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Alteração 94
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson, Alyn Smith

Proposta de regulamento
Título 1

Texto da Comissão Alteração

Proposta de Proposta de
REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

DIRETIVA DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

relativo à segurança das atividades de 
prospeção, pesquisa e produção offshore de 
petróleo e gás

relativa à segurança das atividades de 
prospeção, pesquisa e produção offshore de 
petróleo e gás

(Texto relevante para efeitos do EEE) (Texto relevante para efeitos do EEE)

Or. en

Justificação

Esta alteração aplica-se à totalidade do texto legislativo em apreço. A sua adoção impõe as 
adaptações técnicas correspondentes.

Alteração 95
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Título 1

Texto da Comissão Alteração

Proposta de Proposta de

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

DIRETIVA DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

relativo à segurança das atividades de 
prospeção, pesquisa e produção offshore de 
petróleo e gás

relativa à segurança das atividades de 
prospeção, pesquisa e produção offshore de 
petróleo e gás

(Texto relevante para efeitos do EEE) (Texto relevante para efeitos do EEE)

(Esta alteração aplica-se à totalidade do 
texto legislativo em apreço.)

Or. en
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Alteração 96
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Título 1

Texto da Comissão Alteração

Proposta de Proposta de

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

relativo à segurança das atividades de 
prospeção, pesquisa e produção offshore de 
petróleo e gás

relativo à segurança das operações de 
prospeção, pesquisa e produção offshore de 
petróleo e gás (Texto relevante para efeitos 
do EEE)

(Texto relevante para efeitos do EEE)

Or. en

Alteração 97
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O objetivo do presente regulamento é 
reduzir a ocorrência de acidentes graves 
relacionados com a exploração offshore de 
petróleo e gás e limitar as consequências 
dos mesmos, aumentando assim a proteção 
do ambiente marinho e das economias 
costeiras contra a poluição, bem como 
estabelecer condições mínimas de 
segurança para a prospeção, a pesquisa e a 
exploração offshore de petróleo e gás, 
limitar as eventuais perturbações da 
produção própria da União e melhorar os 
mecanismos de resposta em caso de 
acidente.

(2) O objetivo do presente regulamento é 
reduzir o mais possível a ocorrência de 
acidentes graves relacionados com a 
exploração offshore de petróleo e gás e 
limitar as consequências dos mesmos, 
aumentando assim a proteção do ambiente 
marinho, a segurança dos trabalhadores 
empregados nessa atividade e das 
economias costeiras contra a poluição, bem 
como estabelecer condições mínimas de 
segurança para a prospeção, a pesquisa e a 
exploração offshore de petróleo e gás, 
limitar as eventuais perturbações da 
produção própria da União e melhorar os 
mecanismos de resposta em caso de 
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acidente.

Or. en

Alteração 98
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O objetivo do presente regulamento é 
reduzir a ocorrência de acidentes graves 
relacionados com a exploração offshore de 
petróleo e gás e limitar as consequências 
dos mesmos, aumentando assim a proteção 
do ambiente marinho e das economias 
costeiras contra a poluição, bem como 
estabelecer condições mínimas de 
segurança para a prospeção, a pesquisa e a 
exploração offshore de petróleo e gás, 
limitar as eventuais perturbações da 
produção própria da União e melhorar os 
mecanismos de resposta em caso de 
acidente.

(2) O objetivo da presente diretiva é 
reduzir a ocorrência de acidentes graves 
relacionados com a exploração offshore de 
petróleo e gás e limitar as consequências 
dos mesmos, aumentando assim a proteção 
do ambiente marinho e das economias 
costeiras contra a poluição, bem como 
estabelecer condições mínimas de 
segurança para a prospeção, a pesquisa e a 
exploração offshore de petróleo e gás, 
limitar as eventuais perturbações da 
produção própria da União e melhorar os 
mecanismos de resposta em caso de 
acidente.

(Esta alteração aplica-se à totalidade do 
texto legislativo em apreço.)

Or. en

Alteração 99
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O objetivo do presente regulamento é 
reduzir a ocorrência de acidentes graves 
relacionados com a exploração offshore de 
petróleo e gás e limitar as consequências 
dos mesmos, aumentando assim a proteção 

(2) O objetivo do presente regulamento é 
reduzir a um mínimo absoluto a 
ocorrência de acidentes graves 
relacionados com a exploração offshore de 
petróleo e gás e limitar as consequências 
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do ambiente marinho e das economias 
costeiras contra a poluição, bem como 
estabelecer condições mínimas de 
segurança para a prospeção, a pesquisa e a 
exploração offshore de petróleo e gás, 
limitar as eventuais perturbações da 
produção própria da União e melhorar os 
mecanismos de resposta em caso de 
acidente.

dos mesmos, aumentando assim a proteção 
do ambiente marinho e das economias 
costeiras contra a poluição, bem como 
estabelecer condições mínimas de 
segurança para a prospeção, a pesquisa e a 
exploração offshore de petróleo e gás, 
limitar as eventuais perturbações da 
produção própria da União e melhorar os 
mecanismos de resposta em caso de 
acidente.

Or. en

Alteração 100
Corinne Lepage, Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A exploração offshore do petróleo e 
gás está a ser desenvolvida em ambientes 
cada vez mais complexos e sob condições 
extremas, onde os acidentes são 
suscetíveis de ter consequências 
devastadoras e irreversíveis sobre o 
ambiente marítimo e costeiro, bem como 
impactos negativos significativos nas 
economias costeiras.

Or. en

Alteração 101
Peter Skinner, Vicky Ford

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 

(5) Os riscos de acidente grave na 
exploração offshore de petróleo ou gás são 
significativos. Ao reduzir o risco de 
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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, 
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»).

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, 
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»), bem como para o 
reforço das normas de segurança 
aplicáveis aos trabalhadores offshore nos 
termos da revisão da Diretiva 92/91/CEE.

Or. en

Justificação

A Diretiva 92/91 estabelece as prescrições mínimas destinadas a melhorar a proteção em 
matéria de segurança e saúde dos trabalhadores das indústrias extrativas por perfuração, ou 
seja, extração de minérios (onshore e offshore), preparação das matérias extraídas para 
venda, etc. Encontra-se neste momento em fase de revisão para reforçar as normas de 
segurança.

Alteração 102
Ivo Belet

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O atual quadro regulamentar 
fragmentado aplicável à segurança da 
exploração offshore na Europa e as atuais 
práticas da indústria em matéria de 
segurança não dão garantias suficientes de 
que os riscos dos acidentes offshore sejam 
minimizados em 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

(8) Os quadros regulamentares dos 
diferentes Estados-Membros aplicáveis à 
segurança da exploração offshore na 
Europa e as atuais práticas da indústria em 
matéria de segurança não dão garantias
suficientes de que os riscos dos acidentes 
offshore sejam minimizados em toda a 
União, nem de que, caso ocorra um 
acidente nas suas águas, se consiga utilizar 
a resposta mais eficaz em tempo útil. Deve 
garantir-se que, ao abrigo dos regimes de 
responsabilidade existentes, a parte 
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claramente identificável e/ou capaz de 
pagar todos os custos da reparação dos 
danos que causou ou sequer 
responsabilizada por esse pagamento. 

responsável seja sempre claramente 
identificável antes do início das operações 
e capaz de pagar todos os custos da 
reparação dos danos que causou, se for o 
caso, através de regimes mútuos de 
compensação.

Or. en

Alteração 103
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O atual quadro regulamentar 
fragmentado aplicável à segurança da 
exploração offshore na Europa e as atuais 
práticas da indústria em matéria de 
segurança não dão garantias suficientes de 
que os riscos dos acidentes offshore sejam 
minimizados em 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 custos da reparação dos 
danos que causou ou sequer 
responsabilizada por esse pagamento. 

(8) Os quadros regulamentares dos 
diferentes Estados-Membros aplicáveis à 
segurança da exploração offshore na 
Europa e as atuais práticas da indústria em 
matéria de segurança não dão garantias 
suficientes de que os riscos dos acidentes 
offshore sejam minimizados em toda a 
União, nem de que, caso ocorra um 
acidente nas suas águas, se consiga utilizar 
a resposta mais eficaz em tempo útil. Com 
determinados regimes de responsabilidade 
existentes, a parte responsável pode nem 
sempre ser claramente identificável e/ou 
capaz de pagar todos os custos da 
reparação dos danos que causou ou sequer 
responsabilizada por esse pagamento.

Or. en

Justificação

É necessário sublinhar que o exposto não acontece em todas as jurisdições. No caso de 
alguns Estados-Membros, a parte responsável fica claramente identificada desde o início.

Alteração 104
Fiona Hall
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Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O atual quadro regulamentar 
fragmentado aplicável à segurança da 
exploração offshore na Europa e as atuais 
práticas da indústria em matéria de 
segurança não dão garantias suficientes de 
que os riscos dos acidentes offshore sejam 
minimizados em 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 custos da reparação dos 
danos que causou ou sequer 
responsabilizada por esse pagamento.

(8) O atual quadro regulamentar 
fragmentado aplicável à segurança da 
exploração offshore na Europa e as atuais 
práticas da indústria em matéria de 
segurança não dão garantias suficientes de 
que os riscos dos acidentes offshore sejam 
minimizados em toda a União, nem de que, 
caso ocorra um acidente nas suas águas, se 
consiga utilizar a resposta mais eficaz de 
forma atempada. Com os regimes de 
responsabilidade existentes, a parte 
responsável pode nem sempre ser 
claramente identificável e/ou capaz de 
pagar todos os custos da reparação dos 
danos que causou ou sequer 
responsabilizada por esse pagamento.

Or. en

Alteração 105
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O atual quadro regulamentar 
fragmentado aplicável à segurança da 
exploração offshore na Europa e as atuais 
práticas da indústria em matéria de 
segurança não dão garantias suficientes de 
que os riscos dos acidentes offshore sejam 
minimizados em 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 custos da reparação dos 

(8) O atual quadro regulamentar dos 
Estados-Membros aplicável à segurança da 
exploração offshore na Europa e as atuais 
práticas da indústria em matéria de 
segurança não dão garantias totais de que 
os riscos dos acidentes offshore sejam 
minimizados em 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 custos da reparação dos 
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danos que causou ou sequer 
responsabilizada por esse pagamento.

danos que causou ou sequer 
responsabilizada por esse pagamento.

Or. en

Alteração 106
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Nos termos da Diretiva 1994/22/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de maio de 1994, relativa às condições de 
concessão e de utilização das autorizações 
de prospeção, 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 
comportamento anterior, em termos de 
responsabilidade, dos requerentes de 
licenças de prospeção e produção 
exclusivas. É necessário assegurar que, 
quando analisarem a capacidade técnica e 
financeira do beneficiário da licença, as 
autoridades competentes analisem também 
minuciosamente a sua capacidade para 
assegurar uma exploração continuada, 
segura e eficaz em todas as condições 
previsíveis.

(9) Nos termos da Diretiva 1994/22/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de maio de 1994, relativa às condições de 
concessão e de utilização das autorizações 
de prospeção, 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 licenciadora deve 
tomar em consideração os riscos técnicos e 
financeiros e, se for caso disso, o 
comportamento anterior, em termos de 
responsabilidade, dos requerentes de 
licenças de prospeção e produção 
exclusivas. É necessário assegurar que, 
quando analisarem a capacidade técnica e 
financeira do beneficiário da licença, as 
autoridades licenciadoras analisem 
também minuciosamente a sua capacidade 
para assegurar uma exploração continuada, 
segura e eficaz em todas as condições 
previsíveis.

Or. en

Justificação

Cabe à autoridade licenciadora, e não à autoridade competente, desempenhar estas funções.

Alteração 107
Vicky Ford
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Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Importa esclarecer que os titulares de 
autorizações de exploração offshore nos 
termos da Diretiva 94/22/CE também são 
«operadores» potencialmente responsáveis
na aceção da Diretiva 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, e não podem delegar as suas 
responsabilidades nesta matéria em 
terceiros por eles contratados.

(10) Importa que, antes do início da 
exploração offshore, sejam estabelecidas 
clara e inequivocamente as partes 
responsáveis.

Or. en

Alteração 108
Ivo Belet

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Importa esclarecer que os titulares de 
autorizações de exploração offshore nos 
termos da Diretiva 94/22/CE também são 
«operadores» potencialmente responsáveis
na aceção da Diretiva 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, e não podem delegar as suas 
responsabilidades nesta matéria em 
terceiros por eles contratados.

(10) Importa esclarecer que o titular de 
uma autorização de exploração offshore
nos termos da Diretiva 94/22/CE é também 
o «operador» responsável na aceção da 
Diretiva 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, não 
podendo delegar as suas responsabilidades 
nesta matéria em terceiros por si
contratados.

Or. en
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Alteração 109
Ivo Belet

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Relativamente às demais 
responsabilidades, devem ser 
estabelecidas clara e inequivocamente as 
partes responsáveis antes do início da 
exploração offshore.

Or. en

Alteração 110
Corinne Lepage

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 Convenção de Århus 
e 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. Os 
membros do público interessados deverão 
ter acesso à justiça a fim de poderem 
contribuir para a proteção do direito a 
viver num ambiente adequado à saúde e 
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ao bem-estar dos indivíduos.

Or. en

Justificação

Formulação extraída do considerando 27 da Diretiva 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).

Alteração 111
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 
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.

(13) Na União, existem já exemplos de 
boas práticas regulamentares nacionais em 
relação à exploração offshore de petróleo e 
gás e as organizações internacionais 
também já introduziram essas mesmas 
boas práticas. 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 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.

Or. lt
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Alteração 112
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Atendendo ao elevado nível de 
segurança garantido pelas melhores 
práticas em águas europeias e a fim de 
harmonizar as normas a nível 
internacional, a União Europeia deve 
desempenhar um papel de liderança nas 
instâncias internacionais adequadas para 
promover essas melhores práticas entre os 
países terceiros, para que qualquer 
instalação, independentemente da sua 
localização geográfica e do direito 
aplicável, satisfaça um nível elevado de 
exigências no domínio do ambiente e da 
segurança.

Or. fr

Alteração 113
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Para manter uma distinção apropriada 
entre o desenvolvimento económico e a 
regulamentação no domínio do ambiente e 
de segurança, a autoridade competente
deve ser comprovadamente independente
de patrocínios económicos nacionais.

(16) Para manter uma distinção apropriada 
entre o desenvolvimento económico e a 
regulamentação nos domínios do ambiente, 
da saúde e da segurança, as autoridades 
competentes responsáveis pelo 
licenciamento e pelas autorizações de 
exploração offshore de petróleo e gás e a
autoridade responsável pela avaliação das 
condições ambientais, sanitárias e de 
segurança devem ser comprovadamente 
independentes de patrocínios económicos 
nacionais. 
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Or. en

Alteração 114
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) É necessário aplicar um regime 
offshore às operações executadas nas 
instalações fixas e móveis e ao ciclo de 
vida das atividades de prospeção e 
produção, desde a conceção até à 
desativação e ao abandono definitivo.

(19) É necessário aplicar um regime 
offshore às operações executadas nas 
instalações fixas e móveis e ao ciclo de 
vida das atividades (incluindo o transporte 
por condutas) de prospeção e produção, 
desde a conceção até à desativação e ao 
abandono definitivo.

Or. lt

Alteração 115
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) As melhores práticas operacionais 
atualmente disponíveis em matéria de 
prevenção de acidentes graves na 
exploração offshore de petróleo e gás 
baseiam-se na obtenção dos resultados 
desejáveis através de sistemas de avaliação 
minuciosa e gestão fiável dos riscos.

(20) As melhores práticas operacionais 
atualmente disponíveis em matéria de 
prevenção de acidentes graves na 
exploração offshore de petróleo e gás 
baseiam-se numa abordagem assente na 
fixação de objetivos e na obtenção dos 
resultados desejáveis através de sistemas 
de avaliação minuciosa e gestão fiável dos 
riscos.

Or. en

Alteração 116
Vicky Ford, Peter Skinner
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Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) As melhores práticas de 
funcionamento da União exigem que os 
proprietários e/ou os operadores das 
instalações, incluindo as plataformas de 
perfuração móveis, instituam uma 
estratégia empresarial eficaz e disposições 
adequadas de prevenção dos acidentes 
graves e identifiquem de forma exaustiva e 
sistemática todos os cenários de risco grave 
relacionados com todas as atividades 
perigosas que possam ser realizadas nessa 
instalação. Estas melhores práticas também 
exigem que se avalie a probabilidade e as 
consequências, bem como os controlos 
necessários, desses cenários, no âmbito de 
um sistema global de gestão da segurança. 
A estratégia e as disposições referidas 
devem estar claramente descritas num 
documento (o «Relatório de Riscos Graves 
– RRG»). O RRG deve ser comparável e 
complementar ao documento de segurança 
e saúde referido na Diretiva 92/91/CE, 
incluindo igualmente disposições relativas 
à avaliação dos riscos ambientais e aos 
planos de emergência. O RRG deve ser 
submetido à aprovação da autoridade 
competente.

(21) As melhores práticas de 
funcionamento da União exigem que os 
proprietários e/ou os operadores das 
instalações, incluindo as plataformas de 
perfuração móveis, instituam uma 
estratégia empresarial eficaz e disposições 
adequadas de prevenção dos acidentes 
graves e identifiquem de forma exaustiva e 
sistemática todos os cenários de risco grave 
relacionados com todas as atividades 
perigosas que possam ser realizadas nessa 
instalação. Estas melhores práticas também 
exigem que se avalie a probabilidade e as 
consequências, bem como os controlos 
necessários, desses cenários, no âmbito de 
um sistema global de gestão da segurança. 
A estratégia e as disposições referidas 
devem estar claramente descritas num 
documento (o «Relatório de Riscos Graves 
– RRG»). O RRG deve ser comparável e 
complementar ao documento de segurança 
e saúde referido na Diretiva 92/91/CE, 
incluindo igualmente disposições relativas 
à avaliação dos riscos ambientais e aos 
planos de emergência. O RRG deve ser 
submetido à aprovação da autoridade 
competente. Em conformidade com a 
Diretiva 91/92/CEE, os trabalhadores 
e/ou os seus representantes devem ser 
consultados sobre questões relativas à 
saúde e segurança no trabalho e ser 
autorizados a participar nas discussões 
sobre todos os aspetos relativos à 
segurança e saúde no trabalho. Os 
trabalhadores devem ser consultados nas 
fases pertinentes da elaboração do RRG.

Or. en
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Alteração 117
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A fim de manter a eficácia dos 
controlos de acidentes graves nas águas da 
União, é necessário elaborar o Relatório de 
Riscos Graves em relação a cada aspeto 
significativo do ciclo de vida de uma 
instalação de produção, incluindo a 
conceção, o funcionamento, as operações 
combinadas com outras instalações, as 
alterações importantes e o abandono 
definitivo. É necessário que o relatório seja 
apresentado à autoridade competente, não 
podendo as operações avançar sem que 
esta o tenha aceite mediante um processo 
de aprovação adequado.

(22) A fim de manter a eficácia dos 
controlos de acidentes graves nas águas da 
União, é necessário elaborar o Relatório de 
Riscos Graves em relação a cada aspeto 
significativo do ciclo de vida de uma 
instalação de produção, incluindo a 
conceção, o funcionamento, as operações 
combinadas com outras instalações, as 
alterações importantes e o abandono 
definitivo. É necessário que o relatório seja 
apresentado à autoridade competente, não 
podendo as operações avançar sem que 
esta o tenha avaliado e aceite mediante um 
processo de aprovação adequado.

Or. en

Justificação

A autoridade competente tem de efetuar uma avaliação do relatório de riscos graves antes de 
aceitá-lo.

Alteração 118
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A fim de manter a eficácia dos 
controlos de acidentes graves nas águas da 
União, é necessário elaborar o Relatório de 
Riscos Graves em relação a cada aspeto 
significativo do ciclo de vida de uma 
instalação de produção, incluindo a 
conceção, o funcionamento, as operações 
combinadas com outras instalações, as 

(22) A fim de manter a eficácia dos 
controlos de acidentes graves nas águas da 
União, é necessário elaborar o Relatório de 
Riscos Graves em relação a cada aspeto 
significativo do ciclo de vida de uma 
instalação de produção, incluindo a 
conceção, o funcionamento, as operações 
combinadas com outras instalações, as 
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alterações importantes e o abandono 
definitivo. É necessário que o relatório seja 
apresentado à autoridade competente, não 
podendo as operações avançar sem que 
esta o tenha aceite mediante um processo 
de aprovação adequado.

alterações importantes e o abandono 
definitivo. É necessário que o relatório seja 
apresentado e avaliado pela autoridade 
competente, não podendo as operações 
avançar sem que esta o tenha aceite 
mediante um processo de aprovação 
adequado.

Or. en

Alteração 119
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A fim de manter a eficácia dos 
controlos de acidentes graves nas águas da 
União, é necessário elaborar o Relatório de
Riscos Graves em relação a cada aspeto 
significativo do ciclo de vida de uma 
instalação de produção, incluindo a 
conceção, o funcionamento, as operações 
combinadas com outras instalações, as 
alterações importantes e o abandono 
definitivo. É necessário que o relatório seja 
apresentado à autoridade competente, não 
podendo as operações avançar sem que 
esta o tenha aceite mediante um processo 
de aprovação adequado.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 120
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A perfuração e a reparação dos poços (23) A perfuração e a reparação dos poços 



AM\911374PT.doc 19/273 PE494.690v01-00

PT

de petróleo e gás só devem ser 
empreendidas por uma instalação 
tecnicamente capaz de controlar todos os 
riscos previsíveis no local do poço e que 
possua um RRG aceite.

de petróleo e gás só devem ser 
empreendidas por uma instalação 
tecnicamente capaz de controlar todos os 
riscos previsíveis no local do poço e que 
possua um Relatório de Riscos Graves
aceite.

Or. en

Alteração 121
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Atendendo à complexidade da 
exploração offshore de petróleo e gás, a 
aplicação das melhores práticas pelos 
operadores exige que seja adotado um 
mecanismo de verificação independente, 
por terceiros, dos elementos críticos para a 
segurança.

(26) Atendendo à complexidade da 
exploração offshore de petróleo e gás, a 
aplicação das melhores práticas pelos 
operadores exige que seja adotado um 
mecanismo de verificação independente 
dos elementos críticos para a segurança.

Or. fr

Alteração 122
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Atendendo à complexidade da 
exploração offshore de petróleo e gás, a 
aplicação das melhores práticas pelos 
operadores exige que seja adotado um 
mecanismo de verificação independente, 
por terceiros, dos elementos críticos para a 
segurança.

(26) Atendendo à complexidade da 
exploração offshore de petróleo e gás, a 
aplicação das melhores práticas pelos 
operadores exige que seja adotado um 
mecanismo de verificação independente 
dos elementos críticos para a segurança.

Or. en
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Alteração 123
Vicky Ford, Peter Skinner

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Atendendo à complexidade da 
exploração offshore de petróleo e gás, a 
aplicação das melhores práticas pelos 
operadores exige que seja adotado um 
mecanismo de verificação independente, 
por terceiros, dos elementos críticos para a 
segurança.

(26) Atendendo à complexidade da 
exploração offshore de petróleo e gás, a 
aplicação das melhores práticas pelos 
operadores exige que seja adotado um 
mecanismo de verificação independente 
dos elementos críticos para a segurança.

Or. en

Alteração 124
Fiona Hall

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 
Relatório de Riscos Graves 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.

Or. en
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Alteração 125
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) A fim de assegurar uma resposta 
eficaz a situações de emergência, os 
operadores devem elaborar planos de 
resposta a emergências específicos para 
cada local, com base nos riscos e nos 
cenários de perigo identificados no RRG, 
apresentá-los às autoridades competentes e 
manter os recursos necessários para uma 
execução imediata desses planos, quando 
necessário.

(29) A fim de assegurar uma resposta 
eficaz a situações de emergência, os 
operadores devem elaborar planos de 
resposta a emergências específicos para 
cada local, com base nos riscos e nos 
cenários de perigo identificados no 
Relatório de Riscos Graves, apresentá-los 
às autoridades competentes e manter os 
recursos necessários para uma execução 
imediata desses planos, quando necessário.

Or. en

Alteração 126
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Para assegurar que nenhumas 
preocupações de segurança relevantes são 
esquecidas ou ignoradas, é importante 
estabelecer e incentivar métodos 
adequados para comunicar essas 
preocupações e proteger os denunciantes.

(30) Para assegurar que nenhumas 
preocupações de segurança relevantes são 
esquecidas ou ignoradas, é importante 
estabelecer e incentivar métodos 
adequados para comunicar essas 
preocupações, os quais devem prever a 
consulta regular dos representantes 
eleitos em matéria de segurança, bem 
como a proteção dos denunciantes.

Or. en

Justificação

Importa que sejam realizadas consultas regulares junto dos sindicatos e dos seus 
representantes, de preferência representantes eleitos em matéria de segurança.
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Alteração 127
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Considerando 31-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(31-A) O Grupo de Autoridades para a 
Zona Offshore da UE, criado pela 
Decisão da Comissão de 19 de janeiro de 
20121, deve analisar, consultando os 
operadores, a possibilidade de criar um 
mecanismo de comunicação instantânea 
para partilha de informações, semelhante 
ao da indústria da aviação, no setor da 
exploração offshore de petróleo e gás, 
com vista a garantir a disponibilização 
das informações sobre um acidente assim 
que se verificar.
1 JO C 18 de 21.1.2012, p. 8.

Or. en

Alteração 128
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Considerando 37-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(37-A) A Agência Europeia da Segurança 
Marítima (AESM) deve prestar apoio 
técnico e científico à Comissão e aos 
Estados-Membros de modo a assegurar a 
minimização dos riscos e a devida 
aplicação da legislação da União no que 
diz respeito à segurança das operações 
offshore com petróleo e gás. A AESM 
deve ter poder de supervisão sobre as 
inspeções, bem como no que diz respeito 
às disposições dos Estados-Membros em 
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matéria de resposta a emergências.

Or. en

Alteração 129
Gaston Franco

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 regionais, na aceção 
do artigo 3.º, n.º 10, da mesma diretiva.

(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, a União Europeia deve, em 
primeiro lugar, reforçar 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 regionais, na aceção 
do artigo 3.º, n.º 10, da mesma diretiva.

Or. fr

Alteração 130
Ivo Belet

Proposta de regulamento
Considerando 40-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(40-A) Os Estados-Membros que fazem 
parte do Conselho do Ártico devem 
promover ativamente, e em cooperação 
estreita com a Comissão Europeia e com o 
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Grupo das Autoridades da UE, os mais 
elevados padrões em matéria de 
segurança ambiental neste ecossistema 
vulnerável e singular, bem como a criação 
de um instrumento internacional – de 
preferência de cariz vinculativo –
relativamente à preparação e capacidade 
de resposta perante situações de poluição 
marinha por hidrocarbonetos no Ártico.

Or. en

Alteração 131
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Considerando 40-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(40-A) A Comissão e os Estados-Membros 
devem promover a criação de um regime 
regulamentar internacional eficaz por 
forma a proteger a região do Ártico da 
poluição por hidrocarbonetos.

Or. en

Alteração 132
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Considerando 41-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(41-A) O equipamento para a contenção 
de potenciais derrames deve fazer parte 
essencial dos planos de emergência e 
estar prontamente disponível perto das 
instalações, de modo a permitir uma 
aplicação atempada e eficaz no caso de 
um acidente grave.



AM\911374PT.doc 25/273 PE494.690v01-00

PT

Or. en

Alteração 133
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

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

(43) A fim de assegurar uma aplicação 
eficaz do prescrito no presente 
regulamento, os Estados-Membros com 
atividades de exploração offshore de 
petróleo e gás sob a sua jurisdição devem 
garantir a adoção de sanções eficazes e 
proporcionadas.

Or. en

Alteração 134
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Considerando 43-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(43-A) A fim de assegurar um elevado 
nível de proteção ambiental, os países 
terceiros, e em particular os que têm 
fronteiras marítimas com a União 
Europeia, devem também respeitar 
padrões rigorosos de proteção ambiental.

Or. lt

Alteração 135
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Considerando 47
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Texto da Comissão Alteração

(47) Para além das medidas introduzidas 
no presente regulamento, a Comissão deve 
estudar outras formas adequadas de 
melhorar a prevenção de acidentes 
relacionados com a exploração offshore de 
petróleo e gás e a atenuação dos seus 
efeitos.

(47) Para além das medidas introduzidas 
no presente regulamento, a Comissão, 
através do Fórum das Autoridades para a 
Zona Offshore, estudar outras formas 
adequadas de melhorar a prevenção de 
acidentes relacionados com a exploração 
offshore de petróleo e gás e a atenuação 
dos seus efeitos.

Or. en

Justificação

A Comissão criou o Fórum das Autoridades para a Zona Offshore para prestar 
aconselhamento sobre a exploração offshore de petróleo e gás.  Uma vez que criou este 
Grupo, é conveniente que a Comissão trabalhe no seio do mesmo para estudar outras 
medidas e formas adequadas para melhorar a prevenção de acidentes relacionados com a 
exploração offshore de petróleo e gás e a atenuação dos seus efeitos.

Alteração 136
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) Para além das medidas introduzidas 
no presente regulamento, a Comissão deve 
estudar outras formas adequadas de 
melhorar a prevenção de acidentes 
relacionados com a exploração offshore de 
petróleo e gás e a atenuação dos seus 
efeitos.

(47) Para além das medidas introduzidas 
no presente regulamento, a Comissão, 
através do Fórum das Autoridades para a 
Zona Offshore, estudar outras formas 
adequadas de melhorar a prevenção de 
acidentes relacionados com a exploração 
offshore de petróleo e gás e a atenuação 
dos seus efeitos.

Or. en

Alteração 137
Fiona Hall
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Proposta de regulamento
Considerando 47-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(47-A) Os Estados-Membros devem 
assegurar que os operadores da 
exploração de petróleo e gás sob a sua 
jurisdição comprovem a sua capacidade 
de pagar pelas consequências dos danos 
causados pelas suas operações, através da 
apresentação de uma garantia financeira, 
e decidir quais os instrumentos (tais como 
fundos, garantias bancárias, seguros e/ou 
mecanismos de centralização dos riscos) 
adequados para o efeito.

Or. en

Alteração 138
Corinne Lepage

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 comprovem 
a sua capacidade de pagar pelas 
consequências dos danos causados pelas 
suas operações, em todas as fases dos 
projetos offshore (prospeção, exploração e 
desativação). 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 
forte para os danos relacionados com a 
exploração de petróleo e gás, bem como 
com requisitos de capacidade financeira, 
incluindo para aumentar a disponibilidade 
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de instrumentos e mecanismos de garantia 
financeira (tais como seguros obrigatórios, 
fundos de reserva, garantias bancárias 
e/ou mecanismos de centralização dos 
riscos). Até 20 de dezembro de 2013, a 
Comissão deve apresentar um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho sobre 
as suas conclusões e eventuais propostas. 
Até à adoção pela UE de disposições em 
matéria de garantia financeira, os 
Estados-Membros devem definir quais os 
instrumentos adequados para garantir 
que os operadores comprovem a sua 
capacidade de garantia financeira e 
notificá-los até um ano após a entrada em 
vigor do presente regulamento.

Or. en

Alteração 139
Michèle Rivasi

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 sob a sua 
jurisdição comprovem a sua capacidade 
para pagar pelas consequências dos danos 
causados pelas suas operações, através da 
apresentação de uma garantia financeira, 
e decidir quais os instrumentos (tais como 
seguros, fundos de reserva, garantias 
bancárias e/ou mecanismos de 
centralização dos riscos) adequados para 
o efeito. 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 
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forte para os danos relacionados com a 
exploração de petróleo e gás, bem como 
com requisitos de capacidade financeira, 
incluindo para aumentar a disponibilidade 
de instrumentos e mecanismos de garantia 
financeira. A Comissão deve apresentar 
um relatório sobre as conclusões e 
propostas no prazo de um ano após a 
adoção do presente regulamento.

Or. en

Alteração 140
Rolandas Paksas

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 sob a sua 
jurisdição comprovem a sua capacidade 
de pagar pelas consequências dos danos 
causados pelas suas atividades, através da 
apresentação de uma garantia financeira, 
e decidir quais os instrumentos (tais como 
fundos, garantias bancárias, seguros e/ou 
mecanismos de centralização dos riscos) 
adequados para o efeito. 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.
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Or. en

Alteração 141
Vicky Ford, Peter Skinner

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 operadores devem garantir que 
possuem recursos materiais, pessoais e 
financeiros suficientes para minimizar e 
corrigir o impacto de um acidente grave. 
Porém, 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, e apresentar 
conclusões e propostas no prazo de 1 ano 
após a adoção.

A fim de criar uma rede de segurança, 
devem ser estabelecidos regimes mútuos 
de seguro contra a poluição por 
hidrocarbonetos em cada zona marítima 
da UE, com adesão obrigatória para os 
operadores que exerçam atividade nas 
águas da UE. Os operadores de países 
terceiros com fronteiras marítimas com a 
UE devem também ser incentivados a 
aderir aos referidos regimes.

Or. en
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Alteração 142
Fiona Hall

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) A fim de garantir a plena aplicação 
do princípio do «poluidor-pagador» e 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 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

Alteração 143
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Considerando 49-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(49-A) A Comissão e os Estados-Membros 
devem assegurar que os operadores 
offshore de petróleo e gás da UE aplicam 
as mesmas normas exigentes em matéria 
de ambiente e de segurança, em 
conformidade com a presente diretiva, 
independentemente da região do mundo 
onde operem.

Or. en
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Alteração 144
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Considerando 49-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(49-A) A Comissão e os Estados-Membros 
devem assegurar que os operadores 
offshore de petróleo e gás da UE aplicam, 
no mínimo, as mesmas normas exigentes 
em matéria de ambiente e de segurança, 
em conformidade com a presente diretiva, 
independentemente da região do mundo 
onde operem.

Or. en

Alteração 145
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Considerando 49-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(49-A) A legislação deve assegurar que a 
indústria cumpre, no mínimo, as normas 
ambientais e de segurança da União, ou 
normas equivalentes, independentemente 
da região do mundo onde opere.

Or. en

Justificação

Sugestão diferente para a alteração 8 constante do projeto de relatório de Ivo Belet.

Alteração 146
Konrad Szymański
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Proposta de regulamento
Considerando 49-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(49-A) A Comissão deve incentivar a 
indústria a cumprir, no mínimo, as 
normas ambientais e de segurança da 
Unia, ou normas equivalentes, 
independentemente da região do mundo 
onde opere.

Or. en

Alteração 147
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento estabelece os 
requisitos mínimos para a indústria e as 
autoridades nacionais envolvidas na
exploração offshore de petróleo e gás 
realizada após a obtenção de uma 
autorização nos termos da 
Diretiva 94/22/CE.

1. O presente regulamento estabelece os 
requisitos mínimos para prevenir acidentes 
graves e limitar as suas consequências 
para as pessoas e o ambiente durante a
exploração offshore de petróleo e gás nos 
termos da Diretiva 94/22/CE. É aplicável à 
indústria e aos Estados-Membros 
envolvidos em operações de exploração 
offshore de petróleo e gás definidas no 
artigo 2.º.

Or. en

Justificação

Alteração no intuito de definir de forma clara o âmbito do regulamento, que incide sobre 
acidentes graves.

Alteração 148
Alyn Smith
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento estabelece os 
requisitos mínimos para a indústria e as 
autoridades nacionais envolvidas na
exploração offshore de petróleo e gás 
realizada após a obtenção de uma 
autorização nos termos da 
Diretiva 94/22/CE.

1. O presente regulamento estabelece os 
requisitos mínimos para prevenir acidentes 
graves e limitar as suas consequências 
para as pessoas e o ambiente durante a
exploração offshore de petróleo e gás nos 
termos da Diretiva 94/22/CE. É aplicável à 
indústria e aos Estados-Membros 
envolvidos nas operações de exploração 
offshore de petróleo e gás definidas no 
artigo 2.º.

Or. en

Alteração 149
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Alteração no intuito de definir de forma clara o âmbito do regulamento, que incide sobre 
acidentes graves.

Alteração 150
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 151
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O presente regulamento aplica-se a 
todas as instalações correlatas, às 
instalações submarinas e às 
infraestruturas conectadas nas águas dos 
Estados-Membros, inclusive nas suas 
zonas económicas exclusivas e nas suas 
plataformas continentais na aceção da 
Convenção das Nações Unidas sobre o 
Direito do Mar (UNCLOS).

Suprimido

Or. en

Justificação

Alteração no intuito de definir de forma clara o âmbito do regulamento, que incide sobre 
acidentes graves.

Alteração 152
Juan Fernando López Aguilar, Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O presente regulamento aplica-se sem 
prejuízo do disposto nas Diretivas 

6. O presente regulamento aplica-se sem 
prejuízo do disposto nas 
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85/337/CE, 2008/1/CE e 2003/4/CE. Diretivas 85/337/CE, 2008/1/CE,
2003/4/CE e 2001/42/CE.

Or. es

Justificação

La selección concreta de la secuencia de perforaciones prospectivas, así como la del número 
de las mismas, localizaciones y características, no es inocua ni indiferente desde el punto de 
vista de las afecciones ambientales que pueden producir, y por tanto, no debe ser objeto de la 
decisión unilateral del operador, sino que su plan o programa de perforaciones exploratorias 
deben someterse al proceso de evaluación ambiental previsto por la Directiva 2001/42/CE, 
de 27 de junio de 2001, sobre evaluación de los efectos de ciertos planes y programas sobre 
el medio ambiente, con carácter previo a la autorización  de la que deban ser objeto por 
parte de los Estados Miembros, y sin perjuicio de la evaluación ambiental que corresponda a 
cada acción concreta de perforación, de acuerdo con la Directiva 2011/92/UE, que no 
excluye la anterior sino que la complementa.

Alteração 153
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – 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. «Tolerável»: caso em que um risco de 
acidente grave é reduzido na máxima 
medida para além da qual a afetação de 
tempo, recursos ou despesas necessários 
para minimizar ainda mais o risco seria 
fortemente desproporcionada 
relativamente ao risco;

Or. en

Alteração 154
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 1
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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. «Tolerável»: condições de 
funcionamento em que estão disponíveis 
medidas de resposta que não são 
excessivamente onerosas, ao mesmo 
tempo que o risco de acidente grave foi 
reduzido na máxima medida possível, para 
além da qual não é possível obter uma 
redução significativa desse risco pela 
afetação de mais tempo, recursos ou 
despesas;
(Caso seja adotada, a referência a 
«aceitável» no artigo 3.º, n.º 4, também é 
alterada para «tolerável».)

Or. en

Alteração 155
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. «Aceitação»: a transmissão por escrito, 
pela autoridade competente, de que a sua 
avaliação do Relatório de Riscos Graves 
concluiu que, globalmente, as disposições 
e medidas descritas deverão permitir 
cumprir o presente regulamento, caso 
sejam aplicadas conforme descrito;

Or. en

Justificação

A aceitação consiste no parecer da entidade reguladora de que, globalmente, as disposições 
e medidas descritas no Relatório de Acidentes Graves permitirão cumprir o regulamento, 
caso sejam aplicados conforme descrito. Para conceder a sua aceitação, a entidade 
reguladora não precisa de ter a certeza da conformidade com o regulamento, pois esta 
confirmação será obtida através de programas de avaliação pós-aceitação em matéria de 
inspeção, inquérito e execução.
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Alteração 156
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

5. «Início das operações»: o momento em 
que a instalação ou as infraestruturas 
conectadas são envolvidas, pela primeira 
vez, nas operações para as quais foram 
concebidas.

Or. en

Justificação

Esta definição deve deixar bem claro que o início das operações ocorre quando são 
libertadas as primeiras quantidades de petróleo. É a partir dessa data que se estabelecem os 
prazos de apresentação do plano de segurança.

Alteração 157
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. «Infraestrutura conectada»: um 
equipamento, conduta ou qualquer outra 
instalação offshore, acima ou abaixo da 
superfície da água, utilizados para 
transportar petróleo ou gás para outra 
instalação próxima, para uma instalação 
de transformação ou armazenamento em 
terra ou para transportar e carregar 
petróleo para um petroleiro vaivém;

7. «Infraestrutura conectada»: qualquer 
poço (bem como estruturas e sistemas e 
dispositivos suplementares associados) 
ligado à instalação e a qualquer conduta 
ou unidade num raio de 500 m da
estrutura da instalação offshore a que está 
associada, bem como a qualquer conduta 
ou unidade colocada ou fixada na 
estrutura principal da instalação offshore;

Or. en
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Alteração 158
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. um equipamento, conduta ou qualquer 
outra instalação offshore, acima ou abaixo 
da superfície da água, utilizados para 
transportar petróleo ou gás para outra 
instalação próxima, para uma instalação de 
transformação ou armazenamento em terra 
ou para transportar e carregar petróleo para 
um petroleiro vaivém; 

7. um equipamento, conduta ou qualquer 
outra instalação offshore, acima ou abaixo 
da superfície da água, utilizados para 
transportar petróleo ou gás para outra 
instalação próxima, para uma instalação de 
transformação ou armazenamento em terra 
ou para transportar e carregar petróleo para 
um petroleiro vaivém ou para um navio 
metaneiro.

Or. lt

Alteração 159
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. «Entidade»: qualquer pessoa 
singular ou coletiva ou agrupamento 
destas pessoas;

Or. en

Alteração 160
Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. «Processo de aprovação»: um processo 
de avaliação minuciosa, pela autoridade 

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

competente, de todas as informações 
relevantes sobre a exploração offshore
planeada de petróleo e gás, que fica 
concluído quando a referida autoridade 
aceita o relatório de riscos graves e não 
coloca objeções às notificações de 
operações nos poços ou de operações 
combinadas apresentadas pelos operadores;

Or. en

Alteração 161
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

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

8. «Processo de aprovação»: um processo 
de avaliação minuciosa, pela autoridade 
competente, de todas as informações 
relevantes sobre uma exploração offshore
planeada de petróleo e gás, que fica 
concluído com a aceitação do relatório de 
riscos graves e se não existirem objeções 
da autoridade competente às notificações 
de operações combinadas ou notificações 
em operações de poços apresentadas pelos 
operadores;

Or. en

Alteração 162
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. «Zona de exclusão»: a zona em redor da 
instalação, estabelecida pelo 
Estado-Membro, na qual são proibidas 

9. «Zona de segurança»: a zona em redor 
da instalação ou das infraestruturas 
conectadas, estabelecida pelo 
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atividades não relacionadas com a 
instalação;

Estado-Membro, na qual são proibidas 
atividades não relacionadas com a 
instalação;

Or. en

Alteração 163
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. «Licença de prospeção»: uma 
autorização concedida pelo 
Estado-Membro para fazer prospeção de 
petróleo e gás nas camadas subterrâneas 
da área licenciada, mas não para produzir 
petróleo ou gás com fins comerciais;

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta definição deve ser suprimida, visto ser supérflua após a alteração ao artigo 4.º.

Alteração 164
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

11. «Plano de resposta a emergências 
externo»: uma estratégia local, nacional ou 
regional para prevenir o agravamento 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;

11. «Plano de resposta a emergências 
externo»: uma estratégia local, nacional ou 
regional para prevenir o agravamento ou 
limitar as consequências de um acidente 
relacionado com a exploração offshore de 
petróleo e gás, utilizando todos os recursos 
disponíveis do operador, incluindo os
descritos nos planos de resposta a 
emergências internos, bem como 
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quaisquer recursos suplementares 
disponibilizados pelos Estados-Membros;

Or. en

Alteração 165
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 12

Texto da Comissão Alteração

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

12. «Verificação independente»: um 
mecanismo de verificação por escrito 
destinado a garantir, através dos meios 
descritos no artigo 15.º e no anexo II, 
parte 5, que os elementos críticos para a 
segurança e a instalação especificada são, 
ou caso ainda não existam, serão 
adequados e, uma vez existentes, serão 
devidamente mantidos e reparados.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão é pouco clara quanto à definição de terceiros ou do mecanismo de 
verificação.

Alteração 166
Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 12

Texto da Comissão Alteração

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

12. «Verificação independente»: uma 
avaliação e confirmação da validade 
daquilo que está a ser examinado por uma 
pessoa/entidade competente e 
independente do trabalho objeto de 
exame, bem como das linhas de gestão 
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dos responsáveis pelo trabalho verificado;

Or. en

Alteração 167
Rachida Dati

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – n.º 12

Texto da Comissão Alteração

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

12. «Verificação independente»: uma 
avaliação e confirmação da validade de 
determinadas declarações escritas por uma 
pessoa singular ou coletiva que apresente 
garantias de independência suficientes;

(Esta modificação aplica-se à 
integralidade do texto legislativo em 
apreço; a sua aprovação impõe 
adaptações técnicas em todo o texto.)

Or. fr

Justificação

Não está provado que a verificação por terceiros seja, necessariamente, a melhor prática 
disponível em matéria de independência. O texto deve proporcionar flexibilidade suficiente 
para a organização de uma verificação independente, baseada nas características e práticas 
nacionais.

Alteração 168
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 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 

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

estreitamente relacionadas com essa 
exploração;

Or. en

Justificação

Definição alargada para garantir a não exclusão das empresas públicas dos 
Estados-Membros.

Alteração 169
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 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 
entidades públicas diretamente envolvidas 
na exploração offshore de petróleo e gás 
nos termos do presente regulamento ou 
cujas atividades estejam estreitamente 
relacionadas com essa exploração;

Or. en

Alteração 170
Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 14

Texto da Comissão Alteração

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

14. «Instalação»: uma instalação 
estacionária fixa ou flutuante, ou um
conjunto de instalações, 
permanentemente interligadas por pontes 
ou outras estruturas, utilizadas na 
exploração offshore de petróleo e gás ou 
em atividades conexas; 

Or. en



AM\911374PT.doc 45/273 PE494.690v01-00

PT

Alteração 171
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 14

Texto da Comissão Alteração

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

14. «Instalação»: uma instalação 
estacionária fixa ou móvel, ou um
conjunto de instalações permanentemente 
interligadas por pontes ou outras 
estruturas, utilizadas na exploração 
offshore de petróleo e gás ou em 
atividades conexas;

Or. en

Alteração 172
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 15

Texto da Comissão Alteração

15. «Plano de resposta a emergências 
interno»: uma síntese, elaborada pelos 
operadores de acordo com o prescrito no 
presente regulamento, das medidas 
destinadas a prevenir o agravamento ou a 
limitar as consequências de um acidente 
relacionado com a exploração offshore de 
petróleo e gás numa zona de exclusão em 
redor da instalação;

15. «Plano de resposta a emergências 
interno»: uma síntese, elaborada pelos 
operadores de acordo com o prescrito no 
presente regulamento, das medidas 
destinadas a prevenir o agravamento ou a
limitar as consequências de um acidente 
relacionado com a exploração offshore de 
petróleo e gás;

Or. en

Justificação

O operador deve ter um plano abrangente para abordar os efeitos negativos de um acidente 
grave decorrente das suas operações, independentemente do local em que os efeitos se 
repercutam.  Assim, deve-se suprimir «numa zona de exclusão em redor da instalação», pois 
os operadores são responsáveis pela resposta a qualquer acidente, independentemente de 
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este se estender ou não para além de uma zona de segurança.

Alteração 173
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

15-A. «Licença»: a autorização que 
confere direitos exclusivos para fins de 
exploração offshore de petróleo e gás;

Or. en

Justificação

A licença deve ser definida de modo a contextualizar o artigo 2.º, n.ºs 16 e 17.

Alteração 174
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 16

Texto da Comissão Alteração

16. «Área licenciada»: a zona geográfica 
abrangida pela autorização prevista na 
Diretiva 94/22/CE;

16. «Área licenciada»: a zona geográfica 
abrangida pela autorização;

Or. en

Justificação

Uma vez definida a licença, não há necessidade de referir a diretiva.

Alteração 175
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 17
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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 ou 
codetentor de uma autorização para 
realizar operações de exploração offshore
de petróleo e gás;

Or. en

Justificação

Uma vez definida a licença, não há necessidade de referir a diretiva.

Alteração 176
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 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»:

a) Explosão, perda de controlo dos poços, 
fuga de hidrocarbonetos ou de uma 
substância perigosa, resultando em 
mortes ou ferimentos pessoais graves;
b) Um incidente que provoque danos 
significativos para a instalação ou os 
respetivos equipamentos, com um risco 
iminente de morte ou ferimentos pessoais 
graves;

c) Qualquer outro evento que provoque a
morte ou ferimentos graves em cinco ou 
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mais pessoas presentes na instalação 
offshore a partir da qual surja a fonte de 
perigo ou a trabalhar em ligação com esta;

d) Qualquer incidente ambiental grave.

Or. en

Justificação

O presente ponto é particularmente importante, pois assegura a inclusão na definição de 
acidente grave das fugas de hidrocarbonetos que não provoquem a morte ou ferimentos, mas 
que possam provocar prejuízos significativos ao ambiente.

Alteração 177
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 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 significativa de controlo 
dos poços ou outros incidentes sem 
controlo envolvendo: i) A fuga 
significativa de hidrocarbonetos; ii) A
perda de integridade estrutural da 
instalação; ou iii) A morte ou ferimentos 
graves.

Or. en

Alteração 178
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 18
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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 significativa de controlo 
dos poços ou fuga 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;

Or. ro

Alteração 179
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

18-A. «Acidente ambiental grave»: 
incidente suscetível de resultar, ou que 
resultou, em alterações adversas 
significativas no ambiente, tendo em 
conta a aceção prevista na 
Diretiva 2004/35/CE;

Or. en

Justificação

Nova definição para sustentar a definição de acidente grave.

Alteração 180
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 19
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 181
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

19-A. «Alteração substantiva»: no 
contexto de um relatório de riscos graves, 
uma alteração das bases de aceitação do 
relatório inicial. Por exemplo, uma 
alteração na base das medidas de controlo 
dos riscos descritas no relatório e/ou a 
necessidade de aumentar a adequação das 
medidas. Pode passar por modificações 
físicas, pela disponibilidade de novos 
conhecimentos ou tecnologias e por 
alterações ao nível da gestão operacional. 
A determinação de uma alteração como 
alteração substantiva pode ser efetuada 
pelo operador ou pela autoridade 
competente;

Or. en

Alteração 182
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 20

Texto da Comissão Alteração

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

instalação diferente de uma instalação de 
produção;

Or. en

Justificação

Alteração proposta por motivos de clareza e para garantir que os hotéis flutuantes, unidades 
de armazenamento flutuantes, etc., ficam abrangidos por esta legislação.

Alteração 183
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

20-A. «Offshore»: situado nas águas dos 
Estados-Membros, inclusive nas suas 
zonas económicas exclusivas e nas suas 
plataformas continentais, na aceção da 
Convenção das Nações Unidas sobre o 
Direito do Mar (UNCLOS);

Or. en

Alteração 184
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 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 operações 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 conectadas a uma 
instalação offshore ou a uma instalação 
submarina, mas não o transporte de 
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petróleo e gás de costa a costa em que as 
infraestruturas conectadas atravessem 
apenas a jurisdição de um 
Estado-Membro;

Or. en

Alteração 185
Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 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 exercidas em 
instalações ou infraestruturas conectadas
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 conectadas para
ou a partir de uma instalação offshore ou 
submarina;

Or. en

Alteração 186
Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 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 
titular da licença estão abrangidos pela 
definição do artigo 2.º, n.º 6, da 
Diretiva 2004/35/CE;

22. «Operador»:

– o titular de uma autorização ou licença 
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relevante emitida por uma autoridade 
pública; ou

– o cotitular de uma autorização ou 
licença emitida por uma autoridade 
pública e operador designado em virtude 
de um acordo de exploração celebrado 
com outro ou outros titulares de uma 
autorização ou licença; ou
– Uma entidade que não o titular de uma 
autorização ou licença emitida por uma 
autoridade pública, mas que seja 
operador designado em virtude de um 
acordo de exploração celebrado com 
outro ou outros titulares de uma 
autorização ou licença;

Or. en

Alteração 187
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 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 titular da 
licença estão abrangidos pela definição do 
artigo 2.º, n.º 6, da Diretiva 2004/35/CE;

22. «Operador»: o operador de uma 
instalação de produção, o operador de uma 
instalação não produtiva ou o operador de 
um poço;

Or. en

Alteração 188
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 23
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Texto da Comissão Alteração

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;

23. «Operador da instalação de produção»: 
uma entidade designada pelo titular da 
licença e aprovada pelo Estado-Membro 
para gerir e controlar as principais funções 
de uma instalação de produção;

Or. en

Alteração 189
Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 23

Texto da Comissão Alteração

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;

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; na 
ausência dessa pessoa, qualquer titular de 
uma licença;

Or. en

Alteração 190
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 23

Texto da Comissão Alteração

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;

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

Or. ro
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Alteração 191
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 24

Texto da Comissão Alteração

24. «Proprietário»: uma pessoa legalmente 
habilitada a controlar o funcionamento de 
uma instalação não produtiva;

24. «Operador de uma instalação não 
produtiva»: uma entidade legalmente 
habilitada e aprovada pelo 
Estado-Membro para controlar o 
funcionamento de uma instalação não 
produtiva;

Or. en

Alteração 192
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 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 de petróleo e gás das camadas 
subterrâneas da área licenciada offshore, 
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;

Or. en

Alteração 193
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 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 da área 
licenciada, incluindo a transformação 
offshore de petróleo e gás e a sua 
canalização e 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. lt

Alteração 194
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 27

Texto da Comissão Alteração

27. «Licença de produção»: uma 
autorização concedida pelo 
Estado-Membro para a produção de 
petróleo e gás.

Suprimido

Or. en

Alteração 195
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 28

Texto da Comissão Alteração

28. «Público»: uma ou mais pessoas 
singulares ou coletivas, bem como, de 
acordo com a legislação ou as práticas 

28. «Público»: uma ou mais entidades, 
bem como, de acordo com a legislação ou 
práticas nacionais, as suas associações, 
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nacionais, as suas associações, 
organizações ou agrupamentos;

organizações ou agrupamentos;

Or. en

Alteração 196
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 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): a principal organização de um 
Estado-Membro para resposta a 
emergências, responsável por coordenar a 
resposta de emergência relativa a um 
acidente grave específico;

Or. en

Justificação

O operador é responsável por desencadear o plano de resposta a emergências interno.  A 
autoridade ou autoridades competentes (consoante a natureza do incidente) terão um papel 
de coordenação e serão responsáveis por desencadear a resposta a emergências externa.  
Convém referir que podem existir diferentes organizações de resposta a emergências para 
diferentes tipos de acidentes.

Alteração 197
Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 30

Texto da Comissão Alteração

30. «Risco»: a probabilidade de um efeito 
específico ocorrer num determinado 
período ou em determinadas 
circunstâncias;

30. «Risco»: o produto da probabilidade 
de um determinado evento indesejado 
ocorrer num determinado período e da 
gravidade das consequências do evento, 
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caso ele ocorra; 

Or. en

Alteração 198
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 30

Texto da Comissão Alteração

30. «Risco»: a probabilidade de um efeito 
específico ocorrer num determinado 
período ou em determinadas 
circunstâncias;

30. «Risco»: a combinação da
probabilidade de um evento e das suas 
consequências;

Or. en

Alteração 199
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson, Peter Skinner

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

30-A. «Elementos críticos para a 
segurança»: partes de uma instalação e 
componentes do seu equipamento, 
incluindo programas informáticos, cuja 
falha pode causar ou contribuir 
significativamente para um acidente 
grave ou que visem prevenir ou limitar os 
efeitos de um acidente grave;

Or. en

Alteração 200
Ivo Belet
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 31

Texto da Comissão Alteração

31. «Adequado»: totalmente apropriado 
para determinada necessidade ou situação, 
baseado em provas objetivas e 
demonstrado por uma análise, por uma 
comparação com normas adequadas ou
por outras soluções que outras autoridades 
ou empresas utilizam em situações 
comparáveis;

31. «Adequado»: totalmente apropriado 
para determinada necessidade ou situação e
objetivamente baseado em um ou mais dos
seguintes elementos: análise 
fundamentada, avaliação dos riscos, boas 
práticas de engenharia ou referência a 
normas ou práticas externas, nos casos em 
que uma solução apropriada tenha sido 
utilizada por outras autoridades ou 
empresas em situações comparáveis;

Or. en

Alteração 201
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 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»: qualquer 
operação relativa a um poço que possa 
causar a libertação acidental de materiais 
passíveis de provocar um acidente grave, 
incluindo a perfuração de um poço no 
âmbito da exploração offshore de petróleo 
e gás, a reparação ou a alteração de um 
poço, a suspensão das operações ou o seu 
abandono permanente;

Or. en

Justificação

Esta disposição deve aplicar-se aos poços que possam não se destinar explicitamente à 
prospeção e produção de hidrocarbonetos. De igual modo, a definição foi alterada para 
garantir e manter a sua incidência sobre os riscos graves.



PE494.690v01-00 60/273 AM\911374PT.doc

PT

Alteração 202
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 33

Texto da Comissão Alteração

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

33. «Operador do poço»: uma entidade
designada e aprovada pelo 
Estado-Membro para planear e executar 
uma operação num poço. 

Or. en

Justificação

Nem sempre é o titular da licença a designar o operador do poço.

Alteração 203
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os operadores devem tomar todas as 
medidas adequadas para prevenir a 
ocorrência de acidentes graves associados à 
exploração offshore de petróleo e gás. As 
autoridades competentes devem 
supervisionar o cumprimento desta 
obrigação pelos operadores.

1. Os operadores devem garantir a tomada 
de todas as medidas adequadas para 
prevenir a ocorrência de acidentes graves 
associados à exploração offshore de 
petróleo e gás sempre que sejam o 
respetivo operador.

Or. en

Justificação

Alterado para reconhecer que as medidas podem ser tomadas por outras entidades que não o 
operador.

Alteração 204
Ivo Belet
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os operadores devem tomar todas as 
medidas adequadas para prevenir a 
ocorrência de acidentes graves associados à 
exploração offshore de petróleo e gás. As 
autoridades competentes devem 
supervisionar o cumprimento desta 
obrigação pelos operadores.

1. Os operadores devem garantir a tomada 
de todas as medidas adequadas para 
prevenir a ocorrência de acidentes graves 
associados à exploração offshore de 
petróleo e gás. As autoridades competentes 
devem supervisionar o cumprimento desta 
obrigação pelos operadores. 

Or. en

Alteração 205
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os operadores devem assegurar que 
todas as entidades contratadas para exercer 
funções específicas nas instalações em 
causa agem igualmente em conformidade 
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 ações ou omissões que 
conduzam ou contribuam para a ocorrência 
de acidentes graves serem atribuíveis a 
essas entidades ou ao respetivo pessoal.

2. Os operadores devem tomar todas as 
medidas apropriadas por forma a
assegurar que todas as entidades 
contratadas para exercer funções 
específicas associadas às instalações ou às 
infraestruturas conectadas agem 
igualmente em conformidade com o 
prescrito no presente regulamento, 
nomeadamente nos seus anexos II, IV e V. 
Os operadores não serão exonerados das 
responsabilidades que lhes incumbem por 
força do presente regulamento devido ao 
facto de as ações ou omissões que 
conduzam ou contribuam para a ocorrência 
de acidentes graves serem atribuíveis a 
essas entidades ou ao respetivo pessoal.

Or. en

Alteração 206
Ivo Belet
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os operadores devem assegurar que 
todas as entidades contratadas para exercer 
funções específicas nas instalações em 
causa agem igualmente em conformidade 
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 ações ou omissões que 
conduzam ou contribuam para a ocorrência 
de acidentes graves serem atribuíveis a 
essas entidades ou ao respetivo pessoal.

2. Os operadores devem tomar todas as 
medidas apropriadas por forma a 
assegurar que todas as entidades 
contratadas para exercer funções 
específicas nas instalações em causa agem 
igualmente em conformidade 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 ações ou omissões que 
conduzam ou contribuam para a ocorrência 
de acidentes graves serem atribuíveis a 
essas entidades ou ao respetivo pessoal.

Or. en

Alteração 207
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

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 devem 
tomar todas as medidas adequadas para 
limitar as suas consequências para a saúde 
humana e o ambiente.

Or. en

Justificação

A responsabilidade pela adoção de medidas em caso de acidente deve competir aos 
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operadores, sendo da responsabilidade das autoridades competentes garantir a adoção de 
tais medidas por parte dos operadores (esta questão está abrangida pelos artigos 8.º e 19.º). 
A tomada em consideração de uma interrupção da produção não deve afetar a resposta a um 
acidente de grandes proporções, onde a primeira prioridade é a saúde humana, seguindo-se-
lhe o impacto no ambiente.

Alteração 208
Vicky Ford

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. Os operadores devem assegurar que as 
operações offshore de petróleo e gás 
abrangidas pela presente diretiva sejam
realizadas com base numa avaliação 
sistemática e periodicamente atualizada 
dos riscos, bem como na aplicação de 
medidas de controlo que tornem toleráveis
os riscos residuais dos acidentes graves.

Or. en

Justificação

A responsabilidade da avaliação dos riscos deve competir ao operador.

Alteração 209
Krišjānis Kariņš

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

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 reduzam tanto 
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os riscos dos acidente graves para as 
pessoas, o ambiente e os ativos offshore.

quanto possível os riscos dos acidente 
graves para as pessoas, o ambiente e os 
ativos offshore.

Or. en

Alteração 210
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os operadores devem assegurar o 
mais elevado nível de desempenho na 
prevenção e resolução de acidentes, no 
mínimo equivalente ao desempenho de 
acordo com as boas práticas, incluindo 
recursos suficientes, níveis de segurança 
para a mobilização, calendários de 
aplicação e taxas de limpeza e 
recuperação dos hidrocarbonetos e do 
gás, em todas as condições de 
funcionamento. Os operadores devem 
assegurar que as condições extremas de 
funcionamento não comprometem nem a 
prevenção nem a reparação de acidentes.

Or. en

Alteração 211
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 4 – título

Texto da Comissão Alteração

Considerações de segurança no âmbito da 
autorização da exploração offshore de 
petróleo e gás nos termos da 
Diretiva 94/22/CE

Considerações de segurança e ambientais
no âmbito das autorizações nos termos da 
Diretiva 94/22/CE
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Or. en

Justificação

O título deve ser alterado para abranger o âmbito de uma autorização.

Alteração 212
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As decisões relativas à concessão de 
autorizações de exploração offshore de 
petróleo e gás nos termos da 
Diretiva 94/22/CE devem ter em conta a 
capacidade dos requerentes para 
cumprirem os requisitos aplicáveis a 
atividades específicas no âmbito dessa 
autorização, conforme exigem as 
disposições relevantes da legislação da UE, 
nomeadamente o presente regulamento.

1. As decisões relativas à concessão de 
licenças ou outras autorizações de 
exploração offshore de petróleo e gás nos 
termos da Diretiva 94/22/CE devem ter em 
conta a capacidade dos requerentes para 
cumprirem os requisitos aplicáveis a 
atividades específicas no âmbito dessa 
licença ou autorização, conforme exigem 
as disposições relevantes da legislação da 
UE, nomeadamente o presente 
regulamento. Ao tomarem essas decisões, 
as autoridades devem tomar devidamente 
em conta a eficácia das capacidades de 
prevenção de acidentes e de resposta a 
emergências, nomeadamente através da 
utilização de modelos de análise da 
lacuna de resposta em situações de 
derrame de hidrocarbonetos.

Or. en

Alteração 213
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As decisões relativas à concessão de 
autorizações de exploração offshore de 

1. As decisões relativas à concessão de 
autorizações nos termos da 
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petróleo e gás nos termos da 
Diretiva 94/22/CE devem ter em conta a 
capacidade dos requerentes para 
cumprirem os requisitos aplicáveis a 
atividades específicas no âmbito dessa 
autorização, conforme exigem as
disposições relevantes da legislação da UE, 
nomeadamente o presente regulamento.

Diretiva 94/22/CE devem ter em conta a 
capacidade dos requerentes para 
cumprirem os requisitos aplicáveis à
exploração offshore planeada de petróleo 
e gás, conforme exigem as disposições 
relevantes da legislação da UE, 
nomeadamente o presente regulamento.

Or. en

Justificação

O texto deve ser alterado para abranger o âmbito de uma autorização e ser consentâneo com 
a definição.

Alteração 214
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em caso de conflito, as autoridades 
licenciadoras nos termos da Diretiva 
94/22/CE não prevalecem sobre os 
pareceres das autoridades competentes em 
matéria de saúde, segurança e ambiente.

Or. en

Alteração 215
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Nos casos em que não seja possível 
evitar ou gerir os riscos a um nível 
tolerável, a autoridade competente deve 
recusar emitir qualquer licença ou 
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autorização de exploração offshore de 
petróleo e gás.

Or. en

Alteração 216
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em especial, ao avaliar a capacidade 
técnica e financeira das entidades que 
requerem uma autorização de exploração 
offshore de petróleo e gás, deve ter-se 
devidamente em conta o risco, os perigos e 
quaisquer outras informações relevantes 
relativas à zona em causa e à fase 
específica em que se encontram as
operações de prospeção e produção, bem 
como as capacidades financeiras dos 
requerentes, incluindo eventuais garantias 
financeiras e a capacidade de cobrir toda 
a responsabilidade civil que possa 
decorrer da exploração offshore de 
petróleo e gás em questão, nomeadamente 
a responsabilidade por danos ambientais.

2. Em especial, ao avaliar a capacidade 
técnica e financeira das entidades que 
requerem uma autorização de exploração 
offshore de petróleo e gás, deve ter-se 
devidamente em conta o risco, os perigos e
quaisquer outras informações relevantes 
relativas à zona em causa e à fase 
específica em que se encontram as 
operações de prospeção e produção, 
incluindo a avaliação do impacto 
ambiental realizada nos termos da 
Diretiva 85/337/CEE conforme alterada.
Deve igualmente ser tida em consideração 
a responsabilidade empresarial à escala 
mundial relativamente a acidentes ou 
incidentes em que o requerente tenha 
estado envolvido, incluindo a 
transparência e a eficácia de quaisquer 
medidas de resposta.

Or. en

Justificação

É fundamental ter em consideração a responsabilidade empresarial dos requerentes, 
inclusive quando operam fora da UE. A parte do presente número relativa à garantia 
financeira deve ser movida e tornar-se um número específico (ver outra alteração).

Alteração 217
Michèle Rivasi
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em especial, ao avaliar a capacidade 
técnica e financeira das entidades que 
requerem uma autorização de exploração 
offshore de petróleo e gás, deve ter-se 
devidamente em conta o risco, os perigos e 
quaisquer outras informações relevantes
relativas à zona em causa e à fase 
específica em que se encontram as 
operações de prospeção e produção, bem 
como as capacidades financeiras dos 
requerentes, incluindo eventuais garantias 
financeiras e a capacidade de cobrir toda a 
responsabilidade civil que possa decorrer 
da exploração offshore de petróleo e gás 
em questão, nomeadamente a 
responsabilidade por danos ambientais.

2. Em especial, ao avaliar a capacidade 
técnica e financeira das entidades que 
requerem uma licença ou autorização de 
exploração offshore de petróleo e gás, deve 
ter-se devidamente em conta o risco, os 
perigos e quaisquer outras informações 
relevantes relativas à zona em causa e à 
fase específica em que se encontram as 
operações de prospeção e produção, bem 
como as capacidades financeiras dos 
requerentes, incluindo eventuais garantias 
financeiras e a capacidade de cobrir 
plenamente a responsabilidade civil que 
possa decorrer da exploração offshore de 
petróleo e gás em questão, nomeadamente 
a responsabilidade por danos ambientais. A 
responsabilidade empresarial à escala 
mundial relativamente a acidentes ou 
incidentes em que o requerente tenha 
estado envolvido, incluindo a 
transparência e a eficácia de quaisquer 
medidas de resposta, deve igualmente ser 
tida em consideração.

Or. en

Alteração 218
Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em especial, ao avaliar a capacidade 
técnica e financeira das entidades que 
requerem uma autorização de exploração 
offshore de petróleo e gás, deve ter-se 
devidamente em conta o risco, os perigos e 
quaisquer outras informações relevantes 
relativas à zona em causa e à fase 

2. Em especial, as autoridades 
licenciadoras devem avaliar se a 
capacidade técnica e financeira das 
entidades que requerem uma autorização 
de exploração offshore de petróleo e gás é 
proporcional aos riscos, aos perigos e a
quaisquer outras informações relevantes 
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específica em que se encontram as 
operações de prospeção e produção, bem 
como as capacidades financeiras dos 
requerentes, incluindo eventuais garantias 
financeiras e a capacidade de cobrir toda a 
responsabilidade civil que possa decorrer 
da exploração offshore de petróleo e gás 
em questão, nomeadamente a 
responsabilidade por danos ambientais.

relativas à zona em causa e à fase 
específica em que se encontram as 
operações de prospeção e produção.
Devem tomar-se em devida consideração
as garantias financeiras e a capacidade dos 
requerentes para cobrir a responsabilidade 
civil que possa decorrer da exploração 
offshore de petróleo e gás em questão, 
nomeadamente a responsabilidade por 
danos ambientais.

Antes de concederem a autorização, as 
autoridades licenciadoras devem 
consultar as autoridades competentes nos 
termos da presente diretiva.
De igual modo, devem ter em conta o 
desempenho global do requerente em 
matéria de segurança e ambiente.

Or. en

Alteração 219
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em especial, ao avaliar a capacidade 
técnica e financeira das entidades que 
requerem uma autorização de exploração 
offshore de petróleo e gás, deve ter-se 
devidamente em conta o risco, os perigos e 
quaisquer outras informações relevantes 
relativas à zona em causa e à fase 
específica em que se encontram as 
operações de prospeção e produção, bem 
como as capacidades financeiras dos 
requerentes, incluindo eventuais garantias 
financeiras e a capacidade de cobrir toda a 
responsabilidade civil que possa decorrer 
da exploração offshore de petróleo e gás 
em questão, nomeadamente a 
responsabilidade por danos ambientais.

2. Em especial, as autoridades 
licenciadoras devem avaliar se a 
capacidade técnica e financeira das 
entidades que requerem uma autorização 
de exploração offshore planeada de 
petróleo e gás nos termos da 
Diretiva 94/22/CE é proporcional aos 
riscos, aos perigos e a quaisquer outras 
informações relevantes relativas à zona 
licenciada e à fase específica em que se 
encontram as operações de prospeção e 
produção. Devem tomar-se em devida 
consideração as garantias financeiras e a 
capacidade dos requerentes para cobrir a 
responsabilidade civil que possa decorrer 
da exploração offshore de petróleo e gás 
em questão, nomeadamente a 
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responsabilidade por danos ambientais.

Os Estados-Membros podem também ter 
em consideração o anterior desempenho 
do requerente em matéria de segurança e 
ambiente, incluindo um histórico em 
relação a acidentes graves nos quais 
tenham ficado provadas a 
responsabilidade e negligência do 
requerente.

Or. en

Alteração 220
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em especial, ao avaliar a capacidade 
técnica e financeira das entidades que 
requerem uma autorização de exploração 
offshore de petróleo e gás, deve ter-se 
devidamente em conta o risco, os perigos e 
quaisquer outras informações relevantes 
relativas à zona em causa e à fase 
específica em que se encontram as 
operações de prospeção e produção, bem 
como as capacidades financeiras dos 
requerentes, incluindo eventuais garantias 
financeiras e a capacidade de cobrir toda a 
responsabilidade civil que possa decorrer 
da exploração offshore de petróleo e gás 
em questão, nomeadamente a 
responsabilidade por danos ambientais.

2. Em especial, ao avaliar a capacidade 
técnica e financeira das entidades que 
requerem uma autorização de exploração 
offshore planeada de petróleo e gás, deve 
ter-se plenamente em conta o risco, os 
perigos e quaisquer outras informações 
relevantes relativas à zona em causa e à 
fase específica em que se encontram as 
operações de prospeção e produção, bem 
como as capacidades financeiras dos 
requerentes, incluindo eventuais garantias 
financeiras e a capacidade de cobrir toda a 
responsabilidade civil que possa decorrer 
da exploração offshore planeada de 
petróleo e gás em questão, nomeadamente 
a responsabilidade por danos ambientais.

Or. en

Alteração 221
Corinne Lepage
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que a autoridade de 
licenciamento só concederá uma 
autorização caso considere que o 
requerente deu provas de dispor de 
provisões adequadas, através de garantias 
financeiras, para cobrir toda a 
responsabilidade civil que possa decorrer 
da exploração offshore de petróleo e gás, 
nomeadamente a responsabilidade por 
danos ambientais. A garantia financeira 
deve ser válida e eficaz antes do início das 
operações em poços. As entidades que 
requerem autorizações de exploração 
offshore de petróleo e gás devem fazer 
prova cabal da capacidade financeira e 
técnica, bem como de quaisquer outras 
informações pertinentes relativas à zona 
em causa e à fase específica das 
operações de prospeção e produção. As 
autoridades competentes devem 
disponibilizar essas informações ao 
público.

Or. en

Alteração 222
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que a autoridade competente só 
concederá uma licença ou autorização 
caso considere que o requerente deu 
provas de dispor de provisões adequadas 
através de garantias financeiras, de 
acordo com disposições a decidir pelos 
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Estados-Membros, para cobrir toda a 
responsabilidade civil que possa decorrer 
da exploração offshore de petróleo e gás, 
nomeadamente a responsabilidade por 
danos ambientais. A garantia financeira 
deve ser válida e eficaz antes do início das 
operações em poços.

Or. en

Alteração 223
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que a autoridade licenciadora 
só concederá uma autorização caso 
considere que o requerente deu provas de 
dispor ou vir a dispor de provisões 
adequadas, através de garantias 
financeiras, para cobrir toda a 
responsabilidade civil que possa decorrer 
da exploração offshore de petróleo e gás.

Or. en

Alteração 224
Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. As operações de produção não devem
ter início antes de todas as informações 
relevantes sobre os eventuais efeitos 
negativos no ambiente e na segurança, 
reveladas durante a prospeção, serem 
remetidas à autoridade competente e esta 
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conceder a sua aprovação.

Or. en

Alteração 225
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. As autorizações relativas à prospeção 
offshore de petróleo e gás, relacionadas 
com a mesma área licenciada, devem ser 
concedidas por forma a que as 
informações recolhidas por atividade de 
exploração possam ser consideradas pela 
entidade licenciadora antes de serem 
autorizadas as operações de produção.

Or. en

Justificação

O texto deve ser alterado para ser consentâneo com as definições.

Alteração 226
Juan Fernando López Aguilar, Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As autorizações relativas às 
operações de prospeção devem ser sujeitas 
a uma avaliação ambiental prévia, de 
acordo com o disposto na Diretiva 
2001/42/CE, com base nas informações 
obtidas com trabalhos anteriores de 
investigação sísmica, geofísica e 
geoquímica.
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Or. es

Justificação

La selección concreta de la secuencia de perforaciones prospectivas, así como la del número 
de las mismas, localizaciones y características, no es inocua ni indiferente desde el punto de 
vista de las afecciones ambientales que pueden producir, y por tanto, no debe ser objeto de la 
decisión unilateral del operador, sino que su plan o programa de perforaciones exploratorias 
deben someterse al proceso de evaluación ambiental previsto por la Directiva 2001/42/CE, 
de 27 de junio de 2001, sobre evaluación de los efectos de ciertos planes y programas sobre 
el medio ambiente, con carácter previo a la autorización  de la que deban ser objeto por 
parte de los Estados Miembros, y sin perjuicio de la evaluación ambiental que corresponda a 
cada acción concreta de perforación, de acuerdo con la Directiva 2011/92/UE, que no 
excluye la anterior sino que la complementa.

Alteração 227
Fiona Hall

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. Deve ser prestada especial atenção aos 
ambientes marinhos e costeiros 
ecologicamente sensíveis, em particular 
aos ecossistemas que desempenham um 
papel fundamental na atenuação e 
adaptação às alterações climáticas, tais 
como os sapais salgados e as pradarias de 
ervas marinhas, e ainda às áreas 
marinhas protegidas, como as zonas 
especiais de conservação, em aplicação da 
Diretiva «Habitats», às zonas de proteção 
especial, em aplicação da Diretiva «Aves», 
e às áreas marinhas protegidas, tal como 
acordado pela Comunidade ou pelos 
Estados-Membros interessados, no 
quadro de acordos internacionais ou 
regionais de que sejam partes.

Or. en
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Alteração 228
Juan Fernando López Aguilar, Teresa Riera Madurell

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. Neste caso em concreto, devem 
ser contemplados os riscos e eventuais 
impactos nos valores presentes nos sítios 
Natura 2000 suscetíveis de serem 
afetados, bem como as atividades de 
pesca, turismo e captação da água do mar 
para dessalinização e abastecimento da 
população.

Or. es

Justificação

Las actividades de perforación, en sus fases de prospección y producción, podrían tener 
efectos críticos, en caso de accidente, sobre determinadas actividades humanas en la costa y 
en el mar, y sobre los valores naturales que encierran. Por esa razón a la hora de hacer 
referencia genérica a los “riesgos, peligros y toda información útil referentes a la zona 
considerada”, es conveniente concretar las actividades y valores señalados en la propuesta 
de enmienda puesto que son determinantes para las comunidades humanas asentadas sobre 
las zonas de costa que pudieran resultar afectadas en caso de accidente, y también para los 
valores del patrimonio natural y la biodiversidad que hayan sido merecedores de la especial 
protección que proporciona su integración en la Red Natura 2000.

Alteração 229
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4
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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 competentes
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. As autoridades competentes 
devem assegurar que as disposições 
previstas no n.º 2 são proporcionais a tais 
riscos, perigos e quaisquer outras 
informações relevantes relacionadas com 
o local em causa e a fase das operações.

Or. en

Alteração 230
Francisco Sosa Wagner

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Deve ser prestada especial atenção aos 
ambientes marinhos e costeiros 
ecologicamente sensíveis, em particular 
aos ecossistemas que desempenham um 
papel fundamental na atenuação e 
adaptação às alterações climáticas, tais 
como os sapais salgados e as pradarias de 
ervas marinhas, e ainda às áreas 
marinhas protegidas, como as zonas 
especiais de conservação, em aplicação da 
Diretiva «Habitats», às zonas de proteção 
especial, em aplicação da Diretiva «Aves», 
e às áreas marinhas protegidas, tal como 
acordado pela Comunidade ou pelos 
Estados-Membros interessados, no 
quadro de acordos internacionais ou 
regionais de que sejam partes.
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Or. en

Alteração 231
Michèle Rivasi

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. As entidades que requerem 
autorizações de exploração offshore de 
petróleo e gás devem fazer prova cabal da 
capacidade financeira e técnica, bem 
como de quaisquer outras informações 
pertinentes relativas à zona em causa e à 
fase específica das operações de 
prospeção e produção. As autoridades 
competentes devem disponibilizar essas 
informações ao público.

Or. en

Alteração 232
Ivo Belet

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Ao considerarem a atribuição da 
licença de exploração offshore de petróleo 
e gás nos termos da Diretiva 94/22/CE, as 
autoridades licenciadoras devem prestar 
especial atenção a todos os ambientes 
marítimos e costeiros ecologicamente 
sensíveis, muitos dos quais desempenham 
um papel importante na mitigação e 
adaptação às alterações climáticas.

Or. en



PE494.690v01-00 78/273 AM\911374PT.doc

PT

Alteração 233
Vicky Ford

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Ao considerarem a atribuição da 
licença de exploração offshore de petróleo 
e gás nos termos da Diretiva 94/22/CE, as 
autoridades licenciadoras devem prestar 
especial atenção a todos os ambientes 
marítimos e costeiros ecologicamente 
sensíveis, muitos dos quais desempenham 
um papel importante na mitigação e 
adaptação às alterações climáticas.

Or. en

Alteração 234
Corinne Lepage

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros devem abster-
se de autorizar quaisquer operações 
offshore de prospeção e extração de 
hidrocarbonetos no Ártico.

Or. en

Alteração 235
Michèle Rivasi

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

Texto da Comissão Alteração

4-B. Até [um ano após a adoção do 
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Regulamento], a Comissão transmite um 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a disponibilidade de 
instrumentos de garantia financeira, 
acompanhado de propostas em matéria de 
disposições destinadas a facilitar a 
apresentação de garantias financeiras.

Or. en

Alteração 236
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 5 – título

Texto da Comissão Alteração

Participação do público nos procedimentos 
de licenciamento

Participação do público nos termos das 
Diretivas 2001/42/CE, 85/337/CEE, 
92/43/CEE e 79/409/CEE

Or. en

Justificação

A participação do público é já prevista na Diretiva AAE (2001/42/CE), na Diretiva relativa à 
avaliação do impacto ambiental (85/337/CEE), na Diretiva «Habitats» (92/43/CEE) e na 
Diretiva «Aves» (79/409/CEE).  Com exceção dos requisitos existentes, a participação do 
público na fase de licenciamento é considerada desnecessária e inadequada. Assim, a fim de 
evitar encargos excessivos sobre as entidades reguladoras e a indústria, o artigo 5.º deverá 
restringir-se aos atuais requisitos da diretiva.

Alteração 237
Michèle Rivasi

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 

1. Sem prejuízo do disposto em matéria de 
participação do público no âmbito da 
aplicação da Diretiva 85/337/CEE, tal 
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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.

como foi alterada, os Estados-Membros 
devem assegurar ao público 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.

Or. en

Alteração 238
Vicky Ford

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

Or. en

Alteração 239
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem adotar 
disposições mais pormenorizadas sobre a 
informação do público e a consulta do 
público interessado.

2. Os Estados-Membros com atividades de 
exploração offshore de petróleo e gás sob 
a sua jurisdição podem adotar disposições 
mais pormenorizadas sobre a informação
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do público e a consulta do público 
interessado.

Or. en

Alteração 240
Rachida Dati

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A participação do público deve ser 
organizada de modo a assegurar que a 
divulgação de informações e o 
envolvimento da população não põem em 
risco a segurança intrínseca e extrínseca 
das instalações de exploração offshore de 
petróleo e gás nem o seu funcionamento.

3. A participação do público deve ser 
organizada de modo a assegurar que a 
divulgação de informações e o 
envolvimento da população não põem em 
risco a segurança intrínseca e extrínseca 
das instalações de exploração offshore de 
petróleo e gás nem o seu funcionamento,
nem implicam a divulgação de 
informações confidenciais ou 
estratégicas.

Or. fr

Justificação

As informações prestadas ao público devem respeitar os interesses económicos e estratégicos 
necessários do operador.

Alteração 241
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A participação do público deve ser 
organizada de modo a assegurar que a 
divulgação de informações e o 
envolvimento da população não põem em 
risco a segurança intrínseca e extrínseca 

3. A participação do público deve ser 
organizada de modo a assegurar que a 
divulgação de informações e o 
envolvimento da população não põem em 
risco a segurança intrínseca e extrínseca 
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das instalações de exploração offshore de 
petróleo e gás nem o seu funcionamento.

das instalações de exploração offshore de 
petróleo e gás nem o seu funcionamento, 
devendo também ter em devida conta os 
aspetos ligados à confidencialidade e 
sensibilidade comerciais.

Or. en

Alteração 242
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A participação do público deve ser 
organizada de modo a assegurar que a 
divulgação de informações e o 
envolvimento da população não põem em 
risco a segurança intrínseca e extrínseca 
das instalações de exploração offshore de 
petróleo e gás nem o seu funcionamento.

3. A participação do público deve ser 
organizada de modo a assegurar que a 
divulgação de informações e o 
envolvimento da população não põem em 
risco a segurança intrínseca e extrínseca 
das instalações de exploração offshore de 
petróleo e gás nem o seu funcionamento, 
devendo igualmente observar a 
confidencialidade das informações 
comercialmente sensíveis.

Or. en

Alteração 243
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Acesso à justiça

1. 1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que, de acordo com o sistema 
jurídico nacional em causa, os membros 
do público em causa tenham a 
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possibilidade de interpor recurso perante 
um tribunal ou outro órgão independente 
e imparcial criado por lei para impugnar 
a legalidade substantiva ou processual de 
qualquer decisão, ato ou omissão no 
contexto de procedimentos de autorização 
e licenciamento quando se verificar uma 
das seguintes condições:
a) Tenham um interesse suficiente;
b) Invoquem a violação de um direito, 
sempre que as disposições em matéria de 
processo administrativo de um 
Estado-Membro assim o exijam como 
requisito prévio.
2. Os Estados-Membros devem determinar 
a fase na qual as decisões, atos ou 
omissões podem ser contestados.
3. Os Estados-Membros determinam o 
que constitui um interesse suficiente e a 
violação de um direito, de acordo com o 
objetivo de proporcionar ao público 
interessado um amplo acesso à justiça.
Para tal, considera-se suficiente, para 
efeitos do n.º 1, alínea a), o interesse de 
qualquer organização não-governamental 
que promova a proteção do ambiente e 
que cumpra os requisitos previstos na 
legislação nacional.
Considera-se igualmente, para efeitos do 
n.º 1, alínea b), que tais organizações têm 
direitos suscetíveis de serem violados.
4. Os n.ºs 1, 2 e 3 não excluem a 
possibilidade de um recurso preliminar 
para uma autoridade administrativa e não 
afetam o requisito de esgotamento prévio 
dos recursos administrativos graciosos, 
caso esse requisito esteja previsto na 
legislação nacional.
O referido processo deve ser justo, 
equitativo, atempado e não 
exageradamente dispendioso.
5. Os Estados-Membros garantem que 
sejam postas à disposição do público 
informações práticas relativas ao acesso 
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às vias de recurso administrativo e 
judicial.

Or. en

Justificação

Disposições duplicadas do artigo 25.º da Diretiva 2010/75/UE relativa às emissões 
industriais para assegurar a coerência com a Convenção de Århus.

Alteração 244
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

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 e as infraestruturas 
conectadas só devem ser exploradas em 
áreas licenciadas por titulares de licenças 
ou pelas entidades e operadores
designados para o efeito, e que sejam 
aprovadas pelos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 245
Ivo Belet

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 pelas autoridades 
licenciadoras.

Or. en
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Alteração 246
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O titular da licença deve garantir que 
o operador designado tem capacidade 
para cumprir de forma satisfatória as 
funções e obrigações decorrentes dos 
requisitos do presente regulamento, bem 
como para tomar todas as medidas 
apropriadas no sentido de assegurar que 
essas funções e obrigações sejam 
cumpridas em conformidade com esses 
requisitos.

Or. en

Justificação

É proposto um novo número para sublinhar a responsabilidade do titular da licença em 
relação às capacidades, funções e obrigações do operador.

Alteração 247
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Caso a autoridade competente considere 
que a pessoa designada pelo titular da 
licença não tem competência para agir 
como operador de uma instalação ou de 
um poço, o titular da licença deve ser 
notificado desse facto e assumir todas as 
responsabilidades que incumbem a um 
operador por força do presente 
regulamento.

2. Caso a autoridade competente informe a 
autoridade licenciadora do 
Estado-Membro de que o operador não 
tem competência para desempenhar as 
funções e obrigações em causa, o titular 
da licença deve ser notificado desse facto 
pela autoridade licenciadora, assumir a 
responsabilidade pela execução dessas 
funções e obrigações e designar um 
operador substituto assim que for possível.
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Or. en

Justificação

Aparentemente, pretende-se que, caso a autoridade competente conclua que uma entidade 
não tem competência para agir como operador, o titular da licença assuma as suas 
responsabilidades.  No entanto, o titular da licença é, em muitos casos, um grupo de 
empresas e não uma única pessoa ou empresa.  Nem sempre um grupo deste tipo é aceitável 
enquanto operador, pelo que poderá insistir-se no sentido de essa responsabilidade ser 
assumida por uma única entidade jurídica.

Alteração 248
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As instalações referidas no n.º 1 não 
podem iniciar ou prosseguir 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.

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

Or. en

Alteração 249
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As operações nos poços e combinadas
não podem ser realizadas sem que o 
Relatório de Riscos Graves relativo à 
instalação tenha sido aceite nos termos do 
n.º 3 do presente artigo. Além disso, as 
operações não podem ser iniciadas nem 
executadas se não tiver sido apresentada à 

4. As operações combinadas ou em poços
não podem ser realizadas sem que o 
Relatório de Riscos Graves relativo à 
instalação tenha sido aceite nos termos do 
n.º 3 do presente artigo. Além disso, as 
operações não podem ser iniciadas nem 
executadas se não tiver sido apresentada à 
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autoridade competente uma notificação de 
operações nos poços ou combinadas 
conforme com as condições e os prazos 
especificados nos artigos 13.º e 14.º ou se a 
autoridade competente expressar objeções 
ao conteúdo da notificação.

autoridade competente uma notificação de 
operações combinadas ou uma notificação 
de operações em poços conforme com os
artigos 13.º e 14.º, ou se a autoridade 
competente expressar objeções ao 
conteúdo da notificação.

Or. en

Justificação

A definição deve ser reformulada para melhorar a clareza e suprimir a referência às 
«condições e prazos», que é supérflua.

Alteração 250
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O titular da licença é responsável pela 
prevenção e a reparação dos danos 
ambientais, nos termos da Diretiva 
2004/35/CE, resultantes da exploração 
offshore de petróleo e gás realizada pelo 
titular da licença ou por qualquer entidade
que participe na exploração offshore de 
petróleo e gás com base num contrato com 
o titular da licença. O processo de 
aprovação das operações previsto no 
presente regulamento não prejudica a 
responsabilidade do titular da licença.

1. O titular da licença é responsável pela 
prevenção e a reparação dos danos 
ambientais, nos termos da 
Diretiva 2004/35/CE, resultantes da 
exploração offshore de petróleo e gás 
realizada pelo titular da licença ou pelo 
operador que participe na exploração 
offshore de petróleo e gás com base num 
contrato com o titular da licença.

Or. en

Alteração 251
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 8 – título
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Texto da Comissão Alteração

Autoridade nacional competente Autoridade competente

Or. en

Alteração 252
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros sob cuja jurisdição 
se realizam atividades de exploração 
offshore de petróleo e gás devem designar 
uma autoridade competente responsável 
pelas funções estabelecidas no presente 
regulamento.

1. Os Estados-Membros sob cuja jurisdição 
se realizam atividades de exploração 
offshore de petróleo e gás devem designar 
uma autoridade competente responsável 
pelas funções relacionadas com o âmbito 
do presente regulamento.

Or. en

Alteração 253
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

2. A autoridade competente designada nos 
termos do n.º 1 é, no mínimo, responsável
pelas seguintes obrigações:

Or. en

Alteração 254
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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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 do cumprimento por parte 
dos operadores e proprietários da presente 
legislação através da condução de 
inspeções e inquéritos e da adoção de 
medidas coercivas;

Or. en

Alteração 255
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A autoridade competente é organizada 
em conformidade com o disposto no 
artigo 19.º, de modo a assegurar um 
desempenho independente de funções 
potencialmente conflituosas, 
competências especializadas e uma 
eficácia geral na regulamentação da 
exploração offshore de petróleo e gás.

3. As autoridades competentes que 
cumprem as obrigações previstas no 
presente regulamento devem ser 
independentes em termos funcionais das 
entidades dos Estados-Membros que 
exercem funções relacionadas com o 
desenvolvimento económico do 
Estado-Membro, nomeadamente a 
concessão de autorizações nos termos da 
Diretiva 94/22/CE e a definição de 
políticas em matéria de receitas e 
cobrança das mesmas.

Or. en

Justificação

A prescrição de as autoridades competentes serem independentes em termos funcionais da 
entidade responsável pela concessão de autorizações e pela definição de políticas em matéria 
de receitas e cobrança das mesmas é muito importante e representa um ensinamento 
fundamental a retirar da catástrofe do Golfo do México.
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Alteração 256
Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a autoridade competente dispõe de 
recursos adequados para desempenhar as 
suas funções em conformidade com o 
presente regulamento.

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a autoridade competente dispõe de 
recursos adequados para desempenhar as 
suas funções em conformidade com o 
presente regulamento. Assim, devem 
estabelecer mecanismos de supervisão 
adequados para monitorizar a 
independência e a eficácia da autoridade 
competente, bem como tomar todas as 
medidas necessárias para melhorar o seu 
funcionamento.

Or. en

Alteração 257
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a autoridade competente dispõe de 
recursos adequados para desempenhar as 
suas funções em conformidade com o
presente regulamento.

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades competentes dispõem 
de recursos humanos e financeiros
adequados para cumprir as obrigações 
decorrentes do presente regulamento.

Or. en

Alteração 258
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a autoridade competente dispõe de 
recursos adequados para desempenhar as 
suas funções em conformidade com o 
presente regulamento.

4. Os Estados-Membros com atividades de 
exploração offshore de petróleo e gás sob 
a sua jurisdição devem assegurar que a 
autoridade competente dispõe de recursos 
adequados para desempenhar as suas 
funções em conformidade com o presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 259
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a autoridade competente dispõe de 
recursos adequados para desempenhar as 
suas funções em conformidade com o 
presente regulamento.

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a autoridade competente dispõe da 
autoridade necessária e de recursos 
adequados para desempenhar as suas 
funções em conformidade com o presente 
regulamento.

Or. ro

Alteração 260
Rolandas Paksas

Proposta de regulamento
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A
Agência de controlo da segurança da 
exploração offshore
1. A Agência Europeia da Segurança 
Marítima (AESM) ou uma nova Agência 
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adequadamente estabelecida, a seguir 
designada por «Agência», deve prestar 
apoio técnico e científico à Comissão e 
aos Estados-Membros, a fim de assegurar 
a minimização do risco e a aplicação 
adequada da legislação comunitária no 
domínio da segurança das instalações 
offshore de exploração de petróleo e gás.
2. A Agência deve assegurar que os 
Estados-Membros cumpram plenamente 
todas as disposições do presente 
regulamento, através de medidas que 
incluam auditorias de autoridades 
competentes e avaliações das disposições 
nacionais relativas a processos de 
autorização e à resposta a emergências.
3. Além disso, a Agência tem as seguintes 
responsabilidades no que respeita a:
i) Prestar assistência aos 
Estados-Membros e à Comissão para 
detetar e monitorizar a dimensão e o 
impacto ambiental de um derrame de 
hidrocarbonetos e os riscos que as 
instalações e embarcações a funcionar à 
sua volta representam para a sua 
segurança;
ii) Prestar assistência aos 
Estados-Membros nos seus esforços de 
reparação e descontaminação e coordenar 
a resposta a emergências a nível 
transfronteiriço após um acidente grave, 
nomeadamente em caso de impactos 
transfronteiriços fora das águas 
territoriais da UE;
iii) Prestar assistência aos 
Estados-Membros na investigação de 
acidentes em instalações offshore de
petróleo e de gás, incluindo a análise de 
medidas corretivas;
4. A Agência deve promover normas de 
segurança elevadas e as melhores práticas 
para a exploração offshore de petróleo e 
gás a nível internacional, através das 
instâncias mundiais e regionais 
apropriadas.
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Or. en

Alteração 261
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A
Agência de controlo da segurança da 

exploração offshore
1. A Agência Europeia da Segurança 
Marítima (AESM) ou uma nova Agência 
adequadamente estabelecida, a seguir 
designada por «Agência», deve prestar 
apoio técnico e científico à Comissão e 
aos Estados-Membros, a fim de assegurar 
a minimização do risco e a aplicação 
adequada da legislação comunitária no 
domínio da segurança das instalações 
offshore de exploração de petróleo e gás.
2. A Agência analisa as autorizações na
ótica das disposições do presente 
regulamento, audita as autoridades 
competentes e fiscaliza as inspeções, bem 
como as disposições dos 
Estados-Membros em matéria de resposta 
a emergências.
3. Além disso, a Agência tem as seguintes 
responsabilidades no que respeita a:
i) Prestar assistência aos 
Estados-Membros e à Comissão para 
detetar e monitorizar a dimensão e o 
impacto ambiental de um derrame de 
hidrocarbonetos e os riscos que as 
instalações e embarcações a funcionar à 
sua volta representam para a sua 
segurança;
ii) Prestar assistência aos 
Estados-Membros nos seus esforços de 
reparação e descontaminação e coordenar 
a resposta a emergências a nível 
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transfronteiriço após um acidente grave, 
nomeadamente em caso de impactos 
transfronteiriços fora das águas 
territoriais da UE;
iii) Prestar assistência aos 
Estados-Membros na investigação de 
acidentes em instalações offshore de 
petróleo e de gás, incluindo a análise de 
medidas corretivas;
A Agência deve promover normas de 
segurança elevadas e as melhores práticas 
para a exploração offshore de petróleo e 
gás a nível internacional, através das 
instâncias mundiais e regionais 
apropriadas.

Or. en

Alteração 262
Francisco Sosa Wagner

Proposta de regulamento
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A (novo)
Agência de controlo da segurança da 

exploração offshore
1. A Agência Europeia da Segurança 
Marítima (AESM) ou uma nova Agência 
adequadamente estabelecida, a seguir 
designada por «Agência», deve prestar 
apoio técnico e científico à Comissão e 
aos Estados-Membros, a fim de assegurar 
a minimização do risco e a aplicação 
adequada da legislação comunitária no 
domínio da segurança das instalações 
offshore de exploração de petróleo e de 
gás.
2. A Agência deve assegurar que os 
Estados-Membros cumpram plenamente 
todas as disposições do presente 
regulamento, através de medidas que 
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incluam auditorias de autoridades 
competentes e avaliações das disposições 
nacionais relativas a processos de 
autorização e à resposta a emergências.
3. A Agência deve promover normas de 
segurança elevadas e as melhores práticas 
para a exploração offshore de petróleo e 
gás a nível internacional, através das 
instâncias mundiais e regionais 
apropriadas.

Or. en

Alteração 263
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A
Agência Europeia da Segurança 

Marítima (AESM)
A AESM terá as seguintes 
responsabilidades:
1. Fiscalização das inspeções, bem como 
das disposições dos Estados-Membros, em 
matéria de resposta a emergências.
2. No que diz respeito à resposta a 
emergências:
a) Prestar assistência aos 
Estados-Membros e à Comissão para 
detetar e monitorizar a dimensão e o 
impacto ambiental de um derrame de 
hidrocarbonetos e os riscos que as 
instalações e embarcações a funcionar à 
sua volta representam para a sua 
segurança;
b) Prestar assistência aos 
Estados-Membros nos seus esforços de 
reparação e descontaminação e coordenar 
a resposta a emergências a nível 
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transfronteiriço após um acidente grave, 
nomeadamente em caso de impactos 
transfronteiriços fora das águas 
territoriais da UE;
c) Prestar assistência aos 
Estados-Membros na investigação de 
acidentes em instalações offshore de 
petróleo e de gás, incluindo a análise de 
medidas corretivas;
3. Promover normas de segurança 
elevadas e as melhores práticas para a 
exploração offshore de petróleo e gás a 
nível internacional, através das instâncias 
mundiais e regionais adequadas.

Or. en

Alteração 264
Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A
Funções da Agência Europeia da 

Segurança Marítima
A Agência Europeia da Segurança 
Marítima deve:
i) Prestar assistência aos 
Estados-Membros e à Comissão para 
detetar e monitorizar a dimensão e o 
impacto ambiental de um derrame de 
hidrocarbonetos;
ii) Prestar assistência aos 
Estados-Membros na elaboração e 
execução de planos de resposta a 
emergências após um acidente grave, 
nomeadamente quando se verificarem 
efeitos transfronteiriços, designadamente 
no caso de impactos transfronteiriços fora 
das águas da União.
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Or. en

Alteração 265
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

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 
autoridade competente a seguinte 
documentação:

1. Sob reserva das disposições transitórias 
constantes do artigo 38.º, o operador de 
uma instalação de produção deve 
apresentar à autoridade competente a 
seguinte documentação:

Or. en

Alteração 266
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) No caso de uma instalação de produção 
planeada, uma notificação da conceção, 
conforme com o estabelecido no anexo II, 
parte 1;

a) No caso de uma instalação de produção 
planeada, uma notificação da conceção, 
conforme com os requisitos mínimos
estabelecidos no anexo II, parte 1;

Or. en

Alteração 267
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Um Relatório de Riscos Graves com as 
informações especificadas no artigo 10.º 
ou no artigo 11.º;

b) No caso de uma instalação de produção 
existente a deslocar para um novo local de 
produção onde será operada, uma 
notificação da deslocação em 
conformidade com o estabelecido no 
anexo II, parte 1;

Or. en

Alteração 268
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Um plano de resposta a emergências 
interno nos termos do artigo 12.º, 
integrado no Relatório de Riscos Graves;

c) Um Relatório de Riscos Graves com as 
informações especificadas no artigo 10.º;

Or. en

Justificação

Recomenda-se que estes requisitos sejam transferidos para o anexo II, do qual consta uma 
lista completa dos requisitos de apresentação.

Alteração 269
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 9.º – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Or. en

Justificação

Recomenda-se que estes requisitos sejam transferidos para o anexo II, do qual consta uma 
lista completa dos requisitos de apresentação.

Alteração 270
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Provas da garantia financeira do 
operador.

Or. en

Alteração 271
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Provas da garantia financeira do 
operador.

Or. en

Alteração 272
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade competente deve receber a 
notificação da conceção o mais tardar 

2. Sob reserva das disposições transitórias 
constantes do artigo 38.º, o operador de 
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24 semanas antes da apresentação 
prevista de um Relatório de Riscos Graves
relativo à operação planeada.

uma instalação não produtiva deve 
apresentar à autoridade competente um 
Relatório de Riscos Graves com as 
informações especificadas no artigo 11.º.

Or. en

Alteração 273
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Relatório de Riscos Graves deve ser 
notificado à autoridade competente num 
prazo por esta fixado e que terminará, o 
mais tardar, 12 semanas antes da data 
prevista para o início da operação.

3. A autoridade competente deve receber a 
notificação da conceção com 
antecedência suficiente, de modo a 
permitir que o operador tenha em conta 
quaisquer questões por ela colocadas 
durante a conclusão da conceção final e a 
elaboração do Relatório de Riscos Graves.

Or. en

Alteração 274
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A autoridade competente deve 
receber a notificação da deslocação com 
antecedência suficiente, de molde a 
permitir que o operador tenha em conta 
quaisquer questões por ela colocadas 
durante a elaboração do Relatório de 
Riscos Graves.

Or. en
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Alteração 275
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Se uma instalação de produção 
existente estiver em vias de entrar ou sair 
das águas de um Estado-Membro, as 
autoridades competentes devem ser 
notificadas por escrito antes da data 
prevista para a entrada ou saída da 
instalação de produção das águas desse 
Estado-Membro.

Or. en

Alteração 276
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-C. Se ocorrer uma alteração substantiva 
da notificação da conceção ou deslocação 
antes da apresentação do Relatório de 
Riscos Graves, essa alteração deve ser 
comunicada à autoridade competente 
assim que for possível.

Or. en

Alteração 277
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3-D (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-D. A autoridade competente deve 
receber o Relatório de Riscos Graves até, 
no máximo, 24 semanas antes da data 
prevista para o início da operação ou 
dentro de um prazo por ela indicado.

Or. en

Alteração 278
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 10 – título

Texto da Comissão Alteração

Relatório de Riscos Graves relativo a uma 
instalação de produção

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 279
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson, Peter Skinner

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, 
no mínimo, as informações especificadas 
no anexo II, partes 2 e 5, tendo de ser 
revisto sempre que apropriado. Os 
representantes dos trabalhadores devem 
ser consultados durante a elaboração do 
Relatório de Riscos Graves.

Or. en
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Alteração 280
Francisco Sosa Wagner

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 apresentar provas de que as 
opiniões dos representantes dos 
trabalhadores foram tomadas em 
consideração.

Or. en

Alteração 281
Ivo Belet

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 
que impliquem uma alteração substantiva 
do atual Relatório de Riscos Graves, ou 
caso 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.

Or. en

Alteração 282
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3
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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 venham a ser introduzidas 
alterações na instalação de produção que 
alterem substantivamente o risco de 
acidentes graves, ou caso se pretenda 
desativar uma instalação de produção 
fixa, o Relatório de Riscos Graves a ela 
referente deve ser alterado em 
conformidade com os requisitos mínimos 
previstos no anexo II, parte 6, e 
apresentado à autoridade competente.

Or. en

Justificação

O presente artigo deve exigir a revisão regular do Relatório de Riscos Graves para mantê-lo 
atualizado. Visto que as instalações móveis não são desativadas no local, esta prescrição 
deve aplicar-se apenas às instalações fixas.

Alteração 283
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Caso sejam necessárias informações 
adicionais antes de o Relatório de Riscos 
Graves poder ser aceite, o operador deve, a 
pedido da autoridade competente, facultar
essas informações e, se necessário, alterar 
o Relatório de Riscos Graves apresentado.

Or. en

Justificação

O presente artigo deve ser alterado de modo a imputar a obrigação ao operador e não à 
autoridade competente.
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Alteração 284
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O Relatório de Riscos Graves alterado 
relativo a uma instalação de produção, a 
que se refere o n.º 3, deve ser apresentado à 
autoridade competente no prazo por esta 
fixado e o mais tardar 6 semanas antes da 
data prevista para o início dos trabalhos. 
Os trabalhos planeados não podem ser 
iniciados antes de a autoridade competente 
aceitar o Relatório de Riscos Graves 
alterado relativo à instalação de produção.

5. O Relatório de Riscos Graves alterado 
relativo a uma instalação de produção, a 
que se refere o n.º 3, deve ser apresentado à 
autoridade competente o mais tardar 12
semanas antes da data prevista para o início 
dos trabalhos ou dentro de um prazo por 
ela indicado. Quaisquer alterações 
propostas para os procedimentos e 
mecanismos constantes do atual Relatório 
de Riscos Graves não podem ser aplicadas
antes de a autoridade competente aceitar o 
Relatório de Riscos Graves alterado 
relativo à instalação de produção.

Or. en

Alteração 285
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

6. O Relatório de Riscos Graves relativo a 
uma instalação de produção deve ser objeto 
de uma revisão periódica pelo operador 
pelo menos de cinco em cinco anos, ou 
com maior frequência se a autoridade 
competente assim o exigir. Deve ser 
apresentado um resumo da revisão à 
autoridade competente num prazo de 28 
dias após a sua conclusão ou, caso a 
revisão tenha sido exigida pela autoridade 
competente, dentro de um prazo por ela 
indicado.

Or. en
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Alteração 286
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson, Peter Skinner

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 de produção deve conter, 
no mínimo, as informações especificadas 
no anexo II, partes 3 e 5, tendo de ser 
revisto sempre que apropriado. Os 
representantes dos trabalhadores devem 
ser consultados durante a elaboração do 
Relatório de Riscos Graves.

Or. en

Justificação

O presente artigo deve exigir a revisão regular do Relatório de Riscos Graves para mantê-lo 
atualizado.

Alteração 287
Francisco Sosa Wagner

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 de produção deve conter as 
informações especificadas no anexo II, 
partes 3 e 5, e apresentar provas de que as 
opiniões dos representantes dos 
trabalhadores foram tomadas em 
consideração.

Or. en
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Alteração 288
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

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 venham a ser introduzidas 
alterações na instalação não produtiva que 
alterem substantivamente o risco de 
acidentes graves, ou caso se pretenda 
desativar uma instalação não produtiva 
fixa, o Relatório de Riscos Graves a ela 
referente deve ser alterado em 
conformidade com os requisitos mínimos 
previstos no anexo II, parte 6 (excluindo o 
n.º 4), e apresentado à autoridade 
competente.

Or. en

Justificação

Visto que as instalações móveis não são desativadas no local, esta prescrição deve aplicar-se 
apenas às instalações fixas.

Alteração 289
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Relatório de Riscos Graves alterado 
relativo a uma instalação não produtiva, a 
que se refere o n.º 2, deve ser apresentado à 
autoridade competente no prazo por esta 
fixado e o mais tardar 2 semanas antes da 
data prevista para o início dos trabalhos. 
Estes trabalhos não podem ser iniciados
antes de a autoridade competente aceitar o 
Relatório de Riscos Graves alterado 
relativo à instalação não produtiva.

3. O Relatório de Riscos Graves alterado 
relativo a uma instalação não produtiva, a 
que se refere o n.º 2, deve ser apresentado à 
autoridade competente o mais tardar 
12 semanas antes da data prevista para o 
início dos trabalhos ou dentro de um prazo 
por ela indicado. Quaisquer alterações 
propostas para os procedimentos e 
mecanismos constantes do atual Relatório 
de Riscos Graves não podem ser aplicadas
antes de a autoridade competente aceitar o 
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Relatório de Riscos Graves alterado 
relativo à instalação de produção.

Or. en

Alteração 290
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. No caso de uma instalação não produtiva 
móvel, o Relatório de Riscos Graves 
alterado a que se refere o n.º 2 deve ser 
apresentado à autoridade competente no 
prazo por esta fixado e o mais tardar 2
semanas antes da data prevista para a sua 
entrada em funcionamento. A instalação 
não pode entrar em funcionamento antes de 
a autoridade competente aceitar o 
correspondente Relatório de Riscos Graves 
alterado.

4. O Relatório de Riscos Graves alterado 
relativo a uma instalação não produtiva, a 
que se refere o n.º 2, deve ser apresentado à 
autoridade competente o mais tardar 
12 semanas antes da data prevista para o 
início dos trabalhos ou dentro de um prazo 
por ela indicado. A instalação não pode 
entrar em funcionamento antes de a 
autoridade competente aceitar o 
correspondente Relatório de Riscos Graves 
alterado.

Or. en

Alteração 291
Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

5. Caso sejam necessárias informações 
adicionais antes de o Relatório de Riscos 
Graves poder ser aceite, o operador deve, a 
pedido da autoridade competente, facultar
essas informações e, se necessário,
realizar as alterações necessárias tendo 
em vista a apresentação do Relatório de 
Riscos Graves.
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Or. en

Alteração 292
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

5. Caso sejam necessárias informações 
adicionais antes de o Relatório de Riscos 
Graves poder ser aceite, o operador deve, a 
pedido da autoridade competente, facultar
essas informações e, se necessário, alterar 
o Relatório de Riscos Graves apresentado.

Or. en

Justificação

O presente artigo deve ser alterado de modo a imputar a obrigação ao operador e não à 
autoridade competente.

Alteração 293
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O Relatório de Riscos Graves relativo a 
uma instalação de produção deve ser objeto 
de uma revisão periódica pelo operador 
pelo menos de cinco em cinco anos, ou 
com maior frequência se a autoridade 
competente o exigir. Os resultados da 
revisão devem ser notificados à autoridade 
competente.

6. O Relatório de Riscos Graves relativo a 
uma instalação de produção deve ser objeto 
de uma revisão periódica pelo operador 
pelo menos de cinco em cinco anos, ou 
com maior frequência se a autoridade 
competente o exigir. Um resumo da 
revisão deve ser apresentado à autoridade 
competente num prazo de 28 dias após a 
sua conclusão ou, caso a revisão tenha 
sido exigida pela autoridade competente, 
dentro de um prazo por ela indicado.
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Or. en

Alteração 294
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os operadores devem elaborar os planos 
de resposta a emergências internos tendo 
em conta as avaliações dos riscos de 
acidente grave efetuadas durante a 
preparação do mais recente relatório de 
perigos graves. Caso a perfuração de um 
poço seja feita a partir de uma instalação 
não produtiva móvel, o plano de resposta a 
emergências interno deve ser apresentado 
à autoridade competente para 
acompanhar a respetiva notificação do 
poço.

Or. en

Alteração 295
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O plano de resposta a emergências 
interno de uma instalação de produção ou 
de uma instalação não produtiva é 
apresentado à autoridade competente 
integrado no Relatório de Riscos Graves.

2. O plano de resposta a emergências 
interno de uma instalação de produção ou 
de uma instalação não produtiva é 
apresentado pelo operador à autoridade 
competente para acompanhar o Relatório 
de Riscos Graves.

Or. en
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Alteração 296
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As instalações não produtivas que 
realizem operações em poços numa 
situação em que o plano de resposta a 
emergências interno seja alterado por 
razões especificamente associadas à 
localização dos poços devem notificar a 
autoridade competente da dita alteração 
ao plano de resposta a emergências 
interno, quando apresentarem a 
notificação dos poços.

Suprimido

Or. en

Justificação

O presente número é desnecessário, pois o artigo 12.º, n.º 1, indica que o plano deve ser 
apresentado com cada avaliação dos riscos referente à notificação do poço.

Alteração 297
Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A.  Os operadores devem fornecer 
provas da existência de equipamento de 
contenção de eventuais derrames que 
permita uma resposta atempada em caso 
de acidente grave.

Or. en

Alteração 298
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Devem estar disponíveis 
equipamentos de contenção de potenciais 
derrames nesses locais, de modo a 
permitir a sua utilização atempada em 
caso de acidente grave.

Or. en

Justificação

Sugestão diferente para a alteração 35 constante do projeto de relatório de Ivo Belet. O 
equipamento de contenção pode ser transportado por via aérea, pelo que pode não ser 
adequado referir o conceito de «proximidade».

Alteração 299
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O mais tardar 21 dias antes da data de 
início da operação num poço, o operador 
do poço envia à autoridade competente 
uma notificação com informações 
pormenorizadas sobre a conceção do poço 
e o seu funcionamento, em conformidade 
com o prescrito no anexo II, parte 4.

1. O operador do poço envia à autoridade 
competente uma notificação com 
informações pormenorizadas sobre a 
conceção do poço e as operações para ele 
propostas, em conformidade com os 
requisitos mínimos previstos no anexo II, 
parte 4, o mais tardar 21 dias antes da 
data de início das operações em poços ou 
dentro de um prazo indicado pela 
autoridade competente.

Or. en

Alteração 300
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade competente analisa a 
notificação e toma as medidas que 
considere necessárias, antes de se poder 
dar início à operação no poço.

2. A autoridade competente analisa a 
notificação e, se as considerar necessárias,
toma as medidas adequadas antes de se 
poder dar início às operações no poço.

Or. en

Alteração 301
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O operador do poço notifica 
imediatamente a autoridade competente de 
qualquer alteração significativa às 
informações contidas na notificação do 
poço, informando simultaneamente o 
examinador independente do poço nos 
termos do artigo 15.º, n.º 3, alínea b).

3. O operador do poço notifica 
imediatamente a autoridade competente de 
qualquer alteração substantiva às 
informações contidas na notificação do 
poço. O operador do poço recorre ao
verificador independente nos termos do 
artigo 15.º, n.º 3, alínea b).

Or. en

Justificação

Esta sequência de acontecimentos não é lógica. O operador do poço tem de recorrer ao 
verificador independente durante a preparação de uma alteração substantiva antes de 
apresentá-la à autoridade competente. É proposta uma alteração nesse sentido.

Alteração 302
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. Se as operações em poços 
acarretarem o risco de uma fuga 
imprevista de hidrocarbonetos, o operador 
deve apresentar relatórios à autoridade 
competente em conformidade com o 
prescrito no anexo II, parte 4-A. Os 
relatórios devem ser apresentados com 
uma periodicidade semanal, a contar do 
dia do início das operações no poço, ou 
nos intervalos indicados pela autoridade 
competente.

Or. en

Alteração 303
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O operador de uma instalação que vá 
participar numa operação combinada deve 
enviar à autoridade competente uma 
notificação com informações 
pormenorizadas sobre a dita operação, em 
conformidade com o prescrito no anexo II, 
parte 7. Os operadores das instalações em 
causa podem acordar que um deles 
elabore a notificação das operações 
combinadas em nome de todos. A 
notificação deve ser apresentada o mais 
tardar 21 dias antes da data de início das 
operações combinadas.

1. O operador de uma instalação que vá 
participar em operações combinadas deve 
apresentar à autoridade competente uma 
notificação com informações 
pormenorizadas sobre as ditas operações, 
em conformidade com os requisitos 
mínimos do anexo II, parte 7. Caso haja 
mais de um operador das instalações 
envolvido nas operações combinadas, os 
operadores devem incumbir um deles de 
elaborar a notificação das operações 
combinadas. A notificação deve ser 
apresentada o mais tardar 21 dias antes da 
data de início das operações combinadas 
ou dentro de um prazo indicado pela 
autoridade competente.

Or. en
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Alteração 304
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade competente analisa a 
notificação e toma as medidas que 
considere necessárias antes de a operação 
combinada poder ser iniciada.

2. A autoridade competente analisa a 
notificação e toma as medidas que 
considere necessárias antes do início das 
operações combinadas.

Or. en

Alteração 305
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O operador que tiver elaborado a 
notificação deve informar imediatamente a 
autoridade competente de qualquer 
alteração significativa das informações 
nela contidas.

3. O operador que tiver elaborado a 
notificação deve informar imediatamente a 
autoridade competente de qualquer 
alteração substantiva à notificação das 
operações combinadas.

Or. en

Alteração 306
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 15 – título

Texto da Comissão Alteração

Verificação independente por terceiros Verificação independente

Or. fr
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Alteração 307
Rachida Dati

Proposta de regulamento
Artigo 15 – título

Texto da Comissão Alteração

Verificação independente por terceiros Verificação independente

Or. fr

Justificação

Não está provado que a verificação por terceiros seja, necessariamente, a melhor prática 
disponível em matéria de independência. O texto deve proporcionar flexibilidade suficiente 
para a organização de uma verificação independente, baseada nas características e práticas 
nacionais.

Alteração 308
Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 15 – título

Texto da Comissão Alteração

Verificação independente por terceiros Verificação independente

Or. en

Alteração 309
Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os operadores devem estabelecer um 
mecanismo de verificação independente e 
de exame dos poços por terceiros e 
descrever esses mecanismos na política 
relativa aos acidentes graves integrada nos 

1. Os operadores devem estabelecer um 
mecanismo de verificação independente e 
de exame dos poços e descrever esses 
mecanismos na política relativa aos 
acidentes graves integrada nos Relatórios 
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Relatórios de Riscos Graves, em 
conformidade com o artigo 18.º.

de Riscos Graves, em conformidade com o 
artigo 18.º.

Or. en

Alteração 310
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os operadores devem estabelecer um 
mecanismo de verificação independente e 
de exame dos poços por terceiros e 
descrever esses mecanismos na política 
relativa aos acidentes graves integrada 
nos Relatórios de Riscos Graves, em 
conformidade com o artigo 18.º.

1. Os operadores devem estabelecer 
mecanismos de verificação independente e 
de exame dos poços durante o ciclo de 
vida de uma instalação ou de um poço e 
descrever esses mecanismos na descrição 
do sistema de gestão da segurança 
apresentada com o fito de acompanhar os
Relatórios de Riscos Graves, em 
conformidade com os artigos 10.º e 11.º.

Or. en

Justificação

A verificação independente deve ter início tão cedo quanto possível e aplicar-se a todo o ciclo 
de vida da instalação ou do poço. Este importante princípio tem de ficar expresso de forma 
mais clara no artigo 15.º.

Alteração 311
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os operadores devem estabelecer um 
mecanismo de verificação independente e 
de exame dos poços por terceiros e 
descrever esses mecanismos na política 
relativa aos acidentes graves integrada nos 

1. Os operadores devem estabelecer um 
mecanismo de verificação independente 
para o exame dos poços e descrever esses 
mecanismos na política relativa aos 
acidentes graves integrada nos Relatórios 
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Relatórios de Riscos Graves, em 
conformidade com o artigo 18.º.

de Riscos Graves, em conformidade com o 
artigo 18.º.

Or. fr

Alteração 312
Rachida Dati

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os operadores devem estabelecer um 
mecanismo de verificação independente e 
de exame dos poços por terceiros e 
descrever esses mecanismos na política 
relativa aos acidentes graves integrada nos 
Relatórios de Riscos Graves, em 
conformidade com o artigo 18.º.

1. Os operadores devem estabelecer um 
mecanismo de verificação independente e 
de exame dos poços e descrever esses 
mecanismos na política relativa aos 
acidentes graves integrada nos Relatórios 
de Riscos Graves, em conformidade com o 
artigo 18.º.

Or. fr

Justificação

Não está provado que a verificação por terceiros seja, necessariamente, a melhor prática 
disponível em matéria de independência. O texto deve proporcionar flexibilidade suficiente 
para a organização de uma verificação independente baseada nas características e práticas 
nacionais.

Alteração 313
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os resultados da verificação 
independente não interferem com a 
responsabilidade do operador pelo 
funcionamento correto e seguro dos 
equipamentos e sistemas sob verificação.
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Or. en

Alteração 314
Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A seleção do verificador independente e 
a conceção dos mecanismos de verificação 
independente por terceiros e de exame 
independente dos poços devem respeitar os 
critérios indicados no anexo II, parte 5.

2. A seleção do verificador independente e 
a conceção dos mecanismos de verificação 
independente e de exame independente dos 
poços devem respeitar os critérios 
indicados no anexo II, parte 5.

Or. en

Alteração 315
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A seleção do verificador independente e 
a conceção dos mecanismos de verificação 
independente por terceiros e de exame 
independente dos poços devem respeitar os 
critérios indicados no anexo II, parte 5.

2. A seleção do verificador independente e 
a conceção dos mecanismos de verificação 
independente e de exame dos poços devem 
respeitar, no mínimo, os critérios indicados 
no anexo II, parte 5.

Or. en

Alteração 316
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. A seleção do verificador independente e 
a conceção dos mecanismos de verificação 
independente por terceiros e de exame 
independente dos poços devem respeitar os 
critérios indicados no anexo II, parte 5.

2. A seleção do verificador independente e 
a conceção dos mecanismos de verificação 
independente para o exame dos poços 
devem respeitar os critérios indicados no 
anexo II, parte 5. 

Or. fr

Alteração 317
Rachida Dati

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A seleção do verificador independente e 
a conceção dos mecanismos de verificação 
independente por terceiros e de exame 
independente dos poços devem respeitar os 
critérios indicados no anexo II, parte 5.

2. A seleção do verificador independente e 
a conceção dos mecanismos de verificação 
independente e de exame independente dos 
poços devem respeitar os critérios 
indicados no anexo II, parte 5.

Or. fr

Justificação

Não está provado que a verificação por terceiros seja, necessariamente, a melhor prática 
disponível em matéria de independência. O texto deve proporcionar flexibilidade suficiente 
para a organização de uma verificação independente baseada nas características e práticas 
nacionais.

Alteração 318
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. O mecanismo de verificação 
independente por terceiros referente às 

3. Os mecanismos de verificação 
independente devem ser estabelecidos:
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instalações de produção e às instalações 
não produtivas deve ser estabelecido:

Or. en

Alteração 319
Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 320
Rachida Dati

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

Não está provado que a verificação por terceiros seja, necessariamente, a melhor prática 
disponível em matéria de independência. O texto deve proporcionar flexibilidade suficiente 
para a organização de uma verificação independente baseada nas características e práticas 
nacionais.
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Alteração 321
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Em relação às instalações, para oferecer 
uma garantia independente de que os 
sistemas especificados e os elementos 
críticos para a segurança identificados nas 
avaliações dos riscos, bem como o sistema 
de gestão da segurança da instalação, são 
adequados e estão atualizados e que o 
calendário de exame e ensaio do sistema
de controlo de riscos graves é adequado, 
está atualizado e funciona como previsto;

a) Em relação às instalações, para oferecer 
uma garantia independente de que a 
instalação especificada e os elementos 
críticos para a segurança identificados nas 
avaliações dos riscos, bem como o sistema 
de gestão da segurança da instalação, são 
adequados, e que o exame e o ensaio dos 
sistemas de controlo de riscos graves são 
adequados e realizados como previsto;

Or. en

Justificação

A presente alínea introduz um novo termo - «sistemas especificados» - sem explicar/definir o 
seu significado. Consequentemente, o artigo 15.º, n.º 3, alínea a), pode ser interpretado como 
exigindo a verificação por terceiros dos sistemas de gestão da segurança da instalação, e não 
os seus equipamentos. Seria mais aconselhável utilizar o termo «instalação especificada».

Alteração 322
Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Em relação às instalações, para oferecer 
uma garantia independente de que os 
sistemas especificados e os elementos 
críticos para a segurança identificados nas 
avaliações dos riscos, bem como o sistema 
de gestão da segurança da instalação, são 
adequados e estão atualizados e que o 
calendário de exame e ensaio do sistema de 
controlo de riscos graves é adequado, está 
atualizado e funciona como previsto;

a) Em relação às instalações, para oferecer 
uma garantia independente de que os 
sistemas especificados e, se for caso disso,
os elementos críticos para a segurança 
identificados nas avaliações dos riscos, 
bem como o sistema de gestão da 
segurança da instalação, são adequados e 
estão atualizados e que o calendário de 
exame e ensaio do sistema de controlo de 
riscos graves é adequado, está atualizado e 
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funciona como previsto;

Or. en

Alteração 323
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) em relação às instalações, para oferecer 
uma garantia independente de que os 
sistemas especificados e os elementos 
críticos para a segurança identificados nas 
avaliações dos riscos, bem como o sistema 
de gestão da segurança da instalação, são 
adequados e estão atualizados e que o 
calendário de exame e ensaio do sistema de 
controlo de riscos graves é adequado, está 
atualizado e funciona como previsto;

a) em relação às instalações, para oferecer 
uma garantia independente de que os 
sistemas especificados e, caso necessário,
os elementos críticos para a segurança tais 
como identificados nas avaliações dos 
riscos, bem como o sistema de gestão da 
segurança da instalação, são adequados e 
estão atualizados e que o calendário de 
exame e ensaio do sistema de controlo de 
riscos graves é adequado, está atualizado e 
funciona como previsto; 

Or. fr

Alteração 324
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Em relação aos planos dos poços, para 
oferecer uma garantia independente de que 
a conceção do poço e as medidas de 
controlo do mesmo são adequadas para as 
condições previstas no poço e servem de 
base a eventuais alterações à dita 
conceção.

b) Em relação às notificações dos poços, 
para oferecer uma garantia independente de 
que a conceção do poço e as medidas de 
controlo do mesmo são sempre adequadas 
para as condições previstas no poço.

Or. en
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Alteração 325
Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Em relação aos planos dos poços, para 
oferecer uma garantia independente de que 
a conceção do poço e as medidas de 
controlo do mesmo são adequadas para as 
condições previstas no poço e servem de 
base a eventuais alterações à dita 
conceção.

b) Em relação aos planos dos poços, para 
oferecer uma garantia independente de que 
a conceção do poço e as medidas de 
controlo do mesmo são adequadas para as 
condições previstas no poço e atualizadas 
em caso de eventuais alterações à dita 
conceção.

Or. en

Alteração 326
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Em relação aos planos dos poços, para 
oferecer uma garantia independente de que 
a conceção do poço e as medidas de 
controlo do mesmo são adequadas para as 
condições previstas no poço e servem de 
base a eventuais alterações à dita 
conceção.

b) Em relação aos planos dos poços, para 
oferecer uma garantia independente de que 
a conceção do poço e as medidas de 
controlo do mesmo são adequadas para as 
condições previstas no poço e atualizadas 
em caso de eventuais alterações à dita 
conceção.

Or. en

Alteração 327
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea b)



AM\911374PT.doc 125/273 PE494.690v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

b) em relação aos planos dos poços, para 
oferecer uma garantia independente de que 
a conceção do poço e as medidas de 
controlo do mesmo são adequadas para as 
condições previstas no poço e servem de 
base a eventuais alterações à dita 
conceção.

b) em relação aos planos dos poços, para 
oferecer uma garantia independente de que 
as medidas de conceção do poço são 
adequadas para as condições previstas no 
poço e que serão atualizadas no caso de
eventuais alterações à dita conceção. 

Or. fr

Alteração 328
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os operadores devem responder e 
tomar medidas adequadas com base nos 
resultados da verificação independente.

Or. en

Alteração 329
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Os operadores devem assegurar que o 
relatório do mecanismo de verificação 
independente previsto no n.º 3, alínea a), e 
as respostas e medidas respetivas são 
facultados à autoridade competente quando 
esta os solicitar e mantidos pelo operador, 
por um período de 6 meses, após a 
conclusão das atividades de exploração de 
petróleo e gás a que dizem respeito.
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Or. en

Justificação

Os relatórios de verificação devem ser facultados à autoridade competente a pedido desta, 
mas o mesmo princípio não é adotado no anexo II, parte 5, ponto 3. Tais informações têm de 
ser mantidas durante um período definido (por exemplo, todos os registos de exames, 
revisões do mecanismo, etc., devem ser mantidos durante a vida útil da instalação, mais 6 
meses).

Alteração 330
Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Os operadores devem assegurar que os 
resultados do mecanismo de verificação 
independente previsto no n.º 3, alínea a), e 
as respostas e medidas respetivas são 
facultados à autoridade competente quando 
esta os solicitar.

Or. en

Alteração 331
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Os operadores devem assegurar que os 
resultados do mecanismo de verificação 
independente previsto no n.º 3, alínea a), 
são facultados à autoridade competente 
quando esta os solicitar. 

Or. fr
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Alteração 332
Rachida Dati

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Os operadores devem assegurar que os 
resultados do mecanismo de verificação 
independente previsto no n.º 3, alínea a), 
são facultados à autoridade competente 
quando esta os solicitar.

Or. fr

Justificação

Não está provado que a verificação por terceiros seja, necessariamente, a melhor prática 
disponível em matéria de independência. O texto deve proporcionar flexibilidade suficiente 
para a organização de uma verificação independente baseada nas características e práticas 
nacionais.

Alteração 333
Vicky Ford

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 prevista no artigo 13.º.

Suprimido

Or. en

Justificação

Não traria grandes vantagens, proporcionalmente aos encargos administrativos adicionais, 
obrigar o operador a incluir as conclusões do exame independente na notificação de 
operações em poços relacionada com a avaliação da conceção e das barreiras do poço. 
Importa que o examinador do poço analise a avaliação antes de o poço ser iniciado ou 
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aprovado.

Alteração 334
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Em relação às instalações de produção, o 
mecanismo de verificação deve ser criado 
antes de o Relatório de Riscos Graves ser 
apresentado à autoridade competente. No 
caso de uma instalação não produtiva, o 
mecanismo deve ser criado antes de a 
instalação ser inserida numa operação 
específica.

6. Em relação às instalações de produção, o 
mecanismo de verificação deve ser criado 
antes de o Relatório de Riscos Graves ser 
apresentado à autoridade competente. No 
caso de uma instalação não produtiva, o 
mecanismo deve ser criado antes de a 
instalação ser operada em águas da União.

Or. en

Alteração 335
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Em relação às instalações de produção, o 
mecanismo de verificação deve ser criado 
antes de o Relatório de Riscos Graves ser 
apresentado à autoridade competente. No 
caso de uma instalação não produtiva, o 
mecanismo deve ser criado antes de a 
instalação ser inserida numa operação 
específica.

6. Em relação às instalações de produção, o 
mecanismo de verificação independente
deve ser criado antes de o Relatório de 
Riscos Graves ser apresentado à autoridade 
competente. No caso de uma instalação não 
produtiva, o mecanismo deve ser criado 
antes de a instalação ser inserida numa 
operação específica. 

Or. fr

Alteração 336
Vicky Ford
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. As instalações não produtivas em 
funcionamento em águas da União devem 
respeitar o prescrito nas convenções 
internacionais relevantes, em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 391/2009 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 23 de abril de 2009, ou as 
normas equivalentes do código para a 
construção e o equipamento das unidades 
móveis de perfuração offshore (Código 
MODU 2009). Estas instalações devem 
ser certificadas por uma organização 
reconhecida pela União Europeia em 
conformidade com o regulamento 
supramencionado.

Suprimido

Or. en

Justificação

As referências ao código MODU da OMI e a outras normas marítimas, bem como à forma 
como estes requisitos devem ser certificados, devem ser suprimidas. Nada acrescentam, 
sendo igualmente questionável que a Comissão Europeia tenha competência para exigir tais 
alterações (por exemplo, é o Estado do pavilhão, que pode ser exterior à UE, que 
regulamenta essas matérias). Note-se ainda que, do ponto de vista jurídico, o Código MODU 
da OMI não constitui um quadro vinculativo.

Alteração 337
Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. As instalações não produtivas em 
funcionamento em águas da União devem 
respeitar o prescrito nas convenções 
internacionais relevantes, em conformidade 
com o Regulamento (CE) n.º 391/2009 do 

7. As instalações não produtivas móveis em 
funcionamento em águas da União devem 
respeitar o prescrito nas convenções 
internacionais relevantes, em conformidade 
com o Regulamento (CE) n.º 391/2009 do 
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Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de abril de 2009, ou as normas 
equivalentes do código para a construção e 
o equipamento das unidades móveis de 
perfuração offshore (Código MODU 2009). 
Estas instalações devem ser certificadas 
por uma organização reconhecida pela 
União Europeia em conformidade com o 
regulamento supramencionado.

Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de abril de 2009, ou as normas 
equivalentes da versão aplicável do código 
para a construção e o equipamento das 
unidades móveis de perfuração offshore
(Código MODU). Estas instalações devem 
ser certificadas como cumpridoras dos 
requisitos necessários por uma 
organização reconhecida pela União 
Europeia em conformidade com o 
regulamento supramencionado.

Or. en

Alteração 338
Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. As instalações não produtivas em 
funcionamento em águas da União devem 
respeitar o prescrito nas convenções 
internacionais relevantes, em conformidade 
com o Regulamento (CE) n.º 391/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de abril de 2009, ou as normas 
equivalentes do código para a construção e 
o equipamento das unidades móveis de 
perfuração offshore (Código MODU 2009). 
Estas instalações devem ser certificadas 
por uma organização reconhecida pela 
União Europeia em conformidade com o 
regulamento supramencionado.

7. As instalações não produtivas em 
funcionamento em águas da União devem 
respeitar o prescrito nas convenções 
internacionais relevantes, em conformidade 
com o Regulamento (CE) n.º 391/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de abril de 2009. As novas unidades 
móveis de perfuração offshore (MODU) 
cuja construção tenha começado depois 
de 1 de janeiro de 2012 devem cumprir as 
normas equivalentes do código para a 
construção e o equipamento das unidades 
móveis de perfuração offshore (Código 
MODU 2009). Estas instalações devem ser 
certificadas como cumpridoras dos 
requisitos necessários por uma 
organização reconhecida pela União 
Europeia em conformidade com o 
regulamento supramencionado.

Or. en
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Justificação

As proposed by the Commission, this has the impact of limiting the pool of drilling rigs which 
can be used. Many units currently working in the EU do not meet the 2009 Code requirements. 
The 2009 MODU Code was updated from the 1989 and 2001 IMO-MODU Codes, and is 
primarily intended for new drilling rigs built after 2009. If this is applied to older units there 
is a strong risk that most of MODUs in EU waters would be rendered unusable, due to 
significant and unfeasible changes required to bring them in line with the 2009 
requirements.The 2009 Code is only applicable to units whose construction begins after 1st 
January 2012, therefore a mandate to apply the 2009 MODU Code to all existing rigs would 
be extremely disruptive with regard to both current and planned operations within the 
EU.Many of the changes required by the 2009 Code may not materially contribute to the 
reduction of major safety or environmental risks. Further, in the case of those European 
countries where a Safety Case type regime is in place, any deficiencies in the earlier versions 
(1989 and 1979) of the MODU Code with respect to fire and blast resistance, or escape and 
evacuation, should be addressed, and the associated risks reduced to “as low as reasonably 
practicable” and meet approximately the same risk level of new rigs built in accordance with 
the 2009 Code.

Alteração 339
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. A Comissão, em consulta com o 
Fórum das Autoridades para a Zona 
Offshore, deve elaborar e atualizar 
regularmente uma lista de organizações 
reconhecidas enquanto verificadoras 
independentes de instalações de produção, 
de acordo com o disposto no artigo 35.º.

Or. en

Justificação

Sugestão diferente para a alteração 40 constante do projeto de relatório de Ivo Belet. A 
AESM não tem competência em matéria de exploração offshore de petróleo e gás, pelo que 
não lhe deve ser solicitado que se pronuncie sobre que organizações são verificadoras 
independentes adequadas neste contexto.
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Alteração 340
Francisco Sosa Wagner

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. A Comissão deve elaborar e atualizar 
regularmente uma lista de organizações 
reconhecidas enquanto verificadoras 
independentes de instalações de produção, 
de acordo com o disposto no artigo 35.º.

Or. en

Alteração 341
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 16 – título

Texto da Comissão Alteração

Poder de proibição da atividade Poder de proibição da exploração offshore 
de petróleo e gás

Or. en

Justificação

Além das instalações, o disposto no presente artigo deve ser alargado de modo a incluir 
poderes de proibição da atividade relativa às infraestruturas conectadas.

Alteração 342
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade competente proíbe o 
funcionamento ou a entrada em serviço de 

1. A autoridade competente proíbe o 
funcionamento ou a entrada em serviço de 
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uma instalação ou de qualquer parte da 
mesma se as medidas 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.

uma instalação, de qualquer parte da 
mesma ou de infraestruturas conectadas 
se as medidas propostas no Relatório de 
Riscos Graves (relativo a uma instalação 
de produção ou não produtiva) 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.

Os Estados-Membros devem assegurar o 
direito de os operadores receberem 
informações pormenorizadas sobre as 
deficiências identificadas nas quais a 
autoridade competente pretende 
fundamentar-se para exercer os seus 
poderes decorrentes do presente número, 
bem como garantir a possibilidade de os 
operadores recorrerem de uma ordem de 
proibição emitida por uma autoridade 
competente, nos termos do n.º 1, junto de 
uma instância adequada, determinada 
pela legislação e procedimentos 
nacionais.

Or. en

Justificação

Para o presente número ser aplicável, as medidas têm de ser consideradas gravemente 
deficientes mediante uma apreciação objetiva , subsistindo o direito de recurso, igualmente 
previsto na disposição equivalente da Diretiva Seveso. Os operadores devem conhecer as 
razões invocadas pela autoridade competente, a fim de poderem responder e, se necessário, 
recorrer da decisão.

Alteração 343
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se o Relatório de Riscos Graves nos 
termos dos artigos 10.º e 11.º ou as 
notificações nos termos dos artigos 13.º e 
14.º não forem apresentados dentro do 

Suprimido
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prazo, a autoridade competente pode, em 
situações excecionais e caso considere 
que a segurança e a proteção do ambiente 
não estão comprometidas, acordar uma 
redução da data-limite para a 
apresentação do Relatório de Riscos 
Graves ou da notificação.

Or. en

Justificação

O presente artigo deve ser suprimido se as disposições relativas à alteração dos prazos forem 
abordadas noutra parte da legislação proposta.

Alteração 344
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A autoridade competente deve exigir ao 
operador que tome as medidas 
complementares por ela consideradas 
necessárias para restabelecer o 
cumprimento nos termos do artigo 3.º, 
n.º 1.

3. A autoridade competente deve exigir ao 
operador que tome as medidas por ela 
consideradas necessárias para restabelecer 
o cumprimento nos termos do artigo 3.º, 
n.º 1.

Or. en

Alteração 345
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A autoridade competente deve exigir ao 
operador que tome as medidas 
complementares por ela consideradas 
necessárias para restabelecer o 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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cumprimento nos termos do artigo 3.º, 
n.º 1.

Or. fr

Alteração 346
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A autoridade competente proíbe o 
funcionamento de uma instalação ou de 
qualquer parte da mesma caso os 
resultados de uma inspeção, a revisão 
periódica do Relatório de Riscos Graves 
nos termos do artigo 10.º ou do artigo 11.º 
ou as alterações às notificações nos termos 
dos artigos 13.º e 14.º mostrem que o 
prescrito no presente regulamento não é 
cumprido ou que existem preocupações 
razoáveis quanto à segurança das 
operações ou das instalações.

4. A autoridade competente tem poderes 
para suspender o funcionamento de uma 
instalação, de qualquer parte da mesma ou 
de qualquer infraestrutura conectada,
caso os resultados de uma inspeção, a 
revisão periódica do Relatório de Riscos 
Graves nos termos do artigo 10.º ou do 
artigo 11.º ou as alterações às notificações 
nos termos dos artigos 13.º e 14.º mostrem 
que o prescrito no presente regulamento 
não é cumprido ou que existem 
preocupações razoáveis quanto à segurança 
das operações ou das instalações.

Os Estados-Membros devem assegurar 
aos operadores o direito de receberem 
informações pormenorizadas sobre as 
sérias preocupações nas quais a 
autoridade competente pretende 
fundamentar-se para exercer os seus 
poderes decorrentes do presente número, 
bem como garantir-lhes um período de 
tempo razoável para formularem objeções 
à suspensão proposta. Os 
Estados-Membros devem assegurar que 
os operadores possam recorrer da ordem 
de suspensão emitida por uma autoridade 
competente, em conformidade com o n.º 4, 
junto de uma instância adequada, 
determinada pela legislação e 
procedimentos nacionais.

Or. en
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Justificação

Antes de esta sanção ser aplicada, deve haver margem de manobra para um diálogo 
adequado entre o operador e a autoridade competente que permita resolver mal-entendidos 
ou tomar medidas para corrigir as preocupações suscitadas. Deve subsistir o direito de 
recurso, igualmente previsto na disposição equivalente da Diretiva Seveso, e os operadores 
devem conhecer as razões invocadas pela autoridade competente, a fim de poderem 
responder e, se necessário, recorrer da decisão.

Alteração 347
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Se uma atividade realizada por um 
operador representar um perigo imediato 
para a saúde humana e/ou o ambiente, ou 
aumentar significativamente o risco de 
acidente grave, a autoridade competente 
deve obrigar o operador a suspender o 
funcionamento da instalação em que 
decorre a atividade até que a ameaça ou o 
perigo real esteja controlado.

Or. en

Alteração 348
Vicky Ford

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 

1. Se um Estado-Membro considerar que 
um acidente grave relacionado com uma 
operação offshore de petróleo e gás sob a 
sua jurisdição é suscetível de ter efeitos 
significativos no ambiente de outro 
Estado-Membro ou se um Estado-Membro 
que possa ser significativamente afetado o 
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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.

solicitar, o Estado-Membro sob cuja 
jurisdição as operações terão lugar deve 
transmitir todas as informações relevantes
ao outro Estado-Membro, nos termos das 
disposições relevantes da legislação 
comunitária, em particular a 
Diretiva 85/337/CEE do Conselho.

Or. en

Justificação

O texto original poderia ter resultado em requisitos excessivos em matéria de consultas. A 
alteração de «as águas» para «o ambiente» de outro Estado-Membro garante que os 
impactos atmosféricos são igualmente incluídos.

Alteração 349
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A aplicação do disposto no n.º 1 não 
prejudica outras disposições relevantes do 
direito da União Europeia, 
nomeadamente da Diretiva 85/337/CEE 
do Conselho, de 27 de junho de 1985, 
relativa à avaliação dos efeitos de 
determinados projetos públicos e privados 
no ambiente e da Convenção sobre a 
Avaliação dos Impactos Ambientais num 
Contexto Transfronteiriço.

Suprimido

Or. en

Alteração 350
Vicky Ford, Peter Skinner

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
procurar adotar medidas conjuntas para 
evitar os danos ambientais em caso de um 
acidente que possa ter efeitos negativos 
significativos nas águas de outros 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 351
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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 termos dos artigos 10.º e 
11.º, ou juntamente com a notificação das 
operações em poços nos termos do artigo 
13.º.

2. O documento a que se refere o n.º 1 deve 
ser apresentado à autoridade competente 
para acompanhar o Relatório de Riscos 
Graves, nos termos dos artigos 10.º e 11.º, 
ou a notificação das operações em poços,
nos termos do artigo 13.º.

Or. en

Justificação

Deve haver uma disposição que preveja o envio da política de prevenção de acidentes graves 
como documento separado para acompanhar o Relatório de Riscos Graves.

Alteração 352
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os operadores devem descrever as suas 3. Os operadores devem descrever as suas 
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disposições organizativas com vista ao 
controlo dos perigos graves num sistema 
de gestão de segurança, incluindo as 
disposições relativas à elaboração e 
apresentação dos relatórios de riscos graves 
e das notificações dos poços, consoante os 
casos, nos termos dos artigos 10.º, 11.º e 
13.º, bem como os seus mecanismos de 
verificação independente por terceiros dos 
seus controlos de perigos graves nos 
termos do artigo 15.º e do anexo II, parte 5.

disposições organizativas com vista ao 
controlo dos perigos graves num sistema 
de gestão de segurança, incluindo as 
disposições relativas à elaboração e 
apresentação dos relatórios de riscos graves 
e das notificações dos poços, consoante os 
casos, nos termos dos artigos 10.º, 11.º e 
13.º, bem como os seus mecanismos de 
verificação independente nos termos do 
artigo 15.º e os requisitos mínimos 
estabelecidos no anexo II, parte 5.

Or. en

Alteração 353
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A política e os sistemas de gestão da 
segurança devem ser elaborados em 
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 
atividades.

4. A política de prevenção de acidentes 
graves e os sistemas de gestão da 
segurança devem ser elaborados em 
conformidade com o prescrito no anexo IV 
e indicar claramente que o operador é o 
principal responsável pelo controlo dos 
riscos graves relativamente à exploração 
offshore de petróleo e gás.

Or. en

Alteração 354
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os operadores devem determinar, em 
consulta regular com os representantes 
dos Estados-Membros em causa, nos 

Suprimido
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termos do artigo 27.º, as prioridades da 
indústria no que respeita à elaboração 
e/ou revisão das normas e orientações em 
matéria de melhores práticas no controlo 
dos riscos de acidente grave relacionados 
com a exploração offshore, ao longo de 
todo o ciclo de vida da exploração desde a 
conceção, e devem respeitar, no mínimo, o 
prescrito no anexo IV.

Or. en

Justificação

Não é adequado incluir medidas num regulamento cuja aplicação não possa ser imposta por 
parte da autoridade competente ou do Estado-Membro ou da Comissão Europeia devido a 
infração. Se este texto se tornar numa diretiva, esta supressão poderá ser retirada.

Alteração 355
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os titulares de licenças, os operadores e 
as principais empresas estabelecidas na 
União Europeia devem velar por que as 
suas operações offshore fora do território 
da União respeitem os princípios 
estabelecidos no presente regulamento.

6. Os titulares de licenças, os operadores e 
as principais empresas estabelecidas na 
União Europeia devem, sem prejuízo da 
necessidade de cumprir os requisitos 
locais, velar por que as suas operações 
offshore fora do território da União 
respeitem, sempre que possível, o 
princípio da minimização dos riscos de 
acidente grave decorrentes dessas 
operações.

Or. en

Alteração 356
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 6



AM\911374PT.doc 141/273 PE494.690v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

6. Os titulares de licenças, os operadores e 
as principais empresas estabelecidas na 
União Europeia devem velar por que as 
suas operações offshore fora do território 
da União respeitem os princípios 
estabelecidos no presente regulamento.

6. Os titulares de licenças, os operadores e 
as principais empresas estabelecidas na 
União Europeia devem executar as suas 
operações offshore fora do território da 
União de acordo com os princípios 
estabelecidos no presente regulamento.

Or. en

Alteração 357
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os titulares de licenças, os operadores e 
as principais empresas estabelecidas na 
União Europeia devem velar por que as 
suas operações offshore fora do território 
da União respeitem os princípios 
estabelecidos no presente regulamento.

6. Os titulares de licenças, os operadores e 
as principais empresas estabelecidas na 
União Europeia devem executar as suas 
operações offshore fora do território da 
União de acordo com os princípios 
estabelecidos no presente regulamento.

Or. en

Alteração 358
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os titulares de licenças, os operadores e 
as principais empresas estabelecidas na 
União Europeia devem velar por que as 
suas operações offshore fora do território 
da União respeitem os princípios 
estabelecidos no presente regulamento.

6. Os titulares de licenças, os operadores e 
as principais empresas estabelecidas na 
União Europeia devem executar as suas 
operações offshore fora do território da 
União de acordo com os princípios 
estabelecidos no presente regulamento.
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Or. en

Alteração 359
Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Se uma atividade realizada por um 
operador representar um perigo imediato 
para a saúde humana ou aumentar 
significativamente o risco de acidente 
grave, os operadores devem tomar todas 
as medidas aceitáveis, que poderão passar 
pela suspensão do funcionamento da 
instalação em que decorre a atividade, até 
que a ameaça de perigo ou o perigo real 
esteja controlado.

Or. en

Alteração 360
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. No caso de uma atividade realizada 
por um operador representar um perigo 
imediato para a saúde humana ou 
aumentar significativamente o risco de 
um acidente grave, os operadores devem 
de imediato adotar as medidas de 
mitigação mais seguras possíveis, que 
podem incluir a suspensão do 
funcionamento da instalação, até que a 
ameaça de perigo ou o perigo real esteja 
controlado.

Or. en
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Justificação

Este número fundamenta-se no artigo 20.º, n.º 2 e passou para o artigo 18.º, uma vez que o 
presente artigo diz respeito à resposta do operador. As alterações refletem o facto de a 
suspensão total da operação poder nem sempre ser a opção mais segura, podendo em alguns 
casos aumentar o risco de acidente grave.

Alteração 361
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Se uma atividade realizada por um 
operador representar um perigo imediato 
para a saúde humana e/ou o ambiente, ou 
aumentar significativamente o risco de 
acidente grave, os operadores devem 
suspender o funcionamento da instalação 
em que decorre a atividade, até que a 
ameaça de perigo ou o perigo real esteja 
controlado.

Or. en

Alteração 362
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-B. Sempre que sejam tomadas as 
medidas referidas no n.º 6-A do presente 
artigo, o operador deve, de imediato e sem 
comprometer a segurança, notificar a 
autoridade competente sobre o sucedido.

Or. en
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Justificação

Este número fundamenta-se no artigo 20.º, n.º 3 e passou para o artigo 18.º, uma vez que o 
presente artigo diz respeito à resposta do operador.

Alteração 363
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade competente deve adotar 
disposições adequadas para assegurar a sua 
independência em relação aos conflitos de 
interesses entre a regulamentação da 
segurança e da proteção do ambiente e as 
funções relacionadas com o 
desenvolvimento económico do 
Estado-Membro, em especial o 
licenciamento da exploração offshore de 
petróleo e gás, e a política relativa às 
receitas correspondentes e sua cobrança.

1. Os Estados-Membros com atividades de 
exploração offshore de petróleo e gás sob 
a sua jurisdição devem adotar disposições 
adequadas para assegurar a independência 
das autoridades competentes em relação 
aos conflitos de interesses entre a 
regulamentação da segurança e da proteção 
do ambiente e as funções relacionadas com 
o desenvolvimento económico do 
Estado-Membro, em especial o 
licenciamento da exploração offshore de 
petróleo e gás, e a política relativa às 
receitas correspondentes e sua cobrança.
As autoridades competentes devem, 
nomeadamente, ser independentes em 
termos funcionais das entidades dos 
Estados-Membros responsáveis pela 
concessão de autorizações nos termos da 
Diretiva 94/22/CE, bem como pela 
definição das políticas em matéria de 
receitas e cobrança das mesmas.

Or. en

Alteração 364
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os operadores devem cumprir o presente 
regulamento e as medidas estabelecidas no 
Relatório de Riscos Graves relativo às 
instalações de produção 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.

1. Os operadores devem cumprir o presente 
regulamento e as medidas estabelecidas no 
Relatório de Riscos Graves relativo às 
instalações de produção e às instalações 
não produtivas, bem como na notificação 
dos poços e na notificação de operações 
combinadas, nos termos dos artigos 10.º, 
11.º, 13.º e 14.º.

Or. en

Alteração 365
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Os operadores devem proporcionar 
às autoridades competentes, ou a 
quaisquer outras pessoas que atuem sob a 
direção das autoridades competentes, o 
transporte de e para a instalação 
(incluindo o transporte do seu 
equipamento) em qualquer momento 
razoável, o alojamento, as refeições e 
outros meios de subsistência relacionados 
com as visitas às instalações para fins de 
supervisão, nomeadamente inspeções, 
inquéritos e controlo da observância do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 366
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. Os operadores devem proporcionar 
às autoridades competentes, ou a 
quaisquer outras pessoas que atuem sob a 
direção das autoridades competentes, o 
transporte de e para a instalação 
(incluindo o transporte do seu 
equipamento) em qualquer momento 
razoável, o alojamento, as refeições e 
outros meios de subsistência relacionados 
com as visitas às instalações para fins de 
supervisão, nomeadamente inspeções, 
inquéritos e controlo da observância do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 367
Vicky Ford

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 uma atividade levada a cabo por 
um operador constitua um perigo imediato 
para a saúde humana ou aumente 
significativamente o risco de acidente 
grave, os operadores devem de imediato 
adotar as medidas de mitigação mais 
seguras possíveis, que podem passar pela 
suspensão do funcionamento da instalação, 
até que a ameaça ou o perigo real esteja 
controlado.

Or. en

Justificação

As alterações refletem o facto de a suspensão total da operação poder nem sempre ser a 
opção mais segura, podendo em alguns casos aumentar o risco de acidente grave.
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Alteração 368
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A autoridade competente deve elaborar 
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.

4. As autoridades competentes devem
elaborar planos anuais tendo em vista uma 
supervisão eficaz, incluindo inspeções, das 
atividades que envolvam riscos graves, 
com base nos riscos e prestando especial 
atenção ao cumprimento dos relatórios de 
riscos graves, planos de resposta a 
emergências internos e notificações de 
operações em poços apresentados nos 
termos do artigo 9.º.

Or. en

Justificação

O presente artigo sobrepõe-se ao artigo 19º, n.º 3 e o restante texto do artigo 20.º parece 
referir-se às obrigações do operador.  Deste modo, a relocalização do artigo 20.º, n.º 4, e a 
sua possível fusão com o artigo 19.º, n.º 3, seriam passos aconselháveis.

Alteração 369
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros com atividades 
offshore de petróleo e gás sob a sua 
jurisdição devem monitorizar a eficácia 
da autoridade competente e tomar as 
medidas necessárias de reforço das 
mesmas.

Or. en
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Alteração 370
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os operadores devem transmitir 
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.

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

Or. en

Alteração 371
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O Grupo de Autoridades para a Zona 
Offshore da UE deve, em consulta com os 
operadores, analisar a possibilidade de 
criar um mecanismo de comunicação 
instantânea de incidentes que permita a 
partilha de informações logo que ocorra 
um acidente grave nas águas da UE.

Or. en

Alteração 372
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve determinar, através de 
um ato de execução, um formato comum 
para a comunicação dos dados e 
especificar as informações que devem ser 
partilhadas. Este ato de execução deve ser 
adotado em conformidade com o 
procedimento consultivo referido no 
artigo 4.º do Regulamento (UE) 
n.º 182/2011.

2. A Comissão deve determinar, através de 
um ato de execução, um formato comum 
para a comunicação dos dados.

Or. en

Alteração 373
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve determinar, através de 
um ato de execução, um formato comum 
para a comunicação dos dados e
especificar as informações que devem ser 
partilhadas. Este ato de execução deve ser 
adotado em conformidade com o 
procedimento consultivo referido no artigo 
4.º do Regulamento (UE) n.º 182/2011.

2. A Comissão deve determinar, através de 
um ato de execução, um formato comum 
para a comunicação dos dados e para 
prestar as informações descritas no 
anexo VI. Este ato de execução deve ser 
adotado em conformidade com o 
procedimento consultivo referido no artigo 
6.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 374
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem conservar 
registos atualizados dos meios de resposta 

Suprimido
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a emergências disponíveis sob a sua 
jurisdição, detidos por entidades públicas 
e privadas. Esses registos devem ser 
disponibilizados a outros 
Estados-Membros ou países terceiros 
eventualmente afetados e à Comissão.

Or. en

Justificação

O presente artigo diz respeito à manutenção de registos, e não à partilha de informações, 
sendo repetido no artigo 30.º, n.º 6.  Deve, por conseguinte, ser suprimido.

Alteração 375
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem conservar 
registos atualizados dos meios de resposta 
a emergências disponíveis sob a sua 
jurisdição, detidos por entidades públicas 
e privadas. Esses registos devem ser 
disponibilizados a outros 
Estados-Membros ou países terceiros 
eventualmente afetados e à Comissão.

Suprimido

Or. en

Alteração 376
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem conservar 
registos atualizados dos meios de resposta 
a emergências disponíveis sob a sua 

3. Os Estados-Membros devem conservar 
registos atualizados dos meios de resposta 
a emergências disponíveis sob a sua 
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jurisdição, detidos por entidades públicas e 
privadas. Esses registos devem ser 
disponibilizados a outros 
Estados-Membros ou países terceiros 
eventualmente afetados e à Comissão.

jurisdição, detidos por entidades públicas e 
privadas. Esses registos devem ser 
disponibilizados a outros 
Estados-Membros ou países terceiros 
eventualmente afetados, à Agência e à 
Comissão.

Or. en

Alteração 377
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem conservar 
registos atualizados dos meios de resposta 
a emergências disponíveis sob a sua 
jurisdição, detidos por entidades públicas e 
privadas. Esses registos devem ser 
disponibilizados a outros 
Estados-Membros ou países terceiros 
eventualmente afetados e à Comissão.

3. Os Estados-Membros devem conservar 
registos atualizados dos meios de resposta 
a emergências disponíveis sob a sua 
jurisdição, detidos por entidades públicas e 
privadas. Esses registos devem ser 
disponibilizados a outros 
Estados-Membros ou países terceiros 
eventualmente afetados, à AESM e à 
Comissão.

Or. en

Alteração 378
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As informações indicadas no anexo VI 
devem ser facultadas ao público sem que 
tenham de ser pedidas, nos termos das 
disposições aplicáveis da legislação da UE 
sobre o acesso à informação ambiental.

1. A Comissão deve determinar, através de 
uma medida de execução, um formato de 
publicação comum para o fornecimento 
das informações descritas no Anexo VI, 
que permita uma fácil comparação dos 
dados a nível transfronteiriço. Este ato de 
execução deve ser adotado em 
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conformidade com o procedimento a que 
se refere o artigo 36.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

A referência a disponibilização ao público deve ser alterada para clarificar a referência a 
limitações relativas à Diretiva sobre Informação Ambiental. O artigo 23.º, n.º 1, também deve 
ser transferido para o final deste artigo.

Alteração 379
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As informações indicadas no anexo VI 
devem ser facultadas ao público sem que 
tenham de ser pedidas, nos termos das 
disposições aplicáveis da legislação da UE
sobre o acesso à informação ambiental.

1. As informações indicadas nos artigos 
22.º a 25.º e no anexo VI devem ser 
facultadas ao público pela autoridade 
competente sem que tenham de ser 
pedidas, de acordo com a Diretiva 
2003/4/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 28 de janeiro de 2003, sobre 
o acesso público à informação ambiental.

Or. en

Alteração 380
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão também deve determinar, 
através de uma medida de execução, um 
formato de publicação comum que 
permita uma fácil comparação dos dados 
a nível transfronteiriço. Esse ato de 
execução deve ser adotado em 

2. Ao facultar ao público informação 
ambiental de acordo com o presente 
Regulamento, os Estados-Membros devem 
fazê-lo em conformidade com o artigo 7.º 
da Diretiva 2003/4/CE.



AM\911374PT.doc 153/273 PE494.690v01-00

PT

conformidade com o procedimento 
consultivo referido no artigo 4.º do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011. Embora 
se mantenha acessível ao público em 
geral, o formato de publicação comum 
será elaborado com o intuito de permitir 
uma comparação fiável das operações e 
práticas regulamentares nacionais nos 
termos do presente artigo e do artigo 24.º.

Or. en

Justificação

A última frase repete informação que é descrita de forma mais exata na primeira frase e a 
referência à disponibilização ao público deve ser abordada num parágrafo separado.

Alteração 381
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão também deve determinar, 
através de uma medida de execução, um
formato de publicação comum que permita 
uma fácil comparação dos dados a nível 
transfronteiriço. Esse ato de execução deve 
ser adotado em conformidade com o 
procedimento consultivo referido no artigo 
4.º do Regulamento (UE) n.º 182/2011. 
Embora se mantenha acessível ao público 
em geral, o formato de publicação comum 
será elaborado com o intuito de permitir 
uma comparação fiável das operações e 
práticas regulamentares nacionais nos 
termos do presente artigo e do artigo 24.º.

2. A Comissão, assistida pela Agência,
também deve determinar, através de uma 
medida de execução, um formato de 
publicação comum que permita uma fácil 
comparação dos dados a nível 
transfronteiriço. Esse ato de execução deve 
ser adotado em conformidade com o 
procedimento consultivo referido no artigo 
4.º do Regulamento (UE) n.º 182/2011. 
Embora se mantenha acessível ao público 
em geral, o formato de publicação comum 
será elaborado com o intuito de permitir 
uma comparação fiável das operações e 
práticas regulamentares nacionais nos 
termos do presente artigo e do artigo 24.º.

Or. en
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Alteração 382
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão também deve determinar, 
através de uma medida de execução, um 
formato de publicação comum que permita 
uma fácil comparação dos dados a nível 
transfronteiriço. Esse ato de execução deve 
ser adotado em conformidade com o 
procedimento consultivo referido no artigo 
4.º do Regulamento (UE) n.º 182/2011. 
Embora se mantenha acessível ao público 
em geral, o formato de publicação comum 
será elaborado com o intuito de permitir 
uma comparação fiável das operações e
práticas regulamentares nacionais nos 
termos do presente artigo e do artigo 24.º.

2. A Comissão, assistida pela AESM,
também deve determinar, através de uma 
medida de execução, um formato de 
publicação comum que permita uma fácil 
comparação dos dados a nível 
transfronteiriço. Esse ato de execução deve 
ser adotado em conformidade com o 
procedimento consultivo referido no artigo 
4.º do Regulamento (UE) n.º 182/2011. 
Embora se mantenha acessível ao público 
em geral, o formato de publicação comum 
será elaborado com o intuito de permitir 
uma comparação fiável das operações e 
práticas regulamentares nacionais nos 
termos do presente artigo e do artigo 24.º.

Or. en

Alteração 383
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Quando publicarem os seus planos 
nacionais de resposta a emergências nos 
termos do artigo 30.º, os 
Estados-Membros devem assegurar que 
as informações divulgadas não põem em 
risco a segurança intrínseca e extrínseca 
das instalações offshore de petróleo e de 
gás nem o seu funcionamento.

Suprimido

Or. en
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Justificação

Este número deve ser transferido para o artigo 30.º, n.º 3, que aborda os requisitos relativos 
ao plano de resposta a emergências externo, e alterado de modo a abranger a publicação de 
informações ambientais relacionadas com a legislação.

Alteração 384
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 24 – título

Texto da Comissão Alteração

Relatórios sobre o impacto da exploração 
offshore de petróleo e gás sobre a 
segurança e o ambiente

Relatórios sobre o impacto da exploração 
offshore de petróleo e gás sobre a 
segurança e o ambiente

Or. en

Alteração 385
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem elaborar 
um relatório anual com os seguintes 
elementos:

1. Os Estados-Membros devem elaborar 
um relatório anual em matéria de 
segurança e de impacto ambiental das 
explorações offshore de petróleo e gás, 
que inclua:

Or. en

Alteração 386
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) Dados sobre os incidentes, nos termos 
do sistema de informação comum exigido 
no artigo 22.º;

c) Dados sobre os incidentes, nos termos 
dos requisitos de publicação de 
informação comum nos termos dos artigos
22.º e 23.º;

Or. en

Alteração 387
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Desempenho da exploração offshore de 
petróleo e gás sob a sua jurisdição em 
matéria de segurança e ambiente.

e) Qualquer alteração importante relativa 
à prevenção de acidentes graves e à 
limitação das consequências de acidentes 
graves que ocorram, incluindo a 
pertinência de qualquer suspensão da 
exploração que possa ser aplicável sob a 
sua jurisdição.

Or. en

Justificação

A referência ao desempenho em matéria de segurança e ambiente deve ser suprimida, uma 
vez que não seria possível fazer uma avaliação objetiva com base na comunicação de 
incidentes, e isto traduzir-se-ia num volume de trabalho significativo caso fosse para além da 
comunicação do incidente. As avaliações de desempenho em matéria de segurança e 
ambiente devem ficar ao critério dos Estados-Membros, não devendo constituir uma 
componente dos relatórios anuais.

Alteração 388
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros designam uma 
autoridade responsável pelo intercâmbio 
de informações nos termos do artigo 22.º e 
pela publicação de informações nos termos 
do artigo 23.º e informar a Comissão em 
conformidade.

2. As autoridades competentes serão 
responsáveis pelo intercâmbio de 
informações nos termos do artigo 22.º e 
pela publicação de informações nos termos 
do artigo 23.º e informar a Comissão em 
conformidade.

Or. en

Alteração 389
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. De dois em dois anos, a Comissão 
publica relatórios sobre a segurança da 
exploração offshore em toda a União 
Europeia, com base nas informações que 
lhe são comunicados pelos 
Estados-Membros e pela Agência 
Europeia da Segurança Marítima. A 
Comissão é assistida nesta função pelos 
Estados-Membros em causa, nos termos 
do artigo 26.º.

Suprimido

Or. en

Alteração 390
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. De dois em dois anos, a Comissão 
publica relatórios sobre a segurança da 
exploração offshore em toda a União 

3. De dois em dois anos, a Comissão 
publica relatórios sobre a segurança da 
exploração offshore em toda a União 
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Europeia, com base nas informações que 
lhe são comunicados pelos 
Estados-Membros e pela Agência Europeia 
da Segurança Marítima. A Comissão é 
assistida nesta função pelos 
Estados-Membros em causa, nos termos do 
artigo 26.º.

Europeia, com base nas informações que 
lhe são comunicados pelos 
Estados-Membros e pela Agência Europeia 
da Segurança Marítima. A Comissão é 
assistida nesta função pela Agência e pelos 
Estados-Membros em causa, nos termos do 
artigo 27.º.

Or. en

Alteração 391
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem realizar
inquéritos minuciosos dos acidentes graves 
que envolvam danos significativos (para 
as pessoas e o ambiente) ou prejuízos 
materiais elevados. O relatório do 
inquérito deve incluir uma avaliação da 
eficácia da regulamentação da instalação 
em causa por parte da autoridade 
competente, no período anterior ao 
acidente, e recomendações para que, se 
necessário, sejam introduzidas alterações 
adequadas às práticas regulamentares 
relevantes.

2. Os Estados-Membros ou as autoridades 
competentes devem iniciar inquéritos 
minuciosos dos acidentes graves.

Or. en

Alteração 392
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem realizar 
inquéritos minuciosos dos acidentes graves 

2. Os Estados-Membros devem realizar 
inquéritos minuciosos dos acidentes graves 
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que envolvam danos significativos (para as 
pessoas e o ambiente) ou prejuízos 
materiais elevados. O relatório do inquérito 
deve incluir uma avaliação da eficácia da 
regulamentação da instalação em causa 
por parte da autoridade competente, no 
período anterior ao acidente, e 
recomendações para que, se necessário, 
sejam introduzidas alterações adequadas às 
práticas regulamentares relevantes.

que envolvam danos significativos (para as 
pessoas e o ambiente) ou prejuízos 
materiais elevados. O relatório do inquérito 
deve incluir uma avaliação da eficácia da 
fiscalização da instalação em causa por 
parte da autoridade competente, no período 
anterior ao acidente, e recomendações para 
que, se necessário, sejam introduzidas 
alterações adequadas às práticas 
regulamentares relevantes.

Or. en

Alteração 393
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem avaliar 
a eficácia da supervisão da instalação 
visada por parte da autoridade competente 
no período anterior ao acidente e 
recomendar todas as alterações 
apropriadas às práticas regulamentares 
pertinentes.

Or. en

Alteração 394
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Deve ser facultado à Comissão um 
resumo do relatório de inquérito elaborado 
nos termos do n.º 2, quando o inquérito 
ficar concluído ou no momento da 
conclusão da ação judicial, consoante a 

3. Deve ser facultado à Comissão um 
resumo do relatório de inquérito e do 
relatório de avaliação elaborados nos 
termos do n.º 2, quando o inquérito ficar 
concluído ou no momento da conclusão da 
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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.

ação judicial, consoante a data que for 
posterior. Ao público deve ser facultado 
um relatório separado sujeito a eventuais 
limitações jurídicas, contendo a 
informação nos termos do anexo VI. A 
informação em matéria ambiental 
constante do relatório deve estar em 
conformidade com o artigo 7.º da Diretiva 
2003/4/CE.

Or. en

Alteração 395
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Deve ser facultado à Comissão um 
resumo do relatório de inquérito elaborado 
nos termos do n.º 2, quando o inquérito 
ficar concluído ou no momento da 
conclusão da ação 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.

3. Deve ser facultado à Comissão e à 
Agência um resumo do relatório de 
inquérito elaborado nos termos do n.º 2, 
quando o inquérito ficar concluído ou no 
momento da conclusão da ação 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.

Or. en

Alteração 396
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Deve ser facultado à Comissão um 
resumo do relatório de inquérito elaborado 
nos termos do n.º 2, quando o inquérito 

3. Deve ser facultado à Comissão e à 
AESM um resumo do relatório de inquérito 
elaborado nos termos do n.º 2, quando o 
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ficar concluído ou no momento da 
conclusão da ação 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.

inquérito ficar concluído ou no momento 
da conclusão da ação 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.

Or. en

Alteração 397
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Na sequência dos inquéritos que efetuar 
nos termos do n.º 2, a autoridade 
competente deve aplicar as recomendações 
deles resultantes que se enquadrem nos 
seus domínios de competência.

4. Na sequência dos inquéritos que efetuar 
nos termos do n.º 2, a autoridade 
competente deve aplicar as recomendações 
deles resultantes que se enquadrem nos 
seus domínios de competência.

Or. en

Alteração 398
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. As autoridades competentes devem 
disponibilizar as informações obtidas ao 
abrigo dos artigos 24.º e 25.º a qualquer 
entidade que as solicite.

Or. en
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Alteração 399
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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 disponibilizar ao 
público uma versão do documento que 
exclua as informações confidenciais.

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

Or. en

Alteração 400
Rachida Dati

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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 disponibilizar ao 
público uma versão do documento que 
exclua as informações confidenciais.

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 disponibilizar ao 
público uma versão do documento que 
exclua as informações confidenciais ou 
estratégicas.

Or. fr

Justificação

As informações prestadas ao público devem respeitar os interesses económicos e estratégicos 
necessários do operador.

Alteração 401
Vicky Ford
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Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes devem 
proceder a um intercâmbio 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.

1. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem proceder a um 
intercâmbio de conhecimentos, 
informações e experiências junto de outras 
autoridades competentes, da indústria, de 
outros interessados, da Comissão e, se for 
caso disso, no âmbito de convenções 
marinhas regionais, sobre a aplicação dos 
relevantes quadros jurídicos nacionais e 
da UE.

Or. en

Justificação

É necessária uma reformulação para clarificar os requisitos e procedimentos, bem como o 
papel do Estado-Membro.

Alteração 402
Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes devem 
proceder a um intercâmbio 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.

1. As autoridades competentes devem 
proceder a um intercâmbio regular de 
conhecimentos, informações e experiências 
no seio do grupo de autoridades da UE e 
rever a execução e observância do 
relevante quadro jurídico nacional e da UE 
relativamente às posições da indústria, de 
outros interessados e da Comissão, a fim 
de reforçar a observância e a execução de 
normas rigorosas em toda a União 
Europeia.

Or. en
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Alteração 403
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As informações intercambiadas nos
termos do n.º 1 devem incidir, em especial, 
sobre o funcionamento das medidas de 
avaliação dos riscos, prevenção de 
acidentes, 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.

2. As informações intercambiadas nos 
termos do n.º 1 devem incidir, em especial, 
sobre as medidas de avaliação dos riscos, 
prevenção de acidentes, 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.

Or. en

Alteração 404
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Devem definir-se prioridades e 
procedimentos claros para a elaboração e a 
atualização dos documentos de orientação, 
a fim de identificar e facilitar a aplicação 
das melhores práticas nos domínios 
referidos no n.º 2.

3. Devem definir-se prioridades claras
entre os operadores e as autoridades 
competentes para a elaboração e 
atualização de orientação e normas, a fim 
de identificar e facilitar a implementação e 
aplicação coerente de melhores práticas.

Or. en

Alteração 405
Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Devem definir-se prioridades e 
procedimentos claros para a elaboração e a 
atualização dos documentos de orientação, 
a fim de identificar e facilitar a aplicação 
das melhores práticas nos domínios 
referidos no n.º 2.

3. As autoridades competentes devem 
definir prioridades e procedimentos claros 
para a elaboração e a atualização dos 
documentos de orientação, a fim de 
identificar e facilitar a aplicação das 
melhores práticas nos domínios referidos 
no n.º 2.

Or. en

Alteração 406
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Um Estado-Membro pode solicitar o 
parecer dos restantes Estados-Membros
participantes no intercâmbio de 
informações referido no n.º 1 sobre uma 
decisão de outro Estado-Membro que 
tenha um potencial impacto negativo a 
nível transfronteiriço.

4. Um Estado-Membro pode solicitar o 
parecer de um Estado-Membro vizinho
referido no n.º 1 sobre uma decisão que 
possa ter um impacto negativo a nível 
transfronteiriço.

Or. en

Justificação

A redação atual indica que Estados-Membros terceiros não afetados por uma decisão podem 
interferir no processo, o que é desnecessário e indesejável.

Alteração 407
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 28 – título



PE494.690v01-00 166/273 AM\911374PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

Abordagem coordenada para a segurança 
das regiões adjacentes e das atividades 
internacionais

Exploração offshore de petróleo e gás em 
áreas situadas fora da União

Or. en

Justificação

É proposto um regulamento de ação direta e não se considera apropriado incluir medidas no 
Regulamento cuja aplicação não possa ser imposta pela Autoridade Competente ou 
Estado-Membro nem pela Comissão Europeia devido a infração.

Alteração 408
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão, em estreita cooperação 
com os Estados-Membros, deve promover 
a cooperação com os países terceiros que 
realizem exploração offshore de petróleo e 
gás nas mesmas regiões marinhas que os 
Estados-Membros, inclusive, se for caso 
disso, no âmbito de convenções marinhas 
regionais.

1. A Comissão, com o consentimento dos
Estados-Membros relevantes e 
reconhecendo a sua competência, deve 
promover a cooperação com os países 
terceiros que realizem exploração offshore
de petróleo e gás nas mesmas regiões 
marinhas que os Estados-Membros, 
inclusive, se for caso disso, no âmbito de 
convenções marinhas regionais.

Or. en

Alteração 409
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão, em estreita cooperação 1. A Comissão, em estreita cooperação 
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com os Estados-Membros, deve promover 
a cooperação com os países terceiros que 
realizem exploração offshore de petróleo e 
gás nas mesmas regiões marinhas que os 
Estados-Membros, inclusive, se for caso 
disso, no âmbito de convenções marinhas 
regionais.

com os Estados-Membros, deve promover 
e, se necessário, organizar a cooperação 
com os países terceiros que realizem 
exploração offshore de petróleo e gás nas 
mesmas regiões marinhas que os 
Estados-Membros, inclusive, se for caso 
disso, no âmbito de convenções marinhas 
regionais.

Or. lt

Alteração 410
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve avaliar a segurança 
da exploração de petróleo e gás nas águas 
dos países terceiros adjacentes às águas 
dos Estados-Membros e apoiar uma 
abordagem coordenada do intercâmbio 
mútuo de experiências, bem como da 
promoção de medidas preventivas e dos 
planos regionais de resposta a 
emergências.

2. A Comissão deve promover uma 
abordagem coordenada para o intercâmbio 
mútuo de experiências com países 
terceiros, principalmente em relação a
medidas de prevenção de acidentes e 
resposta a emergências.

Or. en

Alteração 411
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão deve promover normas de 
segurança elevadas para a exploração 
offshore de petróleo e gás a nível 
internacional, nas instâncias mundiais e 
regionais adequadas, inclusive nas 

3. A Comissão deve promover normas de 
segurança e ambientais elevadas para a 
exploração offshore de petróleo e gás a 
nível internacional, em todas as instâncias 
mundiais e regionais adequadas.
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relativas às águas do Ártico.

Or. en

Justificação

O ambiente deve ser incluído.

Alteração 412
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson, Peter Skinner

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão, o Fórum das 
autoridades para a zona offshore da UE e 
as autoridades competentes relacionadas 
trabalharão com outros fóruns 
internacionais e operadores da UE para 
encorajar a aplicação das mais rigorosas 
normas ambientais e de segurança a nível 
global;

Or. en

Justificação

Existem questões importantes relativas à aplicação no que se refere a autorizar empresas 
sediadas na UE a operar globalmente de acordo com as normas da UE, principalmente 
porque os operadores devem respeitar o quadro jurídico do país/jurisdição em que operam. 
No entanto, os operadores devem garantir a aplicação de melhores práticas reconhecidas em 
todas as suas atividades, respeitando simultaneamente os quadros jurídicos locais. Esta 
situação deve ser cuidadosamente monitorizada pela Comissão e pelo Fórum das autoridades 
para a Zona Offshore da UE.

Alteração 413
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

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

a) Sejam acionados para responder a 
qualquer acidente grave na instalação, 
envolvendo uma instalação ou a 
infraestrutura ligada;

Or. en

Alteração 414
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

a) Sejam acionados para evitar o 
alastramento ou limitar as consequências 
de um acidente relacionado com uma 
exploração offshore de petróleo e gás 
numa zona de exclusão estabelecida pelo 
Estado-Membro em redor do perímetro da 
instalação, da cabeça de poço submarino
ou das condutas;

Or. en

Alteração 415
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Sejam acionados para confinar um 
acidente grave incipiente à instalação ou à 
zona de exclusão estabelecida pelo 
Estado-Membro em redor do perímetro da 
instalação ou da cabeça de poço 

a) Sejam acionados para responder a 
qualquer incidente que envolva uma
instalação ou a infraestrutura ligada;
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submarino;

Or. en

Alteração 416
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

b) Estejam em conformidade com o plano 
de resposta a emergências externo, caso o 
acidente tenha alastrado e seja necessário 
complementar o plano de resposta a 
emergências interno.

Or. en

Alteração 417
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

b) Estejam em conformidade com o plano 
de resposta a emergências externo, caso o 
acidente tenha alastrado e seja necessário 
complementar o plano de resposta a 
emergências interno.

Or. en

Alteração 418
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. O operador deve manter 
permanentemente disponíveis os
equipamentos e as competências 
especializadas relevantes para o plano e 
partilhá-los, na medida do necessário, com 
o Estado-Membro na execução do plano de 
resposta a emergências externo.

2. O operador deve manter 
permanentemente disponível o acesso aos
equipamentos e às competências 
especializadas relevantes para o plano e 
partilhá-los, na medida do necessário, com 
o Estado-Membro relevante na execução 
do plano de resposta a emergências 
externo.

Or. en

Alteração 419
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O plano de emergência interno deve ser 
elaborado em conformidade com o 
disposto no anexo V e atualizado em 
função das eventuais alterações à 
avaliação dos riscos graves incluída no 
plano relativo ao poço ou no Relatório de 
Riscos Graves, consoante os casos. Essas
atualizações devem ser comunicadas à 
autoridade responsável pela elaboração
dos planos de resposta a emergências 
externos para a área em causa.

3. O plano de resposta a emergências
interno deve ser elaborado em 
conformidade com o disposto no anexo V e 
atualizado em função das alterações 
relevantes às avaliações de risco no 
Relatório de Riscos Graves ou notificações 
apresentadas nos termos do Anexo II. As
atualizações significativas devem ser 
notificadas às autoridades relevantes 
responsáveis pelos planos de resposta a 
emergências externos para a área em causa.

Or. en

Justificação

Nem todas atualizações de planos internos devem refletir-se nas atualizações dos planos de 
emergência externos.

Alteração 420
Ivo Belet
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Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O plano de emergência interno deve ser 
elaborado em conformidade com o 
disposto no anexo V e atualizado em 
função das eventuais alterações à avaliação 
dos riscos graves incluída no plano relativo 
ao poço ou no Relatório de Riscos Graves, 
consoante os casos. Essas atualizações 
devem ser comunicadas à autoridade 
responsável pela elaboração dos planos de 
resposta a emergências externos para a área 
em causa.

3. O plano de emergência interno deve ser 
elaborado em conformidade com o 
disposto no anexo V e atualizado em 
função das eventuais alterações à avaliação 
dos riscos graves incluída no plano relativo 
ao poço ou no Relatório de Riscos Graves, 
consoante os casos. As atualizações 
substantivas devem ser comunicadas à 
autoridade responsável pela elaboração dos 
planos de resposta a emergências externos 
para a área em causa.

Or. en

Alteração 421
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O plano de resposta a emergências 
interno deve ser articulado com outras 
disposições relativas à proteção e ao 
salvamento do pessoal da instalação 
atingida, de modo a assegurar boas 
perspetivas de sobrevivência.

Suprimido

Or. en

Justificação

Estas disposições são incluídas no plano de resposta a emergências interno (ver Anexo V). 
Por conseguinte, este número é supérfluo, devendo ser suprimido.

Alteração 422
Michèle Rivasi
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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, 
no mínimo anualmente, o seu plano de 
resposta a emergências interno para 
demonstrar a eficácia do seu equipamento 
e capacidades de resposta a fim de 
garantir um elevado nível de segurança e 
desempenho nas operações de evacuação, 
contenção e controlo, recuperação, 
limpeza e eliminação.

Or. en

Alteração 423
Vicky Ford

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 
os seus planos de resposta a emergências 
internos para demonstrar a eficácia do seu 
equipamento e capacidades de resposta, 
reconhecendo que é conveniente testar 
determinados equipamentos e capacidades 
críticos de forma mais frequente do que 
outros.

Or. en

Alteração 424
Francisco Sosa Wagner

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 5-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

5-A. O operador deve disponibilizar os 
planos de resposta a emergências internos 
ao público, incluindo os resultados do 
teste de eficácia das capacidades de 
resposta.

Or. en

Alteração 425
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. O operador deve disponibilizar ao 
público os planos de resposta a 
emergências internos.

Or. en

Alteração 426
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. O operador deve disponibilizar a 
pedido os planos de resposta a 
emergências internos.

Or. en

Alteração 427
Michèle Rivasi
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Proposta de regulamento
Artigo 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 29.º-A
Investigação sobre a redução dos riscos 

em matéria de ambiente, saúde e 
segurança no que toca às explorações 

offshore de petróleo e gás 
Os operadores e titulares de licenças 
devem investir anualmente, no mínimo 
um montante correspondente a 5 % do 
investimento, em explorações offshore de 
petróleo e gás, em investigação e 
desenvolvimento para a redução de riscos 
ambientais, para a saúde e segurança 
associados às explorações offshore de 
petróleo e gás. Os resultados da avaliação 
realizada são tornados públicos.

Or. en

Alteração 428
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem elaborar 
planos de emergência externos que 
abranjam todas as instalações de 
exploração offshore de petróleo e gás e as 
áreas potencialmente afetadas sob a sua 
jurisdição.

1. Os Estados-Membros devem elaborar 
planos de resposta de emergência externos 
que abranjam todas as instalações de 
exploração offshore de petróleo e gás ou 
infraestruturas conectadas e as áreas 
potencialmente afetadas sob a sua 
jurisdição. Os planos de resposta a 
emergência externos devem especificar o 
papel dos operadores na resposta a 
emergência externa, bem como a 
responsabilidade dos operadores 
relativamente aos custos da resposta a 
emergência externa.
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Or. en

Alteração 429
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os planos de resposta a emergências 
externos especificam o papel e a 
contribuição financeira imediata dos 
titulares de licenças e/ou operadores na 
resposta a emergências externa e de que 
forma os custos imediatos da resposta a 
emergências externa serão 
disponibilizados. 

Or. en

Alteração 430
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os planos de resposta a emergências 
externos devem ser elaborados com a 
cooperação dos operadores relevantes e, se 
for caso disso, dos titulares de licenças e 
harmonizados com os planos de resposta a 
emergências internos das instalações 
estacionadas ou a estacionar na área em 
causa. Todas as atualizações dos planos 
internos aconselhadas por um operador 
devem ser tidas em conta.

2. Os planos de resposta a emergências 
externos devem ser elaborados com a 
cooperação dos operadores relevantes e, se 
for caso disso, dos titulares de licenças e 
harmonizados com os planos atuais de 
resposta a emergências internos para as
instalações existentes ou planeadas ou 
infraestruturas conectadas na área em 
causa. Todas as atualizações dos planos 
internos aconselhadas por um operador 
devem ser tidas em conta.

Or. en
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Alteração 431
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os planos de resposta a emergências 
externos devem ser elaborados com a 
cooperação dos operadores relevantes e, se 
for caso disso, dos titulares de licenças e 
harmonizados com os planos de resposta a 
emergências internos das instalações 
estacionadas ou a estacionar na área em 
causa. Todas as atualizações dos planos 
internos aconselhadas por um operador 
devem ser tidas em conta.

2. Os planos de resposta a emergências 
externos devem ser elaborados com a 
cooperação dos operadores relevantes e, se 
for caso disso, dos titulares de licenças e 
harmonizados com os planos de resposta a 
emergências internos das instalações 
estacionadas ou a estacionar na área em 
causa. Todas as atualizações dos planos 
internos aconselhadas por um operador 
devem ser tidas em conta e os operadores 
serão plenamente informados sobre todas 
as alterações aos planos de resposta a 
emergências externos que os afetem.

Or. en

Alteração 432
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Os planos de resposta a emergências 
externos devem ser elaborados em 
conformidade com o disposto no anexo V 
e disponibilizados à Comissão, ao Fórum 
das autoridades para a zona offshore e ao 
público. Ao disponibilizarem os seus 
planos de resposta a emergências 
externos, os Estados-Membros com 
atividades offshore de petróleo e gás sob a 
sua jurisdição devem assegurar que a 
informação tornada pública não 
representa riscos para a segurança das 
instalações offshore de petróleo e gás nem 
para o seu funcionamento.
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Or. en

Justificação

A referência ao anexo I deve ser suprimida pois não é relevante para as disposições do artigo 
30.º, n.º 3. A proposta deve, além disso, ser complementada com texto transferido do artigo 
23º, n.º 3. Por razões de segurança, por exemplo, os Estados-Membros podem não querer 
publicar nomes nem informações pessoais dos intervenientes na exploração offshore de 
petróleo e gás.

Alteração 433
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem tomar 
todas as medidas adequadas para obter um 
elevado nível de compatibilidade e de 
interoperabilidade dos equipamentos e das 
competências especializadas no domínio da 
resposta a emergências entre todos os 
Estados-Membros de uma região 
geográfica e além dela, se for caso disso. 
Os Estados-Membros devem incentivar a 
indústria a desenvolver instrumentos de 
resposta compatíveis no espírito do 
presente número.

4. Os Estados-Membros com explorações 
offshore de petróleo e gás sob a sua 
jurisdição devem tomar todas as medidas 
adequadas para obter um elevado nível de 
compatibilidade e de interoperabilidade 
dos equipamentos e das competências 
especializadas no domínio da resposta a 
emergências entre todos os 
Estados-Membros de uma região 
geográfica e além dela, se for caso disso. 
Os Estados-Membros em causa devem 
incentivar a indústria a desenvolver 
equipamentos e serviços de resposta 
compatíveis no espírito do presente 
número.

Or. en

Alteração 434
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros devem manter 6. Os Estados-Membros em causa devem 
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registos atualizados 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 disponibilizados aos
outros Estados-Membros e, numa base de 
reciprocidade, aos países terceiros 
vizinhos, bem como à Comissão.

manter registos atualizados do 
equipamento e serviços de resposta a 
emergências disponíveis no seu território 
ou sob a sua jurisdição, tanto de entidades 
públicas como privadas. Esses registos 
devem ser disponibilizados a outros 
Estados-Membros e ao Fórum das 
autoridades para a Zona Offshore quando 
estes os solicitarem e, numa base de 
reciprocidade, a países terceiros vizinhos, 
bem como à Comissão.

Or. en

Alteração 435
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os Estados-Membros e os operadores 
devem testar regularmente a sua 
preparação para responder com eficácia a 
acidentes relacionados com a exploração 
offshore de petróleo e gás.

7. Os Estados-Membros em causa e os 
operadores devem testar regularmente a 
sua preparação para responder com eficácia 
a acidentes relacionados com a exploração 
offshore de petróleo e gás.

Or. en

Alteração 436
Vicky Ford

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 

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 um acidente 
grave. A notificação deve incluir as 
circunstâncias do acidente e as 
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assistência ao operador em causa, a fim 
de evitar o agravamento do risco ou
acidente.

consequências previstas do mesmo.

Or. en

Alteração 437
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Em caso de acidente grave, o operador 
deve tomar todas as medidas necessárias 
para evitar que o acidente alastre e atenuar 
as suas consequências. O operador pode 
ser assistido pelas autoridades 
competentes do Estado-Membro, que 
poderão disponibilizar recursos 
adicionais.

Or. en

Alteração 438
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Caso um acidente grave esgote as 
capacidades de resposta a nível nacional, 
o Estado-Membro afetado pode solicitar a 
ajuda suplementar dos Estados-Membros 
e da Agência Europeia da Segurança 
Marítima através do mecanismo de 
proteção civil da UE criado pela Decisão 
2007/779/CE do Conselho.

Suprimido

Or. en
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Justificação

É questionável se o pedido de assistência deve ser sujeito a uma disposição legislativa e, por 
conseguinte, este número poderia ser suprimido.

Alteração 439
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Durante a resposta de emergência, o 
Estado-Membro deve recolher as 
informações necessárias para uma 
análise completa do acidente.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os dados que devem ser recolhidos e comunicados são descritos pormenorizadamente no 
Capítulo V e, por conseguinte, este número poderia ser suprimido.

Alteração 440
Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Durante a resposta de emergência, o 
Estado-Membro deve recolher as 
informações necessárias para uma análise 
completa do acidente.

4. Durante a resposta de emergência, o 
Estado-Membro deve garantir que são 
recolhidas as informações necessárias para 
uma análise completa do acidente.

Or. en

Alteração 441
Vicky Ford
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Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se os efeitos transfronteiriços dos 
acidentes relacionados com a exploração 
offshore de petróleo e gás forem 
previsíveis, os Estados-Membros devem 
facultar essas informações à Comissão e 
aos Estados-Membros (ou, numa base de 
reciprocidade, aos países terceiros) que 
possam ser afetados e, aquando da 
elaboração do plano de emergência 
externo, ter em conta os riscos 
identificados. Os Estados-Membros em 
questão devem coordenar os seus planos de 
emergência para facilitar uma resposta 
conjunta a um acidente.

1. Se os efeitos transfronteiriços dos 
acidentes relacionados com a exploração 
offshore de petróleo e gás forem 
previsíveis, os Estados-Membros em causa 
devem proceder a um intercâmbio dessas
informações com os Estados-Membros ou 
países terceiros vizinhos que possam ser 
afetados e, aquando da elaboração dos seus 
planos de resposta a emergências externos
e coordenar a execução dos seus planos de 
resposta a emergências externos para 
facilitar uma resposta conjunta a um 
acidente. 

Or. en

Justificação

Não é necessária nem adequada a participação da Comissão em acordos bilaterais e 
disposições relacionadas com a resposta a incidentes. Deve apenas ter conhecimento da 
existência desses acordos.

Alteração 442
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem coordenar 
as medidas relativas às zonas situadas fora 
das fronteiras da UE para prevenir 
potenciais efeitos negativos da exploração 
offshore de petróleo e gás.

2. Os Estados-Membros em causa devem
coordenar as medidas relativas às zonas 
situadas fora das fronteiras da UE para 
prevenir potenciais efeitos negativos da 
exploração offshore de petróleo e gás.

Or. en
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Alteração 443
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem testar 
regularmente a sua preparação para 
responderem eficazmente aos acidentes em 
cooperação com os Estados-Membros 
passíveis de serem afetados, as agências 
competentes da UE ou países terceiros. A 
Comissão pode contribuir para os 
exercícios destinados a testar os 
mecanismos de emergência a nível 
transfronteiriço e da União.

3. Os Estados-Membros em causa devem 
testar regularmente a sua preparação para 
responderem eficazmente aos acidentes em 
cooperação com outros Estados-Membros 
passíveis de serem afetados, as agências 
competentes da UE ou países terceiros 
vizinhos. A Comissão pode contribuir para 
os exercícios destinados a testar os 
mecanismos de emergência a nível 
transfronteiriço e da União.

Or. en

Alteração 444
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Em caso de acidente grave ou de ameaça 
iminente de acidente grave, que cause ou 
possa causar efeitos transfronteiriços, o 
Estado-Membro sob cuja jurisdição a 
situação de emergência se produziu deve 
notificar imediatamente a Comissão e os 
Estados-Membros que possam vir a ser 
afetados pela situação de emergência.

4. Em caso de acidente grave ou de ameaça 
iminente de acidente grave, que cause ou 
possa causar efeitos transfronteiriços, o 
Estado-Membro sob cuja jurisdição a 
situação de emergência se produziu deve 
notificar imediatamente os 
Estados-Membros que possam vir a ser 
afetados pela situação de emergência, bem 
como a Comissão.

Or. en

Alteração 445
Vicky Ford
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Proposta de regulamento
Artigo 33 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem estabelecer as 
sanções aplicáveis às infrações ao presente 
regulamento por parte das empresas do 
setor e tomar todas as medidas necessárias 
para garantir a respetiva aplicação. As 
sanções previstas devem ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas.

Os Estados-Membros com explorações 
offshore de petróleo e gás sob a sua 
jurisdição devem estabelecer as sanções 
aplicáveis às infrações ao presente 
regulamento por parte dos operadores e 
tomar todas as medidas necessárias para 
garantir a respetiva aplicação. As sanções 
previstas devem ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas.

Or. en

Alteração 446
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A Comissão terá competência para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 35.º do presente regulamento, 
a fim de adaptar o prescrito no anexo VI, 
n.ºs 3, 4 e 5, aos últimos progressos 
tecnológicos e processuais relevantes.

Or. en

Alteração 447
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode também adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 

Suprimido



AM\911374PT.doc 185/273 PE494.690v01-00

PT

35.º do presente regulamento para 
explicitar a aplicação do prescrito no 
mesmo em relação aos seguintes aspetos:
a) Dados a apresentar numa notificação 
da conceção ou num Relatório de Riscos 
Graves, conforme especifica o anexo II, 
pontos 1, 2, 3 e 6;
b) Notificação das operações em 
poços/combinadas, conforme especifica o 
anexo II, pontos 4 e 7;
c) Requisitos relativos à verificação 
independente por terceiros, conforme 
especifica o anexo II, ponto 5 (d) 
Requisitos relativos ao funcionamento e à 
organização das autoridades, conforme 
especifica o anexo III;
“ESTE NÚMERO ESTÁ EM FALTA, 
OU NÃO ESTÁ NO LOCAL CORRETO. 
"
d) Requisitos relativos à prevenção de 
perigos graves pelos operadores, 
conforme especifica o anexo IV.

Or. en

Justificação

Caso estes elementos sejam sujeitos a Atos Delegados, será difícil proceder à atualização 
periódica dos mesmos de modo a refletir alterações relevantes de natureza material, técnica 
ou em matéria de equipamento que possam ser necessárias tomar em consideração. Assim 
sendo, os anexos devem definir requisitos mínimos, devendo ser exigida às autoridades 
competentes a atualização, bem como o melhoramento das normas, o que poderá implicar 
requisitos adicionais em matéria de informação para além dos que constam dos anexos.

Alteração 448
Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode também adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 

2. A Comissão pode adotar atos delegados 
em conformidade com o artigo 35.º do 
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35.º do presente regulamento para 
explicitar a aplicação do prescrito no 
mesmo em relação aos seguintes aspetos:

presente regulamento e após consulta ao 
Grupo das Autoridades da UE, à indústria 
e sindicatos dos trabalhadores para 
explicitar a aplicação do prescrito no 
mesmo em relação aos seguintes aspetos:

Or. en

Alteração 449
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. A delegação de poderes a que se refere o 
artigo 34.º é conferida à Comissão por um 
período de cinco anos, a partir [da data de 
entrada em vigor do presente regulamento].

A Comissão elabora um relatório relativo 
à delegação de poderes pelo menos nove 
meses antes do final do período de cinco 
anos. A delegação de poderes é 
tacitamente prorrogada por prazos de 
igual duração, salvo se o Parlamento 
Europeu ou o Conselho a tal se opuserem 
pelo menos três meses antes do final de 
cada prazo.

Or. ro

Alteração 450
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes referida no 
artigo 34.º é conferida à Comissão por um 
período indeterminado, a partir da data da 

2. O poder de adotar os atos delegados 
referidos no artigo 34.º é conferido à 
Comissão por um período de três anos a 



AM\911374PT.doc 187/273 PE494.690v01-00

PT

entrada em vigor do presente regulamento. contar de *.
*Data de entrada em vigor do presente 
regulamento

Or. en

Justificação

Caso estas exigências sejam mantidas, serão determinadas durante um período específico. 

Alteração 451
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Um ato delegado adotado em 
conformidade com o artigo 34.º só pode 
entrar em vigor se não forem formuladas 
objeções pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho no prazo de dois meses a contar 
da notificação desse ato ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho ou se, antes do 
termo do referido prazo, ambas as 
instituições tiverem informado a Comissão 
de que não formularão objeções. Esse 
período pode ser prorrogado por dois
meses por iniciativa do Parlamento 
Europeu ou do Conselho.

5. Um ato delegado adotado em 
conformidade com o artigo 34.º só pode 
entrar em vigor se não forem formuladas 
objeções pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho no prazo de dois meses a contar 
da notificação desse ato ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho ou se, antes do 
termo do referido prazo, ambas as 
instituições tiverem informado a Comissão 
de que não formularão objeções. Este prazo 
é prorrogado por três meses, por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho.

Or. en

Alteração 452
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O artigo 2.º, n.º 1, alínea b), daquela 1. Antes de alterar a Diretiva 2004/35/CE, 
a Comissão deve realizar uma avaliação 
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diretiva passa a ter a seguinte redação: do impacto com o objetivo de determinar 
em que medida o alargamento do âmbito 
geográfico da diretiva irá afetar todos os 
setores da indústria marítima. A 
Comissão deve assegurar uma consulta 
ampla aos setores relevantes, incluindo as 
indústrias das pescas e dos seguros.

Or. en

Justificação

A Diretiva relativa à responsabilidade ambiental (Diretiva 2004/35/CE) aplica-se a todas as 
indústrias que operam no setor marítimo, e não apenas à indústria do petróleo e do gás. 
Assim, qualquer alteração a este regulamento terá inevitavelmente implicações para outras 
indústrias no setor marítimo, nomeadamente para a indústria das pescas. A Comissão deve 
zelar para que a Diretiva relativa à responsabilidade ambiental se mantenha exequível, 
prática e eficaz para os setores relevantes.

Alteração 453
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

1. Para os efeitos da exploração offshore 
de petróleo e gás, o artigo 2.º, n.º 1, alínea 
b) daquela diretiva passa a ter a seguinte 
redação:

Or. en

Alteração 454
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 37-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 37.º-A
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Alteração à Diretiva 2008/99/CE relativa 
à proteção do ambiente através do direito 
penal
A Diretiva 2008/99/CE é alterada do 
seguinte modo:
(1) No artigo 3.º é alterada a seguinte 
alínea:
« h) Qualquer conduta que provoque uma 
deterioração significativa de um habitat 
num local protegido, incluindo um 
acidente grave provocado por explorações 
offshore de petróleo e gás;»
(2) No anexo A, aditar o seguinte 
travessão:
«– Diretiva XX/XX/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa à 
segurança das atividades de prospeção, 
exploração e produção offshore de
petróleo e gás».

Or. en

Alteração 455
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 37-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 37.º-A
Relatórios ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho
Até 20 de dezembro de 2013, a Comissão 
apresenta um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre a 
disponibilidade de instrumentos de 
garantia financeira, acompanhado de 
propostas em matéria de disposições 
destinadas a facilitar o fornecimento de 
garantias financeiras.
Até 20 de dezembro de 2013, a Comissão 
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apresenta um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre os 
mecanismos apropriados para garantir 
que as empresas sediadas na UE operam 
a nível global em conformidade com os 
requisitos do presente regulamento.

Or. en

Alteração 456
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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 exceções:

Os operadores das instalações devem 
cumprir plenamente a presente diretiva no 
prazo de [3] anos a contar da sua entrada 
em vigor, com as seguintes exceções:

Or. en

Justificação

Se a presente legislação é uma Diretiva, 3 anos poderá ser apropriado.

Alteração 457
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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 
exceções:

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

Or. en
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Alteração 458
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Os operadores de instalações não 
produtivas que tenham sido contratadas 
mas ainda não implantadas no local
devem cumprir plenamente o presente 
regulamento no prazo de um ano a contar 
da sua entrada em vigor ou, se assim for 
acordado com a autoridade competente, 
num prazo anterior.

a) Os operadores de instalações não 
produtivas devem cumprir plenamente a
presente Diretiva no prazo de [2] anos a 
contar da sua entrada em vigor ou, se assim 
for acordado com a autoridade competente, 
num prazo anterior.

Or. en

Justificação

Se a presente legislação é uma Diretiva, 2 anos poderá ser apropriado.

Alteração 459
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Os operadores das instalações planeadas 
devem cumprir plenamente o presente 
regulamento, salvo acordo em sentido 
diverso com a autoridade competente e, em 
todo o caso, num prazo nunca superior a 
um ano após a sua entrada em vigor.

b) Os operadores das instalações de 
produção planeadas devem cumprir 
plenamente a presente Diretiva, salvo 
acordo em sentido diverso com a 
autoridade competente e, em todo o caso, 
num prazo nunca superior a [2] anos após 
a sua entrada em vigor.

Or. en

Justificação

Se a presente legislação é uma Diretiva, 2 anos poderá ser apropriado.
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Alteração 460
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Os operadores das instalações planeadas 
devem cumprir plenamente o presente 
regulamento, salvo acordo em sentido 
diverso com a autoridade competente e, em 
todo o caso, num prazo nunca superior a 
um ano após a sua entrada em vigor.

b) Os operadores das instalações de 
produção planeadas devem cumprir 
plenamente o presente regulamento, salvo 
acordo em sentido diverso com a 
autoridade competente e, em todo o caso, 
num prazo nunca superior a um ano após a 
sua entrada em vigor.

Or. en

Alteração 461
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Os operadores dos poços devem cumprir 
plenamente o presente regulamento no 
prazo de três meses a contar da sua entrada 
em vigor ou, se assim for acordado com a 
autoridade competente, num prazo anterior.

c) Os operadores dos poços devem cumprir 
plenamente a presente Diretiva no prazo de 
[12] meses a contar da sua entrada em 
vigor ou, se assim for acordado com a 
autoridade competente, num prazo anterior.

Or. en

Justificação

Se a presente legislação é uma Diretiva, 12 meses poderá ser apropriado.

Alteração 462
Corinne Lepage
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Proposta de regulamento
Artigo 38 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Até à adoção pela UE de disposições 
relativas a garantias financeiras, os 
Estados-Membros devem definir quais os 
instrumentos (tais como seguros, fundos 
de reserva, garantias bancárias e/ou 
partilha dos riscos) apropriados para 
garantir que os operadores demonstram a 
sua capacidade para pagar as 
consequências dos danos provocados 
pelas suas atividades, em todas as fases 
dos projetos offshore (de prospeção, de 
operação e desclassificação). Os 
Estados-Membros devem comunicar quais 
os instrumentos definidos no prazo 
máximo de um ano após a entrada em 
vigor do presente regulamento. 

Or. en

Alteração 463
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 1 – título 1

Texto da Comissão Alteração

Participação do público no contexto das 
autorizações ao abrigo da Diretiva 
94/22/CE

Participação do público nos termos da 
Diretiva 2001/42/CE, da Diretiva 
85/337/CEE, da Diretiva 92/43/CEE e da 
Diretiva 79/409/CEE

Or. en

Justificação

Conforme indicado nos comentários ao artigo 5.º, esta exigência deve ser restringida aos 
requisitos existentes de participação do público. Por conseguinte, o título foi alterado em 
conformidade.
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Alteração 464
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Que o público seja informado, por 
avisos públicos ou outros meios 
adequados, como meios eletrónicos, 
quando disponíveis, da apresentação dos 
pedidos de licenciamento aos Estados-
Membros e que a informação relevante 
sobre tais propostas seja posta à sua 
disposição, incluindo, nomeadamente, 
informação sobre o direito de participar e 
sobre a entidade a que pode enviar 
observações ou questões;

a) Que o público seja informado, por 
avisos públicos, através do sítio Web das 
autoridades competentes ou através de
outros meios adequados, como meios 
eletrónicos, quando disponíveis, da 
apresentação dos pedidos de licenciamento 
aos Estados-Membros e que a informação 
relevante sobre tais propostas seja posta à 
sua disposição, incluindo, nomeadamente, 
informação sobre o direito de participar e 
sobre a entidade a que pode enviar 
observações ou questões;

Or. ro

Alteração 465
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Que o público seja informado, por 
avisos públicos ou outros meios 
adequados, como meios eletrónicos, 
quando disponíveis, da apresentação dos 
pedidos de licenciamento aos 
Estados-Membros e que a informação 
relevante sobre tais propostas seja posta à 
sua disposição, incluindo, nomeadamente, 
informação sobre o direito de participar e 
sobre a entidade a que pode enviar 
observações ou questões;

a) Que o público seja informado, por 
avisos públicos ou outros meios 
adequados, como, mas não só, meios 
eletrónicos, da apresentação dos pedidos de 
licenciamento aos Estados-Membros e que 
a informação relevante sobre tais propostas 
seja posta à sua disposição, incluindo, 
nomeadamente, informação sobre o direito 
de participar e sobre a entidade a que pode 
enviar observações ou questões;

Or. lt
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Alteração 466
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Que o público seja informado, por 
avisos públicos ou outros meios 
adequados, como meios eletrónicos, 
quando disponíveis, da apresentação dos 
pedidos de licenciamento aos 
Estados-Membros e que a informação 
relevante sobre tais propostas seja posta à 
sua disposição, incluindo, nomeadamente, 
informação sobre o direito de participar e 
sobre a entidade a que pode enviar 
observações ou questões;

a) Que o público seja informado, por 
avisos públicos ou outros meios 
adequados, como meios eletrónicos, 
quando disponíveis, da apresentação dos 
pedidos relevantes aos Estados-Membros e 
que a informação relevante sobre tais 
propostas seja posta à sua disposição, 
incluindo, nomeadamente, informação 
sobre o direito de participar e sobre a 
entidade a que pode enviar observações ou 
questões;

Or. en

Justificação

Suprimir «de licenciamento», para alargar as disposições a outras candidaturas relevantes.

Alteração 467
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

b) Que o público tenha o direito de 
exprimir as suas observações e opiniões, 
quando todas as opções estão em aberto, 
antes de serem tomadas decisões sobre os 
pedidos;

Or. en

Justificação

Suprimir «de licenciamento» – ver comentários no ponto 1, alínea a).
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Alteração 468
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Que, após examinar as observações e 
opiniões expressas pelo público, o 
Estado-Membro se esforce razoavelmente 
por informar o público sobre as decisões 
tomadas e as razões e considerações em 
que se baseiam as decisões, incluindo 
informação sobre o processo de 
participação do público.

d) Que, após examinar as observações e 
opiniões expressas pelo público, o 
Estado-Membro informe o público sobre 
as decisões tomadas e as razões e 
considerações em que se baseiam as 
decisões, incluindo informação sobre o 
processo de participação do público.

Or. lt

Alteração 469
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. Devem ser fixados prazos razoáveis, que 
atribuam tempo suficiente a cada uma das 
diferentes fases de participação do público. 
O Estado-Membro deve identificar o 
público que tem o direito de participar para 
efeitos do n.º 1, incluindo as organizações 
não-governamentais relevantes que 
cumpram as exigências impostas pela 
legislação nacional, como as que 
promovem a proteção do ambiente ou a 
segurança das atividades offshore.

2. Devem ser fixados prazos razoáveis, que 
atribuam tempo suficiente a cada uma das 
diferentes fases de participação do público. 
Os Estados-Membros devem identificar o 
público que tem o direito de participar para 
efeitos do n.º 1, incluindo todas as 
organizações não-governamentais 
relevantes que cumpram as exigências 
impostas pela legislação nacional, como as 
que promovem a proteção do ambiente ou 
a segurança das atividades offshore.

Or. en
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Alteração 470
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 2 – título 1

Texto da Comissão Alteração

Requisitos aplicáveis aos documentos 
relacionados com o processo de 
aprovação

Informações a apresentar na notificação 
da conceção ou deslocação de uma 
instalação de produção

Or. en

Alteração 471
Vicky Ford, Peter Skinner

Proposta de regulamento
Anexo 2 – título 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os requisitos em matéria de informação 
estabelecidos no presente anexo 
constituem requisitos mínimos. As 
autoridades competentes devem ter em 
consideração os desenvolvimentos em 
matéria de boas práticas, podendo 
solicitar em qualquer momento 
informações adicionais com vista a 
refletir alterações relevantes de natureza 
material, técnica ou relacionada com 
equipamento que possam ter de ser tidas 
em consideração. O Grupo Europeu de 
Autoridades da zona Offshore é um meio 
através do qual esses desenvolvimentos 
podem ser identificados e partilhados.

Or. en

Alteração 472
Vicky Ford
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Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A notificação da conceção de uma 
instalação de produção nos termos do 
artigo 9.º deve conter, pelo menos, as 
seguintes informações:

As notificações da conceção e da 
deslocação de uma instalação de produção 
propostas nos termos do artigo 9.º devem
conter, pelo menos, as seguintes 
informações:

Or. en

Alteração 473
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 1 – parágrafo 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Descrição do processo aplicado à 
atividade de conceção, normas relevantes 
utilizadas e opções de conceção resultantes 
desse processo;

(2) Descrição da filosofia de conceção e 
do processo das operações de produção, 
desde um conceito inicial à conceção 
apresentada ou à seleção de uma 
instalação existente, das normas relevantes 
utilizadas e dos conceitos de conceção 
incluídos no processo;

Or. en

Alteração 474
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 1 – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 475
Peter Skinner, Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 1 – 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, 
tendo em conta a idade da instalação e o 
tempo de vida útil pretendido para a 
mesma;

Or. en

Alteração 476
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 1 – parágrafo 1 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Descrição geral do sistema de gestão da 
segurança que permitirá manter as medidas 
de controlo dos riscos de acidente grave em 
bom funcionamento, incluindo o 
mecanismo de verificação independente 
que deve ser escolhido.

(7) Descrição geral do sistema de gestão da 
segurança que permitirá manter as medidas 
de controlo dos riscos de acidente grave em 
bom funcionamento

Or. en

Justificação

A verificação deve ter início na primeira oportunidade, caso contrário não será eficaz.

Alteração 477
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 1 – parágrafo 1 – ponto 7
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Texto da Comissão Alteração

(7) Descrição geral do sistema de gestão da
segurança que permitirá manter as medidas 
de controlo dos riscos de acidente grave em 
bom funcionamento, incluindo o 
mecanismo de verificação independente 
que deve ser escolhido.

(7) Descrição geral do sistema de gestão da 
segurança que permitirá manter as medidas 
de controlo dos riscos de acidente grave em 
bom funcionamento.

Or. en

Alteração 478
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 1 – parágrafo 1 – ponto 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Descrição das medidas de 
verificação independentes e uma lista 
inicial de elementos críticos para a 
segurança e do desempenho que se espera 
dos mesmos; 

Or. en

Alteração 479
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 1 – parágrafo 1 – ponto 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-B) Quando se pretende mudar uma 
instalação de produção existente para 
uma nova localização para ser utilizada 
numa operação de produção diferente, 
uma justificação demonstrando que a 
instalação é adequada à operação de 
produção proposta; 
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Or. en

Alteração 480
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 1 – parágrafo 1 – ponto 7-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-C) Quando se pretende converter uma 
instalação não produtiva para utilização 
como instalação de produção, uma 
justificação demonstrando que a 
instalação é adequada para conversão 
para uma operação de produção. 

Or. en

Alteração 481
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 2 – parágrafo 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Descrição da instalação e das 
infraestruturas conectadas, bem como de 
quaisquer outras estruturas, incluindo 
poços, a ela ligadas;

(3) Descrição da instalação e qualquer 
associação com outras instalações ou
infraestruturas ligadas;

Or. en

Alteração 482
Ivo Belet

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 2 – parágrafo 1 – ponto 4
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Texto da Comissão Alteração

(4) Demonstração de que todos os riscos 
graves foram identificados e suas 
probabilidade e consequências avaliadas, e 
demonstração de que as respetivas medidas 
de controlo são adequadas para reduzir a 
uma dimensão aceitável os riscos de 
acidente grave para as pessoas e o 
ambiente;

(4) Demonstração de que todos os riscos 
graves foram identificados e suas 
probabilidade e consequências avaliadas, 
incluindo quaisquer limitações 
ambientais, meteorológicas e do fundo do 
mar para a segurança das operações e 
demonstração de que as respetivas medidas 
de controlo são adequadas para reduzir a 
uma dimensão aceitável os riscos de 
acidente grave para as pessoas e o 
ambiente; esta demonstração deve incluir 
uma avaliação das lacunas na resposta a 
quaisquer derrames de hidrocarbonetos;

Or. en

Alteração 483
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 2 – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Demonstração de que todos os riscos 
graves foram identificados e suas 
probabilidade e consequências avaliadas, e 
demonstração de que as respetivas medidas 
de controlo são adequadas para reduzir a 
uma dimensão aceitável os riscos de 
acidente grave para as pessoas e o 
ambiente;

(4) Demonstração de que todos os riscos 
graves foram identificados e suas 
probabilidade e consequências avaliadas, e 
demonstração de que as respetivas medidas 
de controlo incluindo elementos críticos 
associados em matéria de segurança são e 
continuarão a ser adequadas para reduzir a 
um nível aceitável os riscos de acidente 
grave para as pessoas e o ambiente;

Or. en

Alteração 484
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 2 – parágrafo 1 – ponto 6
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Texto da Comissão Alteração

(6) Dados pormenorizados da instalação e 
das medidas destinadas a garantir o 
controlo do poço, a segurança dos 
processos, o confinamento das substâncias 
perigosas, a prevenção de incêndios e 
explosões, a proteção dos trabalhadores 
contra substâncias perigosas e a proteção 
do ambiente contra um evento grave 
incipiente (em conformidade com o plano 
de emergência interno nos termos do 
anexo V);

(6) Dados pormenorizados do 
equipamento e das medidas destinadas a 
garantir o controlo do poço (se for caso 
disso), a segurança dos processos, o 
confinamento das substâncias perigosas, a 
prevenção de incêndios e explosões, a 
proteção dos trabalhadores contra 
substâncias perigosas e a proteção do 
ambiente contra um evento grave 
incipiente (em conformidade com o plano 
de resposta a emergências interno nos 
termos do anexo V);

Or. en

Alteração 485
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 2 – parágrafo 1 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Dados pormenorizados das medidas 
tomadas para proteger dos riscos graves as 
pessoas presentes na plataforma e para 
assegurar a sua evacuação e o seu 
salvamento em condições seguras, bem 
como para manter os sistemas de controlo 
de modo a prevenir danos para a instalação 
e o ambiente, caso todo o pessoal seja 
evacuado;

(7) Dados pormenorizados das medidas 
tomadas para proteger dos riscos graves as 
pessoas presentes na instalação e para 
assegurar a sua evacuação e o seu 
salvamento em condições seguras, bem 
como medidas para manter os sistemas de 
controlo de modo a prevenir danos para a 
instalação e o ambiente, caso todo o 
pessoal seja evacuado;

Or. en

Alteração 486
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 2 – parágrafo 1 – ponto 8
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Texto da Comissão Alteração

(8) Códigos, normas e orientações 
relevantes utilizados na construção e na 
entrada em funcionamento da instalação;

(8) Dados pormenorizados sobre códigos, 
normas e orientações relevantes utilizados 
na construção e na entrada em 
funcionamento da instalação;

Or. en

Alteração 487
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 2 – parágrafo 1 – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Informações sobre o sistema de gestão 
da segurança no que respeita às operações, 
à manutenção, às alterações e ao 
mecanismo de verificação, incluindo as 
principais limitações operacionais da 
instalação, que devem ser controlados 
pelo sistema de gestão;

(9) Descrição do sistema de gestão de 
segurança no que respeita às operações, à 
manutenção e às alterações;

Or. en

Justificação

Isto foi transferido para a lista de requisitos do artigo 9.º.

Alteração 488
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 2 – parágrafo 1 – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

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

(10) Dados pormenorizados relativos ao 
mecanismo de verificação nos termos da 
secção 5, n.º 2, do presente anexo;
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Or. en

Alteração 489
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 2 – parágrafo 1 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Informações relevantes para o 
cumprimento do prescrito no presente 
regulamento que tenham sido obtidas ao 
abrigo de outra legislação aplicável da 
União, nomeadamente das Diretivas
92/91/CE e 85/337/CEE;

(12) Todas as informações relevantes para 
o cumprimento do prescrito no presente 
regulamento que tenham sido obtidas ao 
abrigo dos requisitos de prevenção de 
acidentes graves da Diretiva 92/91/CE;

Or. en

Alteração 490
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 2 – parágrafo 1 – ponto 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) No que se refere à exploração 
offshore de petróleo e gás a realizar a 
partir da instalação, uma descrição de 
apoio 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, que podem ser 
satisfeitos pela descrição e avaliação nos 
termos da Diretiva 85/337/CEE e aceites 
pela autoridade competente;

Or. en
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Alteração 491
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 2 – parágrafo 1 – ponto 13-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-B) Plano de apoio de resposta a 
emergências interno nos termos do artigo 
12.º;

Or. en

Alteração 492
Ivo Belet

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 3 – parágrafo 1 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Demonstração de que todos os riscos 
graves foram identificados e suas 
probabilidade e consequências avaliadas, e 
demonstração de que as respetivas medidas 
de controlo são adequadas para reduzir a 
uma dimensão aceitável os riscos de 
acidente grave para as pessoas e o 
ambiente;

(5) Demonstração de que todos os riscos 
graves foram identificados e suas 
probabilidade e consequências avaliadas, 
incluindo quaisquer limitações 
ambientais, meteorológicas e do fundo do 
mar para a segurança das operações e 
demonstração de que as respetivas medidas 
de controlo são adequadas para reduzir a 
uma dimensão aceitável os riscos de 
acidente grave para as pessoas e o 
ambiente; esta demonstração deve incluir 
uma avaliação das lacunas na resposta a 
quaisquer derrames de hidrocarbonetos;

Or. en

Alteração 493
Vicky Ford
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Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 3 – parágrafo 1 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Demonstração de que todos os riscos 
graves foram identificados e suas 
probabilidade e consequências avaliadas, e 
demonstração de que as respetivas medidas 
de controlo são adequadas para reduzir a 
uma dimensão aceitável os riscos de 
acidente grave para as pessoas e o 
ambiente;

(5) Demonstração de que todos os riscos 
graves foram identificados e suas 
probabilidade e consequências avaliadas, e 
demonstração de que as respetivas medidas 
de controlo e elementos críticos em 
matéria de segurança são e continuarão a 
ser adequadas para reduzir a uma dimensão 
aceitável os riscos de acidente grave para 
as pessoas e o ambiente;

Or. en

Alteração 494
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 3 – parágrafo 1 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Dados pormenorizados da instalação e 
das medidas destinadas a garantir o 
controlo do poço, a segurança dos 
processos, o confinamento das substâncias 
perigosas, a prevenção de incêndios e 
explosões, a proteção dos trabalhadores 
contra substâncias perigosas e a proteção 
do ambiente contra um evento grave 
incipiente (em conformidade com o plano 
de emergência interno nos termos do 
anexo V);

(6) Dados pormenorizados da instalação e 
das medidas destinadas a garantir o 
controlo do poço e a segurança dos 
processos (se for caso disso), o 
confinamento das substâncias perigosas, a 
prevenção de incêndios e explosões, a 
proteção dos trabalhadores contra 
substâncias perigosas e a proteção do 
ambiente contra um evento grave 
incipiente (em conformidade com o plano 
de resposta a emergências interno nos 
termos do anexo V);

Or. en

Alteração 495
Vicky Ford
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Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 3 – parágrafo 1 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Dados pormenorizados das medidas 
tomadas para proteger dos riscos graves as 
pessoas presentes na plataforma e para 
assegurar a sua evacuação e o seu 
salvamento em condições seguras, bem 
como para manter os sistemas de controlo 
de modo a prevenir danos para a instalação 
e o ambiente, caso todo o pessoal seja 
evacuado;

(7) Dados pormenorizados das medidas 
tomadas para proteger dos riscos graves as 
pessoas presentes na instalação e para 
assegurar a sua evacuação e o seu 
salvamento em condições seguras, bem 
como medidas para manter os sistemas de 
controlo de modo a prevenir danos para a 
instalação e o ambiente, caso todo o 
pessoal seja evacuado;

Or. en

Alteração 496
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 3 – parágrafo 1 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Códigos, normas e orientações 
relevantes utilizados na construção e na 
entrada em funcionamento da instalação;

(8) Dados pormenorizados sobre códigos, 
normas e orientações relevantes utilizados 
na construção e na entrada em 
funcionamento da instalação;

Or. en

Alteração 497
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 3 – parágrafo 1 – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Demonstração de que foram 
identificados todos os riscos graves em 
relação a todas as atividades que a 
instalação é capaz de realizar e de que os 

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

riscos de acidente grave para as pessoas e o 
ambiente são reduzidos a um nível
aceitável;

Or. en

Alteração 498
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 3 – parágrafo 1 – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Dados relativos às limitações 
ambientais, meteorológicas e do fundo do 
mar para a segurança das operações e às 
medidas tendentes a identificar os riscos 
resultantes de obstáculos existentes no mar 
e no fundo do mar, tais como condutas e 
ancoradouros das instalações adjacentes;

(10) Dados relativos a todas as limitações 
ambientais, meteorológicas e do fundo do 
mar para a segurança das operações e às 
medidas tendentes a identificar os riscos 
resultantes de obstáculos existentes no mar 
e no fundo do mar, tais como condutas e os
ancoradouros das instalações adjacentes;

Or. en

Alteração 499
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 3 – parágrafo 1 – ponto 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Síntese da política do operador de 
prevenção de acidentes graves nos termos 
do artigo 18.º;

Or. en

Alteração 500
Vicky Ford
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Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 3 – parágrafo 1 – ponto 11

Texto da Comissão Alteração

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

(11) Descrição do sistema de gestão de 
segurança no que respeita às operações, à 
manutenção e às alterações da instalação;

Or. en

Alteração 501
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 3 – parágrafo 1 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

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

(12) Dados pormenorizados relativos ao 
mecanismo de verificação independente 
nos termos da secção 5, n.º 2, do presente 
anexo;

Or. en

Alteração 502
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 3 – parágrafo 1 – ponto 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Quaisquer outros dados relevantes, 
por exemplo quando duas ou mais 
instalações funcionem em combinação de 
uma forma que afete o potencial de 
ocorrência de acidentes graves de cada 
instalação ou de todas elas;

(13) Quaisquer outros dados relevantes, 
por exemplo quando duas ou mais 
instalações funcionem em combinação de 
uma forma que afete o potencial de 
ocorrência de acidentes graves de cada 
instalação ou de todas elas;

Or. en
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Alteração 503
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 3 – parágrafo 1 – 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) Todas as informações relevantes para 
o cumprimento do prescrito no presente 
regulamento que tenham sido obtidas ao 
abrigo dos requisitos de prevenção de 
acidentes graves da Diretiva 92/91/CE.

Or. en

Justificação

Isto foi transferido para a lista de requisitos do artigo 9.º.

Alteração 504
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 3 – parágrafo 1 – ponto 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) No que se refere à exploração 
offshore de petróleo e gás a realizar a 
partir da instalação, uma descrição de 
apoio 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, que 
podem ser satisfeitos pela descrição e 
avaliação fornecidas nos termos da 
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Diretiva 85/337/CEE e aceites pela 
autoridade competente;

Or. en

Alteração 505
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 3 – parágrafo 1 – ponto 14-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-B) Plano de apoio de resposta a 
emergências interno nos termos do artigo 
12.º;

Or. en

Justificação

Texto transferido do artigo 9.º.Este requisito deve ser separado, pois será um documento 
operacional acedido em caso de emergência.

Alteração 506
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 4 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A notificação de operações em poços 
referida no artigo 13.º deve conter, pelo 
menos, as seguintes informações:

A notificação de operações em poços 
referida no artigo 13.º deve conter, pelo 
menos, as seguintes informações:

Or. en

Alteração 507
Vicky Ford
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Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 4 – parágrafo 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

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

(2) Nome da instalação que vai ser 
utilizada e o nome e morada do 
proprietário da instalação;

Or. en

Alteração 508
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 4 – parágrafo 1 – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) No que se refere à exploração 
offshore de petróleo e gás a realizar a 
partir da instalação, uma descrição de
apoio 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, que 
podem ser satisfeitos pela descrição e 
avaliação fornecidas nos termos da 
Diretiva 85/337/CEE e aceites pela 
autoridade competente;

Or. en

Justificação

Refere-se à EIA relevante, que deve ser apresentada como documento separado, pois pode ter 
sido previamente revista em separado.
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Alteração 509
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 4 – parágrafo 1 – ponto 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) Plano de apoio de resposta a 
emergências interno nos termos do artigo 
12.º;

Or. en

Justificação

Isto foi transferido para a lista de requisitos do artigo 9.º.

Alteração 510
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 4 – parágrafo 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

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

(3) Dados que identifiquem o poço e 
qualquer associação a instalações ou
infraestruturas ligadas;

Or. en

Alteração 511
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 4 – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Informações sobre o programa de 
trabalho do poço, incluindo o seu período 
de funcionamento, a verificação das 
barreiras contra a perda de controlo do 

(4) Informações sobre o programa de 
trabalho do poço, incluindo o seu período 
de funcionamento, a verificação das 
barreiras contra a perda de controlo do 
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poço e o estado em que o poço deverá 
ficar quando a operação for concluída;

poço (equipamentos, fluidos de 
perfuração, cimento, etc.), controlo 
direcional da trajetória do poço e 
limitações a uma operação segura, em 
conformidade com a avaliação dos riscos;

Or. en

Justificação

foram unidos, pois havia uma sobreposição significativa.

Alteração 512
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 4 – parágrafo 1 – ponto 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) INFORMAÇÕES A ENVIAR 
DURANTE A REALIZAÇÃO DE 
OPERAÇÕES EM POÇOS
O fornecimento de informações sobre 
operações em poços referido no artigo 
13.º deve conter, pelo menos, as seguintes 
informações:
(1) Nome e endereço do operador;
(2) Nome da instalação e o nome e 
morada do proprietário da instalação;
(3) Dados que identifiquem o poço e 
qualquer associação a instalações ou 
infraestruturas ligadas;
(4) Resumo das operações levadas a cabo 
desde o início das operações ou desde o 
último relatório;
(5) Diâmetro e profundidades medidas e 
verticais verdadeiras de:
a) Qualquer furo perfurado; e
b) Qualquer revestimento instalado;
(6) Densidade dos fluidos de perfuração 
na data de elaboração do relatório; e



PE494.690v01-00 216/273 AM\911374PT.doc

PT

(7) No caso de operações relacionadas 
com um poço existente, o seu atual estado 
operacional;

Or. en

Justificação

A legislação deverá exigir relatórios regulares sobre as operações em poços nos quais exista 
risco de fuga de hidrocarbonetos. 

Alteração 513
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 4 – parágrafo 1 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Dados pormenorizados da conceção do 
poço, incluindo barreiras à perda de 
controlo do poço (equipamentos, fluidos 
de perfuração, cimento, etc.), controlo 
direcional da trajetória do poço e 
limitações a um funcionamento seguro, 
em conformidade com a avaliação dos 
riscos;

Suprimido

Or. en

Justificação

Este texto foi unido ao anexo II, parte 4, parágrafo 4, pois havia sobreposição entre os dois 
parágrafos.

Alteração 514
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 4 – parágrafo 1 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Dados sobre a configuração do poço no 
final das operações – isto é, permanente ou 

(8) Dados pormenorizados sobre a 
configuração proposta do poço no final das 
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temporariamente abandonado – e se está 
concluído para utilização futura;

operações – isto é, temporariamente 
suspenso ou permanentemente
abandonado – e se foi adicionado 
equipamento de produção ao poço para 
utilização futura;

Or. en

Alteração 515
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 4 – parágrafo 1 – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

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

(9) No caso de um poço já existente, 
informações relativas à sua história e ao
seu estado;

Or. en

Alteração 516
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 4 – parágrafo 1 – ponto 11 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(11) Se um poço for feito por uma 
instalação não produtiva, as seguintes 
informações complementares:

(11) Se um poço for construído, 
modificado ou mantido por uma instalação 
não produtiva, as seguintes informações 
complementares:

Or. en

Alteração 517
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 4 – parágrafo 1 – ponto 11 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Dados sobre as condições 
meteorológicas, marinhas e do fundo do 
mar existentes no local, incluindo 
eventuais obstáculos físicos, como, por 
exemplo, condutas;

a) Dados sobre todas as limitações 
ambientais, meteorológicas e do fundo do 
mar para a segurança das operações e 
sobre as medidas para identificar os riscos 
resultantes de obstáculos existentes no 
mar e no fundo do mar, como condutas e 
ancoradouros das instalações adjacentes;

Or. en

Alteração 518
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 4 – parágrafo 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Informações relevantes para o 
cumprimento do prescrito no presente 
regulamento que tenham sido obtidas ao 
abrigo de outra legislação aplicável da 
União, nomeadamente das Diretivas
92/91/CE e 85/337/CEE.

(2) Todas as informações relevantes para o 
cumprimento do prescrito no presente 
regulamento que tenham sido obtidas ao 
abrigo dos requisitos de prevenção de 
acidentes graves da Diretiva 92/91/CE;

Or. en

Justificação

Isto requer uma explicação melhor sobre a informação exigida a apresentar ao abrigo do 
anexo II. A referência à Diretiva EIA deve ser mudada para a secção seguinte.

Alteração 519
Ivo Belet

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 5 – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

satisfazer os seguintes requisitos no que 
respeita à sua independência em relação ao 
operador da instalação e ao operador do 
poço:

Or. en

Alteração 520
Rachida Dati

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 5 – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

Não está provado que a verificação por terceiros seja, necessariamente, a melhor prática 
disponível em matéria de independência. O texto deve proporcionar flexibilidade suficiente 
para a organização de uma verificação independente baseada nas características e práticas 
nacionais.

Alteração 521
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 5 – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

1. O verificador independente deve 
satisfazer os seguintes requisitos no que 
respeita à sua independência em relação ao 
operador da instalação e do poço

Or. en
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Alteração 522
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 5 – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 523
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 5 – ponto 1 – alínea -a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(-a) É uma entidade jurídica 
independente;

Or. en

Alteração 524
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 5 – ponto 1 – alínea -a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(-a-A) Não terá qualquer conflito de 
interesses com o operador da instalação, 
nem com o operador do poço;

Or. en
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Alteração 525
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 5 – ponto 1 – alínea -a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(-a-B) O terceiro independente e as 
pessoas que lhe prestam apoio não devem 
ter qualquer interesse financeiro ou 
comercial nas operações a serem 
efetuadas pelo operador;

Or. en

Alteração 526
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 5 – ponto 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A sua função não lhe exige que tome 
em consideração qualquer aspeto de um 
elemento crítico para a segurança ou de 
uma instalação específica em que tenha 
estado anteriormente envolvido ou em que
a sua objetividade possa ser 
comprometida;

(a) As funções não exigem que se tome em 
consideração qualquer aspeto de um 
elemento crítico para a segurança ou de 
uma instalação específica onde possa 
haver conflito de interesses e a 
objetividade possa ser comprometida;

Or. en

Justificação

Em algumas áreas não é claro que compete ao operador, e não ao verificador, realizar as 
avaliações e declarações relevantes com base nas conclusões de uma verificação 
independente. De uma forma geral, os deveres dos operadores devem ser apresentados de 
forma mais clara. Alguns sugeriram que fosse incluída uma reformulação para resolver esta 
questão.
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Alteração 527
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 5 – ponto 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A sua função não lhe exige que tome 
em consideração qualquer aspeto de um 
elemento crítico para a segurança ou de 
uma instalação específica em que tenha
estado anteriormente envolvido ou em que 
a sua objetividade possa ser comprometida;

(a) As funções não exigem que se tome em 
consideração qualquer aspeto de um 
elemento crítico para a segurança ou de 
uma instalação específica na qual tenha
havido um envolvimento anterior ou em 
que possa haver um conflito de interesses
ou em que a objetividade possa ser 
comprometida de qualquer forma;

Or. en

Alteração 528
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 5 – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) É suficientemente independente de um 
sistema de gestão que tenha tido ou tenha 
responsabilidade por qualquer aspeto de 
um componente do mecanismo de 
verificação independente ou do exame do 
poço, de modo a assegurar que exercerá as
suas funções de forma objetiva no âmbito 
do mecanismo.

(b) O verificador é suficientemente 
independente de um sistema de gestão que 
tenha tido ou tenha responsabilidade por 
qualquer aspeto do poço, de modo a 
assegurar objetividade no desempenho das
suas funções no âmbito do mecanismo;

Or. en

Justificação

Determina as exigências para o terceiro independente. Como descrito, podem potencialmente 
excluir muitos dos verificadores tradicionais, que fazem parte de organizações 
multinacionais maiores com vários envolvimentos em projetos, materiais ou equipamentos. A 
Comissão declarou na NSOAF que esta não era a sua intenção e que esta alteração tenta 
resolver esta questão.



AM\911374PT.doc 223/273 PE494.690v01-00

PT

Alteração 529
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 5 – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) É suficientemente independente de um 
sistema de gestão que tenha tido ou tenha 
responsabilidade por qualquer aspeto de 
um componente do mecanismo de 
verificação independente ou do exame do
poço, de modo a assegurar que exercerá as
suas funções de forma objetiva no âmbito 
do mecanismo.

(b) O verificador é suficientemente 
independente de um sistema de gestão que 
tenha tido ou tenha responsabilidade por 
qualquer aspeto ou componente da 
examinação do poço ou do mecanismo de 
verificação independente, de modo a 
assegurar objetividade no desempenho das
suas funções no âmbito do mecanismo;

Or. en

Alteração 530
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 5 – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) É suficientemente independente de um 
sistema de gestão que tenha tido ou tenha 
responsabilidade por qualquer aspeto de 
um componente do mecanismo de 
verificação independente ou do exame do 
poço, de modo a assegurar que exercerá as 
suas funções de forma objetiva no âmbito 
do mecanismo.

(b) É independente de um sistema de 
gestão que tenha tido ou tenha 
responsabilidade por qualquer aspeto de 
um componente do mecanismo de 
verificação independente ou do exame do 
poço, de modo a assegurar que exercerá as 
suas funções de forma objetiva no âmbito 
do mecanismo.

Or. en

Alteração 531
Corinne Lepage
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Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 5 – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) É suficientemente independente de um 
sistema de gestão que tenha tido ou tenha 
responsabilidade por qualquer aspeto de 
um componente do mecanismo de 
verificação independente ou do exame do 
poço, de modo a assegurar que exercerá as 
suas funções de forma objetiva no âmbito 
do mecanismo.

(b) É independente de um sistema de 
gestão que tenha tido ou tenha 
responsabilidade por qualquer aspeto de 
um componente do mecanismo de 
verificação independente ou do exame do 
poço, de modo a assegurar que exercerá as 
suas funções de forma objetiva no âmbito 
do mecanismo.

Or. en

Alteração 532
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 5 – ponto 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

2. O operador deve assegurar que o 
verificador independente é capaz de
satisfazer os seguintes requisitos no que 
respeita à sua competência:

Or. en

Alteração 533
Ivo Belet

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 5 – ponto 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

2. O verificador independente deve 
satisfazer os seguintes requisitos no que 
respeita à sua competência:

Or. en
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Alteração 534
Rachida Dati

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 5 – ponto 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

2. O verificador independente deve 
satisfazer os seguintes requisitos no que 
respeita à sua competência:

Or. fr

Justificação

Não está provado que a verificação por terceiros seja, necessariamente, a melhor prática 
disponível em matéria de independência. O texto deve proporcionar flexibilidade suficiente 
para a organização de uma verificação independente baseada nas características e práticas 
nacionais.

Alteração 535
Ivo Belet

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 5 – ponto 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

(c) Medidas adequadas para o fluxo de 
informações entre o operador e o 
verificador independente;

Or. en

Alteração 536
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 5 – ponto 2 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

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

(c) Medidas adequadas para o fluxo de 
informações entre o operador e o 
verificador independente;

Or. en

Alteração 537
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 5 – ponto 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 538
Rachida Dati

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 5 – ponto 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) medidas adequadas para o fluxo de 
informações entre o operador e o terceiro
independente;

(e) medidas adequadas para o fluxo de 
informações entre o operador e o 
verificador independente;

Or. fr

Justificação

Não está provado que a verificação por terceiros seja, necessariamente, a melhor prática 
disponível em matéria de independência. O texto deve proporcionar flexibilidade suficiente 
para a organização de uma verificação independente baseada nas características e práticas 
nacionais.
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Alteração 539
Rachida Dati

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 5 – ponto 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

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

(f) autoridade suficiente conferida pelo 
operador ao verificador independente para 
este poder exercer as suas funções 
adequadamente.

Or. fr

Justificação

Não está provado que a verificação por terceiros seja, necessariamente, a melhor prática 
disponível em matéria de independência. O texto deve proporcionar flexibilidade suficiente 
para a organização de uma verificação independente baseada nas características e práticas 
nacionais.

Alteração 540
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 5 – ponto 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 541
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 5 – ponto 3 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Qualquer alteração que possa infringir
o objetivo inicial da conceção do plano do 
poço, nomeadamente no que respeita às 
barreiras de controlo do poço e outras 
barreiras ao fluxo, e sua verificação;

(a) Qualquer alteração que possa alterar o 
objetivo inicial da conceção do plano do 
poço, nomeadamente no que respeita às 
barreiras de controlo do poço e outras 
barreiras ao fluxo, e sua verificação;

Or. en

Alteração 542
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 5 – ponto 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(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;

(b) Qualquer alteração substantiva à 
instalação ou aos equipamentos, bem como 
ao sistema de gestão ou qualquer 
alteração ao operador do poço, com 
notificação nos termos do anexo II, parte 4;

Or. en

Alteração 543
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 5 – ponto 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As alterações importantes devem ser 
transmitidas ao examinador independente 
do poço para serem subsequentemente 
verificadas, devendo os resultados dessa 
verificação ser comunicados à autoridade 
competente.

As alterações substantivas devem ser 
transmitidas ao verificador independente 
para serem subsequentemente verificadas, 
devendo os resultados dessa verificação ser 
disponibilizados à autoridade competente 
quando forem solicitados.

Or. en
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Alteração 544
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 5 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

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 conceção do 
poço e as suas barreiras contra a perda de 
controlo são adequadas para todas as 
condições e circunstâncias previstas.

4. No caso da notificação de um poço, deve 
ser incluída uma declaração do operador, 
após ter em conta o relatório do 
verificador independente, segundo a qual a 
avaliação dos riscos relativa à conceção do 
poço e as suas barreiras contra a perda de 
controlo são adequadas para todas as 
condições e circunstâncias previstas.

Or. en

Alteração 545
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 5 – ponto 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Uma declaração do verificador 
independente segundo a qual o registo dos 
elementos críticos para a segurança e o 
regime de manutenção dos mesmos, 
especificados no relatório de riscos graves, 
são ou serão adequados;

(a) Uma declaração do operador após ter 
em conta o relatório do verificador 
independente segundo a qual o registo dos 
elementos críticos para a segurança e o seu
regime de manutenção, especificados no 
relatório de riscos graves, são ou serão 
adequados;

Or. en

Alteração 546
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 5 – ponto 5 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Uma declaração do verificador 
independente segundo a qual o registo dos 
elementos críticos para a segurança e o 
regime de manutenção dos mesmos, 
especificados no relatório de riscos graves, 
são ou serão adequados;

(a) Uma declaração do operador após ter 
em conta o relatório do verificador 
independente segundo a qual o registo dos 
elementos críticos para a segurança e o seu
regime de manutenção, especificados no 
relatório de riscos graves, são ou serão 
adequados;

Or. en

Alteração 547
Rachida Dati

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 5 – ponto 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) uma declaração do verificador 
independente segundo a qual o registo dos 
elementos críticos para a segurança e o 
regime de manutenção dos mesmos, 
especificados no relatório de riscos graves, 
são ou serão adequados;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. fr

Alteração 548
Ivo Belet

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 5 – ponto 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Uma descrição do mecanismo de 
verificação, incluindo a seleção de 
verificadores independentes e os meios 
para verificar se os elementos críticos para 
a segurança e qualquer instalação 
especificada incluída no mecanismo 

(b) Uma descrição do mecanismo de 
verificação, incluindo a seleção de 
verificadores independentes e os meios 
para verificar se os elementos críticos para 
a segurança e qualquer instalação 
especificada incluída no mecanismo 



AM\911374PT.doc 231/273 PE494.690v01-00

PT

continuam em bom estado de conservação 
e em boas condições;

continuam em bom estado de conservação 
e em boas condições;

Or. en

Alteração 549
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 5 – ponto 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Uma descrição do mecanismo de 
verificação, incluindo a seleção de 
verificadores independentes e os meios 
para verificar se os elementos críticos para
a segurança e qualquer instalação 
especificada incluída no mecanismo 
continuam em bom estado de conservação 
e em boas condições;

(b) Uma descrição do mecanismo de 
verificação, incluindo a seleção de 
verificadores independentes e os meios 
para verificar se os elementos críticos para 
a segurança e qualquer instalação 
especificada incluída no mecanismo 
continuam em bom estado de conservação 
e em boas condições;

Or. en

Alteração 550
Rachida Dati

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 5 – ponto 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) uma descrição do mecanismo de 
verificação, incluindo a seleção de 
verificadores independentes e os meios 
para verificar se os elementos críticos para 
a segurança e qualquer instalação 
especificada incluída no mecanismo 
continuam em bom estado de conservação 
e em boas condições;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. fr
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Alteração 551
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 5 – ponto 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Os meios referidos no ponto 5, alínea 
b), deve incluir exames e testes dos 
elementos críticos para a segurança, 
realizados, na medida do necessário, por 
pessoas independentes e competentes, a 
verificação da conceção, das normas, da 
certificação ou de outro sistema utilizado 
para garantir a conformidade dos 
elementos críticos para a segurança, o 
exame dos trabalhos em curso, a 
comunicação dos casos de incumprimento 
e as medidas corretivas tomadas pelo 
operador.

(c) Uma descrição dos meios de 
verificação referidos no ponto 5, alínea b) 
que deve incluir informações 
pormenorizadas sobre os princípios que 
serão aplicados para executar as funções 
previstos no mecanismo e para manter o 
manter o mecanismo em revisão durante 
o ciclo de vida da instalação; os exames e 
testes dos elementos críticos para a 
segurança, realizados, na medida do 
necessário, por um verificador 
independente e competente; a verificação 
da conceção, das normas, da certificação 
ou de outro sistema utilizado para garantir 
a conformidade dos elementos críticos para 
a segurança; o exame do trabalho em 
curso; e a comunicação dos casos de 
incumprimento e quaisquer medidas 
corretivas tomadas pelo operador;

Or. en

Alteração 552
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 6 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Caso a instalação deva sofrer alterações 
importantes, as informações fornecidas à 
autoridade competente nos termos dos 
artigos 10.º e 11.º devem compreender, 
pelo menos, os seguintes elementos:

Caso a instalação deva sofrer alterações 
substantivas, as informações fornecidas à 
autoridade competente nos termos dos 
artigos 10.º e 11.º devem compreender, 
pelo menos, o seguinte:

Or. en
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Justificação

Deve ser expandido para incluir todas as «infraestruturas ligadas».

Alteração 553
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 6 – parágrafo 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. Caso se trate de uma alteração 
importante, dados suficientes para 
atualizar plenamente o anterior Relatório 
de Riscos Graves e o plano de emergência
interno da instalação a ele associado e para 
demonstrar que os riscos de acidente grave 
estão reduzidos a uma dimensão aceitável;

3. Dados suficientes para atualizar 
plenamente o anterior Relatório de Riscos 
Graves e o plano de resposta a 
emergências interno da instalação a ele 
associado e para demonstrar que os riscos 
de acidente grave estão reduzidos a um 
nível aceitável;

Or. en

Alteração 554
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 6 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Descrição dos riscos de acidente grave 
associados ao desmantelamento da 
instalação, população exposta total e 
medidas de controlo dos riscos;

(b) Descrição dos riscos de acidente grave 
associados à desativação da instalação, 
população exposta total e medidas de 
controlo dos riscos;

Or. en

Alteração 555
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 6 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) Medidas de resposta a emergências para 
assegurar a evacuação e o salvamento do 
pessoal em condições seguras e evitar a 
ocorrência de um acidente grave para o 
ambiente.

(c) Medidas de resposta a emergências para 
assegurar a evacuação e o salvamento do 
pessoal e para manter os sistemas de 
controlo de modo a prevenir danos 
ambientais caso todas as pessoas sejam 
evacuadas.

Or. en

Alteração 556
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 6 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Um documento de apoio incluindo a 
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.

Or. en

Justificação

Refere-se à EIA relevante, que deve ser enviada como documento separado, pois pode ter 
sido previamente revista.

Alteração 557
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 7 – parágrafo 1 – ponto 3
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Texto da Comissão Alteração

(3) Descrição da forma como os sistemas 
de gestão das instalações envolvidas na 
operação combinada serão coordenados, de 
modo a reduzir os riscos de acidente grave;

(3) Descrição, sob a forma de um 
documento de ligação autorizado por 
todas as partes, sobre a forma como os 
sistemas de gestão das instalações 
envolvidas na operação combinada serão 
coordenados, de modo a reduzir o risco de 
acidente grave para um nível aceitável;

Or. en

Alteração 558
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 2 – parte 7 – parágrafo 1 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Descrição da operação combinada, 
juntamente com um programa de trabalho, 
que 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.

(6) Descrição da operação combinada 
juntamente com um programa de trabalho, 
que deve incluir as datas previstas para o 
início da operação combinada;

Or. en

Alteração 559
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 3 – título 1

Texto da Comissão Alteração

Disposições adotadas pelas autoridades 
competentes para regulamentar as 
operações que envolvam riscos graves

Disposições adotadas pelas autoridades 
competentes para regulamentar riscos 
graves

Or. en
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Alteração 560
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 3 – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos da designação de uma 
autoridade competente responsável pelas 
funções regulamentares previstas no
presente regulamento em matéria de 
segurança e proteção do ambiente, os 
Estados-Membros devem respeitar os
seguintes critérios mínimos:

1. Para efeitos da designação de uma 
autoridade competente responsável pelos 
deveres relacionados com o âmbito do
presente regulamento, os 
Estados-Membros devem respeitar o 
seguinte:

Or. en

Alteração 561
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 3 – ponto 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Disposições organizativas que permitam 
o cumprimento eficaz de todas as 
obrigações previstas no presente 
regulamento, incluindo disposições para 
regulamentar a segurança e a proteção do 
ambiente de forma equitativa;

a) Disposições organizativas que permitam 
o cumprimento eficaz de todas as 
obrigações previstas no presente 
Regulamento, incluindo disposições para 
regulamentar a segurança e a proteção do 
ambiente de forma equitativa;

Or. en

Alteração 562
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 3 – ponto 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Declaração política sobre os objetivos 
de supervisão e execução e o modo como 
a autoridade competente irá assegurar a 
transparência, a coerência, a 
proporcionalidade e a objetividade na sua 
regulamentação da exploração offshore de 
petróleo e gás. A autoridade competente 
também deve esclarecer o público sobre a 
divisão de responsabilidades entre a 
entidade reguladora e o operador, 
cabendo ao segundo a principal 
responsabilidade pelo controlo dos riscos, 
e sendo o primeiro responsável por 
verificar se o operador adotou medidas 
adequadas para controlar eficazmente os 
riscos de acidente grave;

b) Declaração política onde sejam 
descritos os objetivos da autoridade 
competente e o modo como irá assegurar a 
transparência, a coerência, a 
proporcionalidade e a objetividade na sua 
regulamentação da exploração offshore de 
petróleo e gás;

Or. en

Alteração 563
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 3 – ponto 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Procedimentos operacionais com a 
descrição de como a autoridade competente 
irá inspecionar e fazer aplicar as 
obrigações impostas aos operadores pelo 
presente regulamento, incluindo a forma 
como irá tratar, avaliar e aceitar os 
relatórios de riscos graves e tratar as 
notificações dos poços e o modo como
devem ser determinados os intervalos entre 
as inspeções das medidas de controlo dos 
riscos de acidente grave (nomeadamente 
para o ambiente) de uma dada instalação 
ou atividade;

d) Procedimentos operacionais com a
descrição da forma como a autoridade 
competente irá avaliar os relatórios de 
riscos graves, notificações de operações 
em poços e notificações de operações 
combinadas, inspecionar e fazer aplicar as 
obrigações impostas aos operadores, 
incluindo a forma como devem ser 
determinados os intervalos entre as 
inspeções das instalações ou explorações 
offshore de petróleo e gás;

Or. en
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Alteração 564
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 3 – ponto 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Procedimentos relativos ao desempenho 
das funções da autoridade competente ao 
abrigo do presente regulamento sem 
prejuízo de outras responsabilidades, 
como, por exemplo, a exploração terrestre 
de petróleo e gás, e das medidas previstas 
na Diretiva 92/91/CE;

e) Procedimentos relativos ao desempenho 
das funções da autoridade competente ao 
abrigo do presente Regulamento sem 
prejuízo de outras responsabilidades, 
como, por exemplo, a exploração terrestre 
de petróleo e gás, e das medidas previstas 
na Diretiva 92/91/CE;

Or. en

Alteração 565
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 3 – ponto 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Caso a autoridade competente 
compreenda duas ou mais agências, um 
acordo formal que crie os mecanismos
necessários para o funcionamento conjunto 
da autoridade competente, incluindo a 
supervisão, a monitorização e revisões por 
parte da direção, o planeamento e as
inspeções conjuntos, a divisão das 
responsabilidades pelo tratamento dos 
relatórios de riscos graves, os inquéritos 
conjuntos, as comunicações internas e a 
comunicação de informações a nível 
externo.

f) Caso uma autoridade competente 
compreenda duas ou mais agências, um 
acordo formal que crie os mecanismos 
necessários para o funcionamento conjunto 
da autoridade competente, incluindo a 
supervisão, a monitorização e revisões por 
parte da direção; a divisão de 
responsabilidades; o planeamento, 
inspeções e investigações conjuntos; as 
comunicações; e a publicação de relatórios 
externos.

Or. en
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Alteração 566
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 3 – ponto 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Competências especializadas suficientes, 
disponíveis a nível interno ou obtidas
através de acordo a nível externo, para 
inspecionar e investigar atividades, tomar 
medidas coercivas e tratar os relatórios de 
riscos graves e as notificações;

a) Fornecimento de competências 
especializadas suficientes no seio da 
autoridade competente ou através de 
acordos formais com um ou mais 
terceiros, para avaliar os Relatórios de 
Riscos Graves e as notificações; para 
levar a cabo inspeções e investigações; e 
para tomar medidas coercivas;

Or. en

Alteração 567
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 3 – ponto 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Caso recorram a fontes externas de 
competências especializadas, orientações 
escritas e supervisão suficientes para 
manter uma abordagem coerente e garantir 
que a autoridade competente legalmente 
designada conserva a plena 
responsabilidade nos termos do presente 
regulamento;

b) Caso recorram a fontes externas de 
competências especializadas, o 
fornecimento de orientações escritas e 
supervisão suficientes para manter uma 
abordagem coerente e garantir que a 
autoridade competente legalmente 
designada conserva a plena 
responsabilidade nos termos do presente 
Regulamento;

Or. en

Alteração 568
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 3 – ponto 2 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) Recursos adequados para a formação 
essencial, a comunicação, o acesso a 
tecnologias, viagens e ajudas de custo do 
pessoal da autoridade competente, no
exercício das suas funções regulamentares, 
de modo a permitir a cooperação ativa 
entre autoridades competentes nos termos 
do artigo 27.º;

c) Fornecimento de recursos adequados 
para a formação essencial, a comunicação, 
o acesso a tecnologias, e para as viagens e 
ajudas de custo do pessoal da autoridade 
competente, para o exercício das suas 
funções regulamentares, e para facilitar a 
cooperação ativa entre autoridades 
competentes nos termos do artigo 27.º;

Or. en

Alteração 569
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 3 – ponto 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Se for caso disso, para exigir aos 
operadores e/ou proprietários das 
instalações que indemnizem a autoridade 
competente dos custos das funções por esta 
desempenhadas nos termos do presente 
regulamento;

d) Se for caso disso, exigindo aos 
operadores que reembolsem a autoridade 
competente dos custos das funções por esta 
desempenhadas nos termos do presente 
Regulamento;

Or. en

Justificação

A referência a proprietários das instalações deve ser suprimida, pois os proprietários 
relevantes são abrangidos pelas definições dos operadores.

Alteração 570
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 3 – ponto 2 – alínea e)
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Texto da Comissão Alteração

e) Para realizar ou incentivar a realização 
de estudos pertinentes para as funções da 
autoridade competente descritas no 
presente regulamento;

e) Realizar ou encorajar a realização de 
estudos pertinentes para as funções da 
autoridade competente descritas no 
presente Regulamento;

Or. en

Alteração 571
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 3 – ponto 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Para que a autoridade competente 
elabore relatórios.

f) Disposição para que a autoridade 
competente elabore relatórios.

Or. en

Alteração 572
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 3 – ponto 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Os procedimentos aplicáveis à avaliação 
do Relatório de Riscos Graves e das 
notificações, dos planos de emergência 
internos e de outros documentos 
relevantes devem incluir os seguintes 
elementos:

3. Os procedimentos aplicáveis à avaliação 
dos Relatórios de Riscos Graves e das 
notificações serão elaborados por 
autoridades competentes e 
disponibilizados aos operadores. Também 
será elaborada informação 
disponibilizada ao público sobre os 
princípios de avaliação:

Or. en
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Justificação

A referência a proprietários das instalações deve ser suprimida, pois os proprietários 
relevantes são abrangidos pelas definições dos operadores.

Alteração 573
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 3 – ponto 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Análise quantitativa da avaliação dos 
riscos;

Suprimido

Or. en

Alteração 574
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 3 – ponto 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 575
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 3 – ponto 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Avaliação das normas técnicas e 
organizativas utilizadas;

Suprimido
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Or. en

Alteração 576
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 3 – ponto 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Avaliação das soluções de engenharia; Suprimido

Or. en

Alteração 577
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 3 – ponto 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Avaliação das disposições do operador 
para gerir as alterações aos planos 
operacionais;

Suprimido

Or. en

Alteração 578
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 3 – ponto 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Comparação das soluções utilizadas 
com as que foram aplicadas noutras 
situações comparáveis;

Suprimido

Or. en



PE494.690v01-00 244/273 AM\911374PT.doc

PT

Alteração 579
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 3 – ponto 3 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 580
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 3 – ponto 3 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 581
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 3 – 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;

Suprimido

Or. en
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Alteração 582
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Anexo 3 – 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 e 
suficiência de equipamentos de resposta a 
emergências e da adequação dos 
procedimentos para os utilizar eficazmente, 
incluindo uma análise das lacunas em 
matéria de resposta a um derrame de 
hidrocarbonetos, se for caso disso;

Or. en

(Remete para a alteração 22)

Alteração 583
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Anexo 3 – 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 e 
suficiência de equipamentos de resposta a 
emergências e da adequação dos 
procedimentos para os utilizar eficazmente;

Or. en

Alteração 584
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Anexo 3 – ponto 3 – alínea i-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(i-A) Avaliação da eficácia das 
capacidades de um operador em matéria 
de resposta a emergências, incluindo 
desempenhos relacionados com a 
aplicação e recuperação em caso da 
concretização do pior cenário de 
ocorrência de uma descarga.

Or. en

Alteração 585
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Anexo 3 – ponto 3 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i-A) Avaliação da eficácia das 
capacidades dos operadores em matéria 
de resposta a emergências, incluindo 
desempenhos relacionados com a 
aplicação e recuperação em caso da 
concretização do pior cenário de 
ocorrência de uma descarga.

Or. en

Alteração 586
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 3 – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os procedimentos pormenorizados 
para avaliação de Relatórios de Riscos 
Graves devem exigir todos os dados 
factuais e outros dados específicos 
conforme descrito no Anexo II do 
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presente Regulamento e outros dados 
específicos, conforme subsequentemente 
acordado nos termos do presente 
Regulamento, os quais serão fornecidos 
pelo apresentante. As autoridades 
competentes devem focar, no mínimo, as 
principais matérias para demonstrar: 
a) Foram identificados todos os perigos 
com potencial para causar um acidente 
grave, incluindo um acidente ambiental, 
foram avaliados os seus riscos e 
identificadas as medidas para controlar os 
riscos;
b) O sistema de gestão de segurança é 
adequado para assegurar o cumprimento 
dos requisitos legais para o controlo de 
perigos graves e de quaisquer outros 
regulamentos dos Estados-Membros 
relacionados com a segurança e a 
proteção ambiental;
c) Foram estipuladas medidas adequadas 
para a verificação independente e para 
auditoria pelo operador; 

Or. en

Alteração 587
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 3 – ponto 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Durante a realização de uma 
avaliação minuciosa dos relatórios de 
perigos graves as autoridades competentes 
devem assegurar que:
a) Todos os dados factuais são fornecidos;
b) O operador identificou todos os perigos 
de acidente grave razoavelmente 
previsíveis que se aplicam à instalação e 
às suas funções, juntamente com 
potenciais acontecimentos iniciais e que a 
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metodologia e critérios de avaliação 
adotados para a avaliação de riscos de 
acidente grave são explicados de forma 
clara, incluindo fatores de incerteza na 
análise; 
c) As avaliações de risco tiveram em 
consideração todas as fases relevantes no 
ciclo de vida da instalação e anteciparam 
todas as situações previsíveis, incluindo:
i) De que forma as decisões de conceção 
descritas na notificação de conceção 
tomaram em consideração a avaliação de 
risco para assegurar a aplicação dos 
princípios de segurança inerentes;
ii) Quaisquer operações em poços a 
realizar a partir da instalação durante a 
operação;
iii) Quaisquer operações a realizar em 
poços e que sejam temporariamente 
suspendidas antes do início da produção 
de uma instalação de produção;
iv) Operações combinadas realizadas com 
outras instalações;
v) Desativação da instalação.
d) Pretende-se que as medidas de redução 
do risco identificadas como parte da 
avaliação de risco sejam implementadas, 
caso necessário, para reduzir os riscos a 
um nível aceitável;
e) Na determinação das medidas 
necessárias para alcançar níveis de risco 
aceitáveis, o operador demonstrou 
claramente de que forma os princípios de 
relevantes boas práticas relevantes e o 
parecer baseado em engenharia sólida, 
nas melhores práticas de gestão e em 
fatores humanos e organizacionais foram 
tidos em conta;
f) As medidas e acordos para a deteção de, 
e resposta rápida e eficaz a, uma 
emergência são claramente identificadas 
e justificadas;
g) Acordos e medidas de evacuação e 
salvamento para limitar o agravamento do 



AM\911374PT.doc 249/273 PE494.690v01-00

PT

incidente e reduzir o seu impacto no 
ambiente são integrados de forma lógica e 
sistemática, tendo em conta as condições 
de emergência prováveis nas quais serão 
aplicadas;
h) Os requisitos do Anexo V, Parte 1 são 
incorporados no plano de resposta a 
emergências interno e esse plano é 
apresentado para apoiar o Relatório de 
Riscos Graves;
i) O sistema de gestão de segurança 
descrito no relatório de perigos graves é 
adequado para assegurar o controlo dos 
riscos de perigos graves em todas as fases 
importantes do ciclo de vida da instalação 
e para todas as situações previsíveis, para 
assegurar o cumprimento com todas as 
disposições legais relevantes e tratar da 
realização da auditoria do sistema e da 
implementação das recomendações da 
auditoria;
j) O mecanismo para verificação 
independente é explicado de forma clara;

Or. en

Justificação

Na Parte 3-B, alínea b) e 3-B, alínea d) as referências a proprietário devem ser suprimidas, 
pois os proprietários relevantes são abrangidos pelas definições dos operadores. 3-B, alínea 
g): A proposta deve ser alterada de forma a permitir que os operadores apresentem um plano
de resposta em caso de emergências interno separado para acompanhar o Relatório sobre 
Perigos Graves.

Alteração 588
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 3 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. As autoridades competentes devem ser 
claramente independentes de qualquer 
organização governamental relacionada 

Suprimido
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com os apoios à indústria ou com o 
licenciamento ou a cobrança de receitas. 
A autoridade competente não deve tomar 
qualquer posição política a respeito do 
setor do petróleo e gás.

Or. en

Alteração 589
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Anexo 3 – ponto 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. As autoridades competentes devem 
assegurar que nem a prevenção, nem a 
reparação de acidentes é limitada por 
condições extremas de funcionamento. Ao 
conceder autorizações, deve tomar-se em 
devida consideração a eficácia da 
prevenção de acidentes e das capacidades 
de resposta em emergências. As 
autoridades competentes devem assegurar 
o mais elevado nível de desempenho na 
prevenção e resolução de acidentes que 
seja no mínimo equivalente ao 
desempenho de acordo com as boas 
práticas em condições de funcionamento 
normais, incluindo, entre outros, recursos 
suficientes, níveis de segurança para a 
mobilização, calendários de aplicação e 
taxas de limpeza e recuperação dos 
hidrocarbonetos e do gás.

Or. en

Alteração 590
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 4 – título 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

As disposições referidas no presente 
anexo são disposições mínimas. As 
autoridades competentes devem ter em 
consideração os desenvolvimentos em 
matéria de boas práticas, podendo 
solicitar em qualquer momento 
disposições adicionais por parte dos 
operadores de modo a assegurar que, caso 
necessário, possam ser tomadas em 
consideração alterações relevantes de 
natureza substantiva, técnica ou 
relacionada com equipamento. O Grupo 
Europeu de Autoridades da zona Offshore 
é um meio através do qual esses 
desenvolvimentos podem ser identificados 
e partilhados.

Or. en

Alteração 591
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 4 – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 592
Vicky Ford
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Proposta de regulamento
Anexo 4 – ponto 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Integração do impacto ambiental nas 
avaliações dos riscos graves incluídas no 
Relatório de Riscos Graves;

c) Integração de considerações ambientais
nas avaliações de risco de acidente grave
incluídas no Relatório de Riscos Graves;

Or. en

Alteração 593
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 4 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os operadores devem prestar especial 
atenção à avaliação dos requisitos de 
fiabilidade e integridade de todos os 
sistemas fundamentais para a segurança e 
basear os seus sistemas de inspeção e 
manutenção na obtenção desse nível de 
integridade da segurança.

3. Os operadores devem prestar especial 
atenção à avaliação dos requisitos de 
fiabilidade e integridade de todos os 
sistemas fundamentais para a segurança e 
basear os seus sistemas de inspeção e 
manutenção na obtenção do nível exigido
de integridade da segurança.

Or. en

Alteração 594
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 4 – ponto 6 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Sistemas formais de comando e controlo 
que incluam a participação da direção e dos 
trabalhadores, e;

e) Sistemas formais de comando e controlo 
que incluam a participação da direção e dos 
trabalhadores;

Or. en
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Alteração 595
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 4 – ponto 6 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Competência a todos os níveis de 
funcionamento.

f) Competência a todos os níveis de 
funcionamento, e;

Or. en

Alteração 596
Vicky Ford, Peter Skinner

Proposta de regulamento
Anexo 4 – ponto 6 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Um compromisso visível com 
consultas e ações tripartidas daí 
decorrentes. 

Or. en

Alteração 597
Ivo Belet

Proposta de regulamento
Anexo 4 – ponto 6 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Cultura de comunicação aberta para 
incidentes;

Or. en

Alteração 598
Peter Skinner, Vicky Ford
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Proposta de regulamento
Anexo 4 – ponto 6 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Cooperação com os representantes 
eleitos em matéria de segurança;

Or. en

Alteração 599
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Anexo 4 – ponto 6 – alínea f-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-B) Independência e proteção para os 
denunciantes;

Or. en

Alteração 600
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 4 – ponto 7 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

7. A indústria deve cooperar com a 
autoridade competente no estabelecimento 
e na aplicação de um plano prioritário para 
o desenvolvimento de normas, orientações 
e regras que apliquem as melhores práticas 
em matéria de prevenção de acidentes 
graves e limitação das suas consequências 
caso ocorram, não obstante as medidas 
preventivas. Entre as questões a considerar 
devem incluir-se as seguintes:

7. A indústria deve cooperar com as 
autoridades competentes no 
estabelecimento e na aplicação de um 
plano prioritário para o desenvolvimento 
de normas, orientações e regras que 
apliquem as melhores práticas em matéria 
de prevenção de acidentes graves e 
limitação das suas consequências caso 
ocorram, não obstante as medidas 
preventivas. Entre as questões a considerar 
devem incluir-se as seguintes:
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Or. en

Alteração 601
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 4 – ponto 7 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

b) Melhoria do confinamento primário;

Or. en

Alteração 602
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 4 – ponto 7 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

d) Tomada de decisões fiável;

Or. en

Alteração 603
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 4 – ponto 7 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

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

g) Avaliação eficaz dos riscos;

Or. en
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Alteração 604
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 4 – ponto 7 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) Integração eficaz dos sistemas de gestão 
da segurança entre os operadores, os 
operadores de poços, os proprietários de 
plataformas e outras partes envolvidas em 
operações combinadas.

j) Integração eficaz dos sistemas de gestão 
da segurança entre os operadores e outras 
entidades envolvidas em explorações 
offshore de petróleo e gás.

Or. en

Justificação

As referências a operadores de poços e a proprietários de plataformas devem ser suprimidas, 
pois ambos são abrangidos pela definição de operador.

Alteração 605
Peter Skinner, Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 4 – ponto 7 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-A) Um compromisso com consultas e 
ações tripartidas daí decorrentes. 

Or. en

Alteração 606
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 5 – título 1

Texto da Comissão Alteração

Requisitos relativos à preparação e resposta 
a emergências

Requisitos relativos à preparação e resposta 
a emergências – Planos de resposta a 
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emergências internos

Or. en

Alteração 607
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 5 – título 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os requisitos referidos no presente anexo 
são requisitos mínimos. As autoridades 
competentes devem ter em consideração 
os desenvolvimentos em matéria de boas 
práticas, podendo implementar em 
qualquer momento requisitos adicionais 
de modo a assegurar que, caso necessário, 
possam ser tomadas em consideração 
alterações relevantes de natureza 
material, técnica ou relacionada com 
equipamento. O Grupo Europeu de 
Autoridades da zona Offshore é um meio 
através do qual esses desenvolvimentos 
podem ser identificados e partilhados.

Or. en

Alteração 608
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 5 – parte 1 – ponto 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 609
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 5 – parte 1 – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

b) O nome ou o cargo das pessoas 
responsáveis por fazer a ligação com a 
autoridade ou autoridades responsáveis
pelo plano de resposta a emergências
externo;

Or. en

Justificação

Em conformidade com os demais artigos, é necessário remover a limitação relacionada com 
a zona de segurança. Também são propostas alterações de redação para especificar as 
medidas que o operador «tomará» por oposição às medidas que «deveria tomar»; para 
especificar o equipamento descrito pormenorizadamente como equipamento de «resposta», 
para incluir o ambiente nas medidas de limitação de risco e para reconhecer que pode haver 
mais do que uma autoridade respondente.

Alteração 610
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 5 – parte 1 – ponto 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

c) Todas as condições ou eventos 
previsíveis que possam causar um acidente 
grave, descritos no Relatório de Riscos 
Graves a que o plano esteja associado;

Or. en

Alteração 611
Vicky Ford
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Proposta de regulamento
Anexo 5 – parte 1 – ponto 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Uma descrição das medidas que devem 
ser tomadas para controlar as condições ou 
os eventos e limitar as suas consequências 
à instalação e à sua zona de exclusão;

d) Uma descrição das medidas que serão
tomadas para controlar as condições ou 
eventos relevantes e limitar as suas 
consequências;

Or. en

Alteração 612
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Anexo 5 – parte 1 – ponto 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Uma descrição dos equipamentos e 
recursos disponíveis;

e) Uma descrição dos equipamentos e 
recursos disponíveis, incluindo para o 
confinamento de qualquer potencial 
derrame;

Or. en

Alteração 613
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 5 – parte 1 – ponto 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Uma descrição dos equipamentos e 
recursos disponíveis;

e) Uma descrição dos equipamentos de 
resposta e recursos disponíveis;

Or. en
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Alteração 614
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Anexo 5 – parte 1 – ponto 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Provas de avaliações anteriores de 
produtos químicos utilizados como 
dispersantes realizadas com vista a 
minimizar as implicações em termos de 
saúde pública e danos ambientais 
adicionais;

Or. en

Alteração 615
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 5 – parte 1 – ponto 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Disposições para limitar os riscos para as 
pessoas presentes na instalação, incluindo a 
forma como os avisos devem ser dados e as 
medidas que as pessoas devem tomar 
quando recebem um aviso;

f) Disposições para limitar os riscos para o 
ambiente e para as pessoas presentes na 
instalação, incluindo a forma como os 
avisos devem ser dados e as medidas que 
as pessoas devem tomar quando recebem 
um aviso;

Or. en

Alteração 616
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 5 – parte 1 – ponto 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Medidas que se coordenem com as 
medidas de salvamento descritas no 

g) Medidas que se coordenem com as 
medidas de evacuação e salvamento 
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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;

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;

Or. en

Alteração 617
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Anexo 5 – parte 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 assegurar uma boa perspetiva de 
sobrevivência das pessoas presentes na 
instalação e minimizar os danos 
ambientais aquando de um acidente grave;

Or. en

Alteração 618
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Anexo 5 – parte 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 assegurar uma boa perspetiva de 
sobrevivência das pessoas presentes na 
instalação e minimizar os danos 
ambientais aquando de um acidente grave;
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Or. en

Alteração 619
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 5 – parte 1 – ponto 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Disposições para alertar rapidamente do 
acidente as autoridades responsáveis pelo 
acionamento do plano de emergência
externo, o tipo de informações que devem 
figurar num alerta inicial e as disposições 
relativas ao fornecimento de informações 
mais pormenorizadas assim que 
disponíveis;

h) Disposições para alertar rapidamente do 
acidente a autoridade ou as autoridades 
responsáveis pelo acionamento do plano de 
resposta a emergências externo, o tipo de 
informações que devem figurar num alerta 
inicial e as disposições relativas ao 
fornecimento de informações mais 
pormenorizadas assim que disponíveis;

Or. en

Alteração 620
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Anexo 5 – parte 1 – ponto 1 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-A) Estimativa de uma lacuna em 
matéria de resposta a um derrame de 
hidrocarbonetos em termos de 
percentagem de tempo e descrição das 
limitações operacionais nas instalações 
em causa. Esta análise de lacunas envolve 
um cálculo dos limites operacionais para 
resposta máxima dos sistemas de resposta 
em caso de derrame para um conjunto de 
fatores ambientais e de segurança; e uma 
análise da frequência, duração e 
calendário das condições que impediriam 
uma resposta num local específico. As 
condições ambientais a considerar no 
cálculo desta resposta devem incluir:
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i) Condições meteorológicas, incluindo 
vento, visibilidade, precipitação e 
temperatura;
ii) Estados do mar, marés e correntes;
iii) Presença de gelo e destroços;
iv) Horas de claridade; e
v) Outras condições ambientais 
conhecidas que possam influenciar a 
eficiência do equipamento de resposta ou 
a eficácia global de um esforço de 
resposta;

Or. en

Alteração 621
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 5 – parte 1 – ponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As autoridades competentes podem 
aceitar um plano elaborado por um 
operador que tenha sido aprovado pelo 
Estado-Membro como estando em 
conformidade com a Convenção 
Internacional de 1990 sobre a 
Preparação, Intervenção e Cooperação 
em caso de Poluição por Petróleo como 
parte Do Plano de Resposta a 
Emergências Interno

Or. en

Justificação

É proposta uma nova secção para permitir que os Planos de Emergência em casos de 
Poluição por Petróleo elaborados nos termos previstos pela Convenção Internacional de 
1990 sobre a Preparação, Intervenção e Cooperação em caso de Poluição por Petróleo
façam parte do Plano de Resposta a Emergências Interno. 
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Alteração 622
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 5 – parte 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os operadores devem elaborar um 
inventário dos equipamentos disponíveis, 
indicando os seus proprietários, a sua 
localização e o seu modo de transporte e de 
utilização na instalação. O inventário deve 
identificar as medidas em vigor para 
assegurar que os equipamentos e 
procedimentos são mantidos em boas 
condições de funcionamento.

2. Os operadores devem elaborar um 
inventário dos equipamentos disponíveis, 
indicando os seus proprietários, a sua 
localização e o seu modo de transporte e de 
utilização na instalação e quaisquer 
entidades relevantes para a 
implementação do plano de resposta a 
emergências interno. O inventário deve 
identificar as medidas em vigor para 
assegurar que os equipamentos e 
procedimentos são mantidos em boas 
condições de funcionamento.

Or. en

Alteração 623
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Anexo 5 – parte 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. Os operadores devem investir 
continuamente na investigação de 
técnicas de emergência e práticas para 
melhorar o desempenho e assegurar a 
utilização de tecnologia avançada.

Or. en
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Alteração 624
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 5 – parte 2 – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os planos de resposta a emergências
externos devem incluir, entre outros 
elementos:

Or. en

Alteração 625
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 5 – parte 2 – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Mecanismos de receção dos alertas de 
acidentes e os procedimentos associados de 
alarme e chamada;

b) Mecanismos de receção dos alertas de 
acidentes e os procedimentos associados de 
resposta;

Or. en

Alteração 626
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 5 – parte 2 – ponto 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

c) Mecanismos de coordenação dos 
recursos necessários para aplicar o plano 
de resposta a emergências externo;

Or. en



PE494.690v01-00 266/273 AM\911374PT.doc

PT

Alteração 627
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 5 – parte 2 – ponto 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

d) Mecanismos para prestar assistência ao 
plano de emergência interno;

Or. en

Alteração 628
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 5 – parte 2 – ponto 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Descrição pormenorizada dos 
mecanismos de resposta a emergências no 
exterior;

e) Descrição pormenorizada dos 
mecanismos de resposta a emergências 
externos;

Or. en

Alteração 629
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 5 – parte 2 – ponto 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A principal autoridade responsável pela 
resposta a emergências deve disponibilizar 
os seguintes elementos:

2. A principal autoridade ou autoridades 
responsáveis pela coordenação da resposta 
a emergências deve disponibilizar os 
seguintes elementos:
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Or. en

Alteração 630
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 5 – parte 2 – ponto 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

a) Inventário do equipamento disponível, 
seus proprietários, sua localização e seu 
modo de transporte e de utilização no local 
do acidente;

Or. en

Alteração 631
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Anexo 5 – parte 2 – ponto 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Provas de anteriores avaliações 
ambientais e de saúde relativamente a 
quaisquer produtos químicos cuja 
utilização como dispersante esteja 
prevista;

Or. en

Alteração 632
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 5 – parte 2 – ponto 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Medidas para assegurar que os e) Medidas para assegurar que os 
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equipamentos, o pessoal e os 
procedimentos estão sempre funcionais e 
atualizados.

equipamentos, o pessoal e os 
procedimentos estão sempre disponíveis e 
atualizados e que um número suficiente de 
membros do pessoal qualificado está 
sempre disponível.

Or. en

Justificação

Reformulado, em conformidade com outros artigos, para indicar que o plano não está 
limitado à zona de segurança.

Alteração 633
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 5 – parte 2 – ponto 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 634
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 5 – parte 2 – ponto 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Compilação de inventários dos meios de 
resposta a nível transfronteiriço, tanto da 
indústria como nacionais, e todas as 
adaptações necessárias para tornar os 
equipamentos e os procedimentos 
compatíveis entre os países e 
Estados-Membros adjacentes;

b) Compilação de inventários dos meios de 
resposta a nível transfronteiriço, tanto da 
indústria como nacionais, e todas as 
adaptações necessárias para tornar os 
equipamentos e os procedimentos 
compatíveis entre os países e 
Estados-Membros adjacentes;
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Or. en

Alteração 635
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 5 – parte 2 – ponto 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Organização de exercícios 
transfronteiriços de resposta a emergências 
externas.

d) Organização de exercícios 
transfronteiriços de planos de resposta a 
emergências externos.

Or. en

Alteração 636
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 6 – ponto 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os requisitos de comunicação de dados 
referidos no n.º 1 devem abranger no 
mínimo:

Or. en

Justificação

Existe alguma sobreposição entre este anexo e o artigo 3.º, n.º 4 da Diretiva 92/91/CE, a 
comunicação de acidentes graves e mortais. Como esta legislação proposta trata de perigos 
graves, as exigências de comunicação devem estar relacionadas somente com esses perigo, e 
este anexo deve estar restringido ao fornecimento de informação relacionada com os 
acidentes graves, conforme definido no artigo 2.º, n.º 18. Não deve ser incluída informação 
sobre mortes que não estejam relacionadas com acidentes graves.

Alteração 637
Vicky Ford
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Proposta de regulamento
Anexo 6 – ponto 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Informações relativas à perda de 
controlo de um poço que exija a 
intervenção de equipamentos de controlo 
de poços ou falha numa barreira do poço 
que exija a sua substituição ou reparação;

b) Informações relativas à perda de 
controlo de um poço que exija a 
intervenção de equipamentos de controlo 
de poços, incluindo dados pormenorizados 
sobre qualquer falha numa barreira do 
poço que exija a sua substituição ou 
reparação;

Or. en

Justificação

Podem ocorrer falhas que requeiram substituição ou reparação, que não constituam um risco 
de segurança ou ambiental, onde não existam procedimentos de comunicação atuais e em que 
a partilha de informação não teria qualquer finalidade útil.

Alteração 638
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 6 – ponto 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Perda significativa da integridade
estrutural, perda de proteção contra os 
efeitos de um incêndio ou explosão ou 
perda de manutenção em posição numa
instalação flutuante;

d) Perda significativa da integridade 
estrutural, perda de proteção contra os 
efeitos de um incêndio ou explosão ou 
perda de manutenção em posição 
relativamente a uma instalação móvel, que 
constitua um risco para a segurança ou 
para o ambiente;

Or. en

Justificação

Pode haver perda de manutenção em posição que não constitua um risco de segurança ou 
ambiental, onde não existam procedimentos de comunicação atuais e em que a partilha de 
informação não teria qualquer finalidade útil.
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Alteração 639
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 6 – ponto 2 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) Acidente grave para o ambiente. j) Acidente grave com efeitos adversos 
significativos para o ambiente.

Or. en

Alteração 640
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 6 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. As informações referidas no n.º 2 devem 
consistir em dados factuais e dados 
analíticos referentes à exploração de 
petróleo e gás e ser destituídas de qualquer 
ambiguidade. As informações e os dados 
fornecidos devem permitir comparar o 
desempenho dos diversos operadores, não 
só dentro do Estado-Membro, mas 
também, no setor em geral, entre 
Estados-Membros.

3. As informações referidas no n.º 2 devem 
consistir em dados factuais e dados 
analíticos referentes à exploração de 
petróleo e gás e ser destituídas de qualquer 
ambiguidade. As informações também 
devem descrever pormenorizadamente a 
eficácia geral das medidas e dos controlos 
implementados e, se for caso disso, da 
indústria como um todo, nomeadamente 
visando prevenir acidentes graves e 
minimizar o risco. As informações e os 
dados fornecidos devem permitir comparar 
as experiências dos diversos operadores, 
não só dentro do Estado-Membro, mas 
também, no setor em geral, entre 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

A última frase do ponto 4 deve ser alterada e transferida para a Parte 3, que se refere à 
informação que deve ser fornecida. A referência ao desempenho também deve ser alterada, 
pois as exigências de informação não puderam ser utilizadas para avaliar de forma eficaz o
desempenho dos operadores.
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Alteração 641
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 6 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. O objetivo de recolher e reunir as 
informações mencionadas no n.º 2 é 
fornecer avisos prévios de uma
deterioração (acrescida) das barreiras 
críticas para a segurança e o ambiente, a 
fim de tomar medidas de correção 
proativas. As informações também devem 
comprovar a eficácia global das medidas 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.

4. O objetivo de recolher e reunir as 
informações mencionadas no n.º 2 é 
fornecer avisos de incidentes 
potencialmente relacionados com a
deterioração das barreiras críticas para a 
segurança e o ambiente, a fim de 
determinar se é apropriado tomar medidas 
de correção proativas.

Or. en

Justificação

A última frase deve ser alterada e transferida para o ponto 3, que se refere à informação que 
deve ser fornecida.

Alteração 642
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo 6 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. Para dar cumprimento ao prescrito no 
artigo 23.º, deve ser elaborado um 
formato simplificado para facilitar a 
publicação dos dados relevantes nos 
termos do n.º 2 e a elaboração de 
relatórios nos termos do artigo 24.º, de 
uma forma acessível para o público e que 

Suprimido
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facilite a comparação de dados a nível 
transfronteiriço.

Or. en

Justificação

Os formatos, finalidade e disponibilidade ao público dos relatórios são descritos 
pormenorizadamente nos artigos relevantes e é desnecessário repetir a informação no anexo.


