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B7-0000/2010

sobre a acção da UE em matéria de prospecção e extracção de petróleo na Europa

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta os artigos 11.º e 191.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta a Convenção sobre a Biodiversidade das nações Unidas, 

– Tendo em conta a rede Natura 2000, instituída pela Directiva 92/43/CEE do Conselho, de 
21 de Maio de 1992, relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora 
selvagens1, como principal instrumento de protecção da biodiversidade marinha europeia, 

– Tendo em conta o Plano de Acção da UE para a Biodiversidade2 ,

– Tendo em conta o derrame de petróleo da plataforma "Deepwater Horizon" no Golfo do 
México, 

– Tendo em conta as plataformas de exploração petrolífera nas águas da UE, 

– Tendo em conta as perguntas dos Deputados … ao Conselho e à Comissão sobre as 
consequências para a UE do derrame de petróleo da plataforma "Deepwater Horizon" e 
sobre a acção da UE em matéria de prospecção e extracção de petróleo na UE (O-
0000/2010 – B7-0000/2010, O-0000/2010 – B7-0000/2010),

– Tendo em conta o n.° 5 do artigo 115.° e o n.° 2 do artigo 110.° do seu Regimento,

A. Considerando que, face ao derrame de petróleo da plataforma "Deepwater Horizon" no 
Golfo do México, é imperioso que a UE e os seus Estados-Membros analisem com 
urgência todos os aspectos da extracção e exploração de petróleo na União Europeia e 
tomem todas as medidas necessárias para garantir que nas águas da UE não ocorra uma 
catástrofe ambiental semelhante;

B. Considerando que a manutenção dos mais elevados níveis de protecção ambiental e de 
segurança das operações petrolíferas na Europa é um princípio de extrema importância 
que deve nortear toda a acção da UE neste domínio,

C. Considerando que a maior parte das operações de prospecção e exploração de petróleo 
ocorre nas águas do Mar do Norte 

1. Manifesta a sua solidariedade para com as vítimas da catástrofe causada pelo derrame de 
petróleo na plataforma "Deepwater Horizon" e apela a que a UE preste aconselhamento e 
apoio técnico em resposta a este desastre; 

                                               
1 JO L 206 de 22.7.1992, p. 7. 
2 SEC (2006) 607 e 621. 
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2. Reconhece a necessidade urgente de adoptar uma resposta comum europeia e 
transfronteiriça aos derrames de petróleo; 

3. Exorta a Comissão a acompanhar de perto os resultados das investigações pelas 
autoridades dos Estados Unidos sobre os factores humanos, naturais e tecnológicos que 
conduziram à catástrofe do Golfo do México, a fim de tirar todas as conclusões 
necessárias para impedir a ocorrência de tais eventos nas plataformas petrolíferas offshore
situadas nas águas marítimas e costeiras da UE; 

4. Solicita, em especial, à Comissão que reveja a capacidade da UE para dar uma resposta 
imediata a acidentes em plataformas petrolíferas offshore e elabore um plano de acção 
europeu em cooperação com os Estados-Membros;

5. Congratula-se com a decisão da Comissão de submeter as prospecções de petróleo em 
águas da UE um "teste de resistência", a fim de identificar eventuais lacunas e deficiências 
do quadro regulamentar em vigor a nível da UE; insta a Comissão a disponibilizar a sua 
análise ao Parlamento, o mais rapidamente possível; 

6. Convida a Comissão, em particular, a rever a legislação em vigor ao abrigo da qual os 
titulares de licenças de exploração de petróleo offshore podem arrendar instalações a 
terceiros, a fim de que a responsabilidade pelos danos em termos de vidas humanas e de 
ambiente causados por acidentes e catástrofes em plataformas petrolíferas offshore possa 
ser mais facilmente determinada em eventuais processos civis subsequentes; 

7. Insta a Comissão, na sequência da sua análise do quadro regulamentar, a apresentar ao 
Parlamento, o mais rapidamente possível, as propostas legislativas que considere 
necessárias para corrigir as deficiências identificadas no regime regulamentar aplicável à 
extracção e exploração de petróleo na UE; 

8. Considera que a actual legislação sobre responsabilidade ambiental enferma de várias 
lacunas importantes a este respeito, e exorta, portanto, a Comissão a considerar uma 
revisão do conteúdo e a alargar o âmbito da legislação da UE em vigor (incluindo a 
Directiva relativa à responsabilidade ambiental1 e a Directiva SEVESO II2), a fim de ter 
em conta o riscos da exploração offshore;

9. Considera ainda que as propostas legislativas devem garantir um quadro jurídico global 
que:

- evite tanto quanto possível que as actividades potencialmente perigosas nos fundos 
marinhos causem danos ao ambiente marinho e costeiro;

- atribua ao poluidor a responsabilidade pelos danos causados por essas actividades;  e

                                               
1 Directiva 2004/35/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 21 de Maio de 2004 relativa à 
responsabilidade ambiental em termos de prevenção e reparação de danos ambientais; JO L 143 de 30.4.2004, 
p. 56.
2 Directiva 2003/105/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 2003, que altera a 
Directiva 96/82/CE do Conselho relativa ao controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvem 
substâncias perigosas; JO L 345 de 31.12.2003, p. 97.
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- garanta a protecção da biodiversidade marinha europeia. 

10. Exorta a Comissão, o Conselho e os Estados-Membros a colaborarem com o sector e os 
reguladores no sentido de garantir os maiores níveis de segurança de modo uniforme em 
todas as plataformas petrolíferas e operações de prospecção da UE, e, em cooperação com 
a Organização Marítima Internacional (OMI), procurarem activamente reforçar as regras e 
normas internacionais de segurança e controlo;

11. Insta a Comissão e os Estados-Membros a introduzirem uma moratória sobre todas as 
operações de prospecção de petróleo em alto mar efectuadas nas águas da UE, até que 
essas normas tenham sido instauradas em toda a União;

12. Exorta a Comissão a estudar a criação de um sistema eficaz de vigilância para "controlar 
os controladores", e apela a um atempado reforço dos métodos de inspecção e das normas 
mínimas de segurança obrigatórias da UE; 

13. Considera que o mandato da Agência Europeia de Segurança Marítima (EMSA) deve ser 
alargado de forma a abranger não só os navios, mas também as plataformas petrolíferas, e 
solicita que a atribuição destas novas competências se reflicta no orçamento da EMSA e 
no número de efectivos;

14. Exorta a Comissão a publicar um relatório anual, elaborado em cooperação com as 
autoridades dos Estados-Membros e peritos independentes, que avalie a segurança técnica 
e a segurança das instalações e das plataformas petrolíferas offshore situadas em águas 
marítimas e costeiras da UE; 

15.  Entende que é de extrema importância que a Comissão examine todas as questões 
financeiras e de responsabilidade associadas à exploração de petróleo na UE, tendo em 
vista, se necessário, a introdução de um seguro obrigatório em toda a UE ou a criação de 
outros instrumentos adequados, como, por exemplo, a criação de um fundo europeu 
especial; considera que esse instrumento deve ter plenamente em conta a responsabilidade 
dos produtores de petróleo, assegurar que os operadores disponham de um seguro 
adequado ou de outras garantias financeiras que assegurem a reabilitação e indemnização 
em caso de prejuízos ambientais, e prever garantias financeiras adicionais, por exemplo, 
sob a forma de fundos, para a reabilitação e a indemnização quando as garantias 
financeiras dos referidos operadores não se revelarem suficientes;

16.  Insta a Comissão a considerar, nomeadamente, a hipótese da criação de regimes de 
seguro obrigatórios em toda a UE, destinados a indemnizar os pescadores e outras 
actividades afectadas em caso de derrame; 

17. Insta a Comissão a examinar o desmantelamento das infra-estruturas de prospecção 
existentes e a clarificar, se necessário através de legislação, a responsabilidade dos 
operadores, a fim de assegurar a remoção segura destas infra-estruturas e determinar a 
responsabilidade por eventuais danos ambientais decorrentes do desmantelamento; 

18. Exorta a Comissão a introduzir um quadro rigoroso e obrigatório para que as empresas 
comuniquem as suas práticas ambientais, sociais e de governação; 
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19. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.


