás 
abrangida pelo presente regulamento deve 
ser realizada com base numa avaliação 
sistemática das probabilidades de 
ocorrência de eventos perigosos e suas 
consequências, bem como na aplicação de 
medidas de controlo que façam com que
os riscos dos acidentes graves para as 
pessoas, o ambiente e os ativos offshore
sejam reduzidos para um nível mínimo 
aceitável. 

Or. en
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Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 4 – nº 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-A. Sem prejuízo do disposto no n.º 3, no 
âmbito da concessão de autorização para 
uma operação de exploração ou 
produção, a autoridade competente deve 
ter devidamente em conta todo e qualquer 
requerimento apresentado pelo requerente 
que conduziu a operação de exploração 
offshore de petróleo e gás. 

Or. en

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Quando avaliam a capacidade técnica e 
financeira das entidades que requerem 
autorizações de exploração offshore de 
petróleo e gás, as autoridades licenciadoras 
devem, nos termos da Diretiva 94/22/CE, 
ter em conta os riscos, os perigos e 
quaisquer outras informações pertinentes 
relativas ao local em causa e à fase 
específica das operações de prospeção e 
produção.

4. Quando avaliam a capacidade técnica e 
financeira das entidades que requerem 
autorizações de exploração offshore de 
petróleo e gás, as autoridades licenciadoras 
devem, nos termos da Diretiva 94/22/CE, 
ter em conta os riscos, os perigos e 
quaisquer outras informações pertinentes 
relativas ao local em causa e à fase 
específica das operações de prospeção e 
produção e devem assegurar que os 
recursos financeiros para eventuais 
responsabilidades no âmbito de, por 
exemplo, acidentes ou incidentes graves, 
sejam proporcionais aos riscos associados 
às atividades e que tenham um nível 
suficiente para garantir os custos 
integrais de limpeza e compensação no 
caso de acidente ou incidente grave.

Or. en
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Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

4-A. As autoridades licenciadoras devem, 
na determinação da concessão ou não de 
uma autorização para atividades offshore 
de petróleo e gás nos termos da Diretiva 
94/22/CE, prestar especial atenção aos 
meios marinhos e costeiros sensíveis do 
ponto de vista ecológico, sobretudo os 
ecossistemas que desempenham um papel 
importante na atenuação e adaptação às 
alterações climáticas, tais como prados 
salgados e pradarias de ervas marinhas; e 
as áreas marinhas protegidas, tais como 
áreas especiais de conservação nos termos 
da Diretiva «Habitats» e da Diretiva 
«Aves». 

Or. en

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
ao público oportunidade de participar 
desde o início e de forma efetiva nos 
procedimentos de licenciamento sob a sua 
jurisdição, em conformidade com o 
prescrito no anexo I do presente 
regulamento. Os procedimentos aplicáveis 
são os definidos no anexo II da Diretiva 
2003/35/CE.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o público recebe, tão breve quanto 
possível, informações sobre 
requerimentos para autorizações de 
licenciamento abrangidos pelo artigo 4.º e 
a oportunidade de participar desde o início 
e de forma efetiva nos procedimentos de 
licenciamento sob a sua jurisdição, em 
conformidade com o prescrito no anexo I 
do presente regulamento. Os 
procedimentos aplicáveis são os definidos 
no anexo II da Diretiva 2003/35/CE.
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Or. en

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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.

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 pela autoridade 
competente dos Estados-Membros em 
causa.

Or. en

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Realização de inspeções, condução de 
inquéritos e adoção de medidas coercivas;

b) Supervisão ou realização de inspeções, 
condução de inquéritos e adoção de 
medidas coercivas;

Or. en

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Sob reserva das disposições transitórias 
constantes do artigo 38.º, o operador de 
uma instalação de produção ou de uma 
instalação não produtiva deve apresentar à 

1. (Não se aplica à versão portuguesa.)
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autoridade competente a seguinte 
documentação:

Or. en

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O Relatório de Riscos Graves relativo a 
uma instalação de produção deve conter as 
informações especificadas no anexo II, 
partes 2 e 5 e deve incluir provas de que 
foram efetuadas consultas ao pessoal.

Or. en

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Caso sejam introduzidas alterações 
significativas na instalação de produção ou 
se pretenda desativá-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.

3. Caso sejam introduzidas alterações 
significativas na instalação de produção ou 
se pretenda proceder ao seu 
desmantelamento e/ou desativação, o 
Relatório de Riscos Graves a ela referente 
deve ser alterado em conformidade com o 
anexo II, parte 6, e apresentado à 
autoridade competente.

Or. en
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Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

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

1. O Relatório de Riscos Graves relativo a 
uma instalação não produtiva deve conter 
as informações especificadas no anexo II, 
partes 3 e 5 e deve incluir provas de que 
foram feitas consultas ao pessoal.

Or. en

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

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

2. Caso sejam introduzidas alterações 
significativas na instalação não produtivas 
ou se pretenda que a instalação seja 
desmantelada e/ou desativada, o Relatório 
de Riscos Graves a ela referente deve ser 
alterado em conformidade com o anexo II, 
parte 6, e apresentado à autoridade 
competente.

Or. en

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

5. Os operadores devem assegurar que as 
constatações e observações formuladas
pelo examinador independente do poço, 
nos termos do n.º 3, alínea b), são incluídas 
na notificação de operações em poços 

5. Os operadores devem assegurar que as 
constatações e observações formuladas 
pelo examinador independente do poço, 
nos termos do n.º 3, alínea b), bem como as 
respostas e ações adotadas pelo operador 
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prevista no artigo 13.º. em resposta às conclusões do verificador 
independente, são incluídas na notificação 
de operações em poços prevista no 
artigo 13.º

Or. en

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Se um Estado-Membro considerar que 
uma operação num poço ou o 
funcionamento de uma instalação podem 
ter efeitos negativos significativos nas 
águas de outro Estado-Membro em caso de 
acidente ou se um Estado-Membro que 
possa ser significativamente afetado o 
solicitar, o Estado-Membro sob cuja 
jurisdição as operações terão lugar deve 
transmitir ao Estado-Membro afetado todas 
as informações relevantes e envidar 
esforços no sentido de adotar medidas de 
prevenção conjuntas para prevenir danos.

1. Se um Estado-Membro considerar que 
uma operação num poço ou o 
funcionamento de uma instalação podem 
ter efeitos negativos significativos no 
ambiente ou nas águas de outro 
Estado-Membro em caso de acidente ou se 
um Estado-Membro que possa ser 
significativamente afetado o solicitar, o 
Estado-Membro sob cuja jurisdição as 
operações terão lugar deve transmitir ao 
Estado-Membro afetado todas as 
informações relevantes.

Mediante solicitação do Estado-Membro 
atingido, o Estado-Membro em cuja 
jurisdição se vão realizar as operações 
deve permitir a realização de uma 
inspeção conjunta ao bom funcionamento 
do poço ou da instalação por parte dos 
Estados-Membros envolvidos e envidar 
esforços no sentido de adotar medidas de 
prevenção conjuntas para prevenir danos 
no ambiente e na saúde humana.

Or. en



PA\905538PT.doc 25/33 PE491.315v01-00

PT

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Caso o incumprimento do disposto no 
n.º 1 constitua um perigo imediato para a 
saúde humana ou ameace causar um efeito 
adverso significativo imediato para a 
segurança e/ou o ambiente, o operador 
deve suspender o funcionamento da 
instalação ou da parte da mesma que está
em causa, até o cumprimento ser
restabelecido.

2. Caso o incumprimento dos requisitos 
previstos no n.º 1 constitua um perigo 
imediato para a saúde humana ou ameace 
causar um efeito adverso significativo 
imediato para a segurança e/ou o ambiente, 
o operador deve suspender o 
funcionamento da instalação ou das partes
da mesma que estão em causa, até o 
operador ter demonstrado que o 
cumprimento dos requisitos previstos no 
n.º 1 está restabelecido.

Or. en

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Se forem tomadas as medidas referidas 
no n.º 2, o operador deve notificar 
imediatamente a autoridade competente em 
conformidade.

3. Se o n.º 2 se aplicar, o operador deve 
notificar imediatamente a autoridade 
competente em conformidade sobre as 
medidas que tomou para assegurar a 
conformidade com os requisitos previstos 
no n.º 1. 

Or. en

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. A autoridade competente deve elaborar 4. A autoridade competente deve elaborar e 
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planos anuais tendo em vista uma 
supervisão eficaz, incluindo inspeções, das 
atividades que envolvam riscos graves,
com base nos riscos e prestando especial 
atenção e verificando o cumprimento dos 
documentos que lhe tenham sido 
apresentados nos termos do artigo 9.º, e 
deve monitorizar a sua eficácia, tomando
as medidas necessárias para os melhorar.

preparar planos anuais tendo em vista uma 
supervisão eficaz das atividades que 
envolvam riscos graves. Esses planos 
devem prever a monitorização e inspeção 
regular dessas atividades. Esses planos 
devem igualmente ter por base os riscos e 
prestar especial atenção à verificação do
cumprimento dos documentos que lhe 
tenham sido apresentados nos termos do 
artigo 9.º. A eficácia dos planos deve ser 
analisada regularmente e a autoridade 
competente deve tomar as medidas 
necessárias para os melhorar.

Or. en

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes devem 
estabelecer procedimentos que permitam a 
comunicação anónima de preocupações em 
matéria de segurança e/ou de ambiente 
relacionadas com a exploração offshore de 
petróleo ou gás. Devem, além disso, definir 
procedimentos para a investigação dessas 
denúncias, mantendo o anonimato das 
pessoas envolvidas. 

1. As autoridades competentes devem 
estabelecer procedimentos que permitam a 
comunicação anónima de preocupações em 
matéria de segurança ou de ambiente 
relacionadas com a exploração offshore de 
petróleo ou gás abrangidas pelo presente 
Regulamento. Devem, além disso, definir 
procedimentos para a investigação dessas 
denúncias, assegurando o anonimato das 
pessoas envolvidas. 

Or. en

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Os operadores devem transmitir 2. Os operadores devem transmitir 
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informações pormenorizadas sobre as 
disposições nacionais referidas no n.º 1 aos 
seus trabalhadores, bem como aos das 
empresas subcontratadas, e assegurar que a 
referência às denúncias anónimas está 
incluída na formação e nas instruções 
correspondentes.

informações pormenorizadas sobre as 
disposições nacionais estabelecidas pelas 
autoridades competentes referidas no n.º 1 
aos seus trabalhadores, bem como aos das 
empresas subcontratadas, e devem
assegurar que a referência às denúncias 
anónimas está incluída na formação e nas 
instruções correspondentes e num contrato 
de trabalho de um funcionário. 

Or. en

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Imediatamente após um acidente grave, 
o operador deve notificar à autoridade 
competente as informações relevantes, 
incluindo as circunstâncias do acidente e as 
suas consequências.

1. Imediatamente após um acidente grave, 
o operador deve notificar à autoridade 
competente todas as informações 
relevantes, incluindo as circunstâncias do 
acidente e as suas consequências. Caso um 
acidente possa atingir o território 
(incluindo as águas) de outro 
Estado-Membro, a autoridade competente 
do Estado-Membro em cujas águas ou 
território ocorreu o acidente deve, 
imediatamente, informar a autoridade 
competente do Estado-Membro envolvido 
e o público interessado sobre o acidente e 
as medidas que estão a ser tomadas para 
limitar os danos no ambiente e na saúde 
humana.

Or. en
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Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

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

5. O operador deve testar periodicamente a 
eficácia dos seus planos de resposta a 
emergências internos e deve, em 
particular, testar a eficácia do seu 
equipamento de resposta e das suas 
capacidades, em conformidade com o 
anexo V, secção 1, ponto 2-A.

Or. en

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. O operador deve notificar imediatamente 
as autoridades competentes da ocorrência 
de um acidente grave ou de uma situação 
em que haja risco imediato de acidente 
grave. Sempre que necessário, as 
autoridades competentes prestarão 
assistência ao operador em causa, a fim de 
evitar o agravamento do risco ou acidente. 

1. O operador deve notificar imediatamente 
as autoridades competentes da ocorrência 
de um acidente grave, incluindo a sua 
origem e eventuais impactos no ambiente 
e na vida e saúde humana, ou de uma 
situação em que haja risco imediato de 
acidente grave. Sempre que necessário, as 
autoridades competentes prestarão 
assistência ao operador em causa, a fim de 
evitar o agravamento do risco ou acidente.

Or. en

Alteração 51

Proposta de regulamento
Anexo II – parágrafo 1 – ponto 1 

Texto da Comissão Alteração

(1) Nome e endereço do operador da (1) Nome e endereço do operador e, se 
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instalação; diferente, do proprietário da instalação;

Or. en

Alteração 52

Proposta de regulamento
Anexo II – parágrafo 1 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

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

(5) Descrição da instalação e das condições 
existentes na localização para ela prevista, 
nomeadamente quaisquer eventuais 
limitações físicas, geográficas, 
meteorológicas ou ambientais ao 
funcionamento neste local;

Or. en

Alteração 53

Proposta de regulamento
Anexo II – parágrafo 2 – ponto 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Descrição dos aspetos ambientais que 
possam ser significativamente afetados, 
avaliação dos potenciais efeitos ambientais 
identificados, nomeadamente das emissões 
de poluentes para o meio ambiente, e 
descrição das medidas técnicas e não 
técnicas previstas para prevenir, reduzir ou 
compensar esses efeitos, incluindo 
monitorização.

(13) Descrição dos aspetos ambientais que 
possam ser significativamente afetados, 
avaliação dos potenciais efeitos ambientais 
identificados, nomeadamente das emissões 
de químicos, outras substâncias perigosas 
e poluentes para o meio ambiente, e 
descrição das medidas técnicas e não 
técnicas previstas para prevenir, reduzir ou 
compensar esses efeitos, incluindo 
monitorização.

Or. en
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Alteração 54

Proposta de regulamento
Anexo II – parágrafo 3 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Nome e endereço do operador da 
instalação;

(1) Nome e endereço do operador e, se 
diferente, do proprietário da instalação;

Or. en

Alteração 55

Proposta de regulamento
Anexo II – parágrafo 3 – ponto 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Descrição dos aspetos ambientais que 
possam ser significativamente afetados, 
avaliação dos potenciais efeitos ambientais 
identificados, nomeadamente das emissões 
de poluentes para o meio ambiente, e 
descrição das medidas técnicas e não 
técnicas previstas para prevenir, reduzir ou 
compensar esses efeitos, incluindo 
monitorização.

(14) Descrição dos aspetos ambientais que 
possam ser significativamente afetados, 
avaliação dos potenciais efeitos ambientais 
identificados, nomeadamente das emissões 
de químicos, outras substâncias perigosas 
e poluentes para o meio ambiente, e 
descrição das medidas técnicas e não 
técnicas previstas para prevenir, reduzir ou 
compensar esses efeitos, incluindo 
monitorização.

Or. en

Alteração 56

Proposta de regulamento
Anexo II – parágrafo 4 – ponto 11 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Dados sobre as condições ambientais 
que foram tidas em conta no plano de 
emergência interno relativo à instalação;

b) Dados sobre as condições ambientais 
que foram incorporadas no plano de 
emergência interno relativo à instalação;

Or. en
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Alteração 57

Proposta de regulamento
Anexo II – parágrafo 4 – ponto 11 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Dados das disposições de resposta a 
emergências, nomeadamente em caso de 
acidente grave para o ambiente, que não 
tenham sido descritas no relatório de riscos 
graves;

c) Dados das disposições de resposta a 
emergências, nomeadamente em caso de 
acidente grave ou incidente com impacto
para o ambiente ou a saúde humana, que 
não tenham sido descritas no relatório de 
riscos graves;

Or. en

Alteração 58

Proposta de regulamento
Anexo II – parágrafo 6 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. Nome e endereço do operador da 
instalação;

1. Nome e endereço do operador e, se 
diferente, do proprietário da instalação;

Or. en

Alteração 59

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 3 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Avaliação da disponibilidade de 
equipamentos de resposta a emergências e 
da adequação dos procedimentos para os 
utilizar eficazmente;

i) Avaliação da disponibilidade, da 
adequação e do funcionamento correto de 
equipamentos de resposta a emergências e 
da adequação dos procedimentos para os 
utilizar eficazmente;

Or. en
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Alteração 60

Proposta de regulamento
Anexo IV – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os operadores devem assegurar que as
substâncias perigosas estão 
permanentemente confinadas em condutas, 
embarcações e sistemas concebidos 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. 

4. Os operadores devem assegurar que os 
químicos e outras substâncias perigosas 
estão permanentemente confinados em 
condutas, embarcações e sistemas 
concebidos 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 com especial impacto para o 
ambiente ou a saúde ou vida humana. 

Or. en

Alteração 61

Proposta de regulamento
Anexo II – n.º 1 – ponto 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) O cenário mais desfavorável de 
descarga, especificando o volume diário 
potencial, a trajetória e as áreas afetadas 
num cenário mais desfavorável de 
descarga de derrame proveniente de um 
obturador descontrolado. Além disso, este 
cenário deve incluir informações sobre a 
eventual resposta e o possível atraso ao 
cenário mais desfavorável de descarga em 
condições extremas de funcionamento. 

Or. en
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Alteração 62

Proposta de regulamento
Anexo V – n.º 1 – ponto 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Medidas que se coordenem com as 
medidas de salvamento descritas no 
Relatório de Riscos Graves, por exemplo 
descritas no anexo II, partes 2 e 7 e partes 3 
e 7, para assegurar uma boa perspetiva de 
sobrevivência das pessoas presentes na 
instalação aquando de um acidente grave;

g) Medidas que se coordenem com as 
medidas de salvamento descritas no 
Relatório de Riscos Graves, por exemplo 
descritas no anexo II, partes 2 e 7 e partes 3 
e 7 para minimizar os danos ambientais e
para assegurar uma boa perspetiva de 
sobrevivência das pessoas presentes na 
instalação aquando de um acidente grave;

Or. en

Alteração 63

Proposta de regulamento
Anexo V – n.º 1 – ponto 2-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os operadores devem testar 
regularmente os seus planos de 
emergência para demonstrar a eficácia do 
seu equipamento e capacidades de 
resposta com vista a garantir um elevado 
nível de segurança e desempenho nas 
operações de evacuação, confinamento e 
controlo, recuperação, limpeza e 
eliminação.

Or. en


