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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

Enfrentar os desafios da segurança da exploração offshore de petróleo e gás
(2011/XXXX(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Directiva 94/22/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de 
Maio de 1994, relativa às condições de concessão e de utilização das autorizações de 
prospecção, pesquisa e produção de hidrocarbonetos,1

– Tendo em conta a Directiva 92/91/CEE do Conselho, de 3 de Novembro de 1992, relativa 
às prescrições mínimas destinadas a melhorar a protecção em matéria de segurança e 
saúde dos trabalhadores das indústrias extractivas por perfuração2,

– Tendo em conta a Directiva 2008/1/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 15 de Janeiro de 2008, relativa à prevenção e controlo integrados da poluição 
(Directiva IPPC)3,

– Tendo em conta a Directiva 85/337/CEE do Conselho, de 27 de Junho de 1985, relativa à 
avaliação dos efeitos de determinados projectos públicos e privados no ambiente 
(Directiva relativa à avaliação do impacto ambiental)4, com a redacção que lhe foi dada 
pelas Directivas 97/11/CE5, 2003/35/CE6 e 2009/31/CE7,

– Tendo em conta a Directiva 2004/35/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
Abril 2004, relativa à responsabilidade ambiental em termos de prevenção e reparação de 
danos ambientais (Directiva relativa à responsabilidade ambiental)8,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1406/2002 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 27 de Junho de 2002, que institui a Agência Europeia da Segurança 
Marítima9 , tal como alterado,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1891/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de Dezembro de 2006, relativo ao financiamento plurianual das 
actividades da Agência Europeia da Segurança Marítima no domínio do combate à 
poluição causada por navios e que altera o Regulamento (CE) n.º 1406/200210 ,

– Tendo em conta a Resolução do Parlamento Europeu, de 7 de Outubro de 2010, sobre a 

                                               
1 JO L 164 de 30.06.94, p. 3.
2 JO L 348 de 28.11.92, p. 9.
3 JO L 24 de 29.01.08, p. 8.
4 JO L 175 de 05.07.85, p. 40.
5 JO L 73 de 14.03.97, p. 5.
6 JO L 156 de 24.06.03, p. 17.
7 JO L 140 de 05.06.09, p. 114.
8 JO L 143 de 30.04.04, p. 56.
9 JO L 208 de 05.08.02, p. 1.
10 JO L 394 de 30.12.06, p. 1.
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acção da UE em matéria de prospecção e extracção de petróleo na Europa11 ,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada “Enfrentar o desafio da segurança 
da exploração offshore de petróleo e gás” (COM(2010)0560),

– Tendo em conta o artigo 194.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia (A7-
0000/2011),

A. Considerando que o artigo 194.° do TFUE consagra especificamente o direito dos 
Estados-Membros a determinarem as condições de exploração dos seus recursos 
energéticos,

B. Considerando que as fontes autóctones de petróleo e gás contribuem de modo
significativo para as necessidades energéticas da Europa e são essenciais para a nossa 
segurança energética,

C. Considerando que a actividade offshore está a aumentar em zonas adjacentes ao território 
da UE que não estão sujeitas à legislação da UE, mas nas quais qualquer incidente poderá 
ter repercussões sobre o território da UE, Considerando que muitas destas zonas são 
presentemente politicamente estáveis, 

Acção legislativa

1. Insiste em que a concessão de licenças e de outras autorizações para a prospecção e 
exploração dos recursos de hidrocarbonetos é uma prerrogativa dos Estados-Membros, e 
que qualquer suspensão da actividade é objecto de decisão do Estado-Membro em causa;a

2. Sublinha que o regime legislativo e regulamentar de cada Estado Membro deve adoptar 
uma abordagem de “plano de segurança”; 

3. Sublinha que o plano de segurança deve ser aprovado antes do início das operações, e 
revisto, pelo menos, de cinco em cinco anos;  assinala que todas as modificações 
significativas estarão também sujeitas a aprovação, a fim de garantir que o plano de 
segurança se converta num documento vivo e evolutivo;

4. Considera que um novo acto legislativo específico da UE pode desestabilizar a actual rede 
de regimes, afastando-os da abordagem comprovada relativa a um plano de segurança;

5. Apoia o desejo da Comissão de nivelar as normas mínimas no âmbito da UE; considera 
que as questões de segurança e ambientais devem ser integradas no conjunto da 
legislação;

6. Sublinha que a eficácia da legislação depende, em última instância, da concorrência das 
autoridades nacionais pertinentes;

                                               
11 Textos aprovados, P7_TA(2010)0352. 
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7. Sublinha a importância de inspecções periódicas, variadas e rigorosas levadas a cabo por 
especialistas treinados, familiarizados com as condições locais; assinala que os recursos 
são limitados quando se trata de inspectores experimentados; assinala que o regime de 
inspecções levadas a cabo pelo operador deve ser objecto de verificação por terceiros;

8. Manifesta a sua preocupação quanto à possibilidade de um “controlador de controladores”
a nível da UE não acrescentar um valor suficiente que justifique a absorção dos escassos 
recursos regulamentares das autoridades nacionais competentes;

9. Reconhece que se poderia realizar economias de escala em relação aos Estados-Membros 
com operações menos desenvolvidas, através da partilha de inspecções;

Intercâmbio de informações e melhores práticas

10. Considera que devem ser criados fóruns semelhantes ao NSOAF no Mar do Norte para os 
Estados-Membros que banham o Mediterrâneo, o Mar Báltico e o Mar Negro;

11. Reconhece os benefícios em termos de segurança gerados pelos programas de participação 
dos trabalhadores; defende a existência de fortes vínculos e de iniciativas conjuntas entre a 
indústria, os trabalhadores e as autoridades nacionais competentes nos domínios da saúde, 
segurança e protecção do ambiente;

12. Saúda os programas internacionais de intercâmbio para os efectivos que integram as 
autoridades nacionais competentes;

13. Apoia a intensificação de esforços para partilhar boas práticas em matéria de 
regulamentação, normas, procedimentos e incidentes;

14. Reconhece que as informações já são partilhadas, quer através de grupos de 
regulamentação quer através de parcerias comerciais e de empresas mistas;  considera que 
a segurança não é objecto de propriedade exclusiva;

15. Exorta as autoridades nacionais competentes a compilarem e a partilharem informações 
relativas à notificação de incidentes — tendo em devida conta as questões de sensibilidade 
comercial —,  por forma a poderem ser retirados os necessários ensinamentos;

16. Considera que a Comissão deve avaliar a eficácia dos diferentes canais de informação 
existentes, a necessidade de racionalização, e /ou a necessidade de estabelecer novos 
regimes internacionais, tendo em devida conta a subsequente carga administrativa;

Licenciamento e autorização de perfuração 

17. Assinala a diferença entre a concessão de uma licença e a autorização de perfuração; 
Assinala que o licenciado pode não ser a organização encarregada da perfuração; 
considera que deve haver “compassos de espera” regulamentares após a emissão de uma 
licença e antes da perfuração;

18. Recomenda que em todos os Estados-Membros o licenciamento e as funções de saúde e 
segurança devem estar separadas;
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Planos de emergência

19. Advoga a utilização de planos de emergência específicos para cada instalação, que 
identifiquem os riscos, avaliem as possíveis fontes de poluição e os seus efeitos, e 
desenvolvam uma estratégia de resposta, juntamente com os planos de perfuração de 
potenciais poços de alívio; sustenta que os operadores devem apresentar os seus planos de 
emergência pelo menos dois meses antes do início das operações e que, no caso dos poços 
complexos ou de condições de perfuração difíceis, o plano de emergência deve ser 
avaliado, submetido a consulta e aprovado simultaneamente com os demais processos de 
autorização regulamentar (relativos ao ambiente ou à concepção dos poços, por exemplo); 
considera, em todo o caso, que as operações não devem ter início antes de ter sido 
aprovado um plano de emergência; sustenta que, tendo em devida conta a protecção de 
dados, a autoridade nacional competente deve publicar os planos de emergência;

20. Pede aos Estados-Membros que elaborem, modifiquem ou actualizem os planos nacionais 
de emergência, detalhando os canais de comando e os mecanismos para a disponibilização 
dos recursos nacionais, a par dos recursos da indústria, em caso de derrame;

21. Sugere que os inventários da AESM sobre os recursos de resposta também incluam os 
recursos pertinentes da indústria; assinala que cada zona marítima da UE deve dispor de 
recursos adequados;

Resposta a catástrofes

22. Reconhece que cabe à indústria a principal responsabilidade pela resposta em caso de 
desastre; saúda as iniciativas conjuntas da indústria para desenvolver, mobilizar e 
disponibilizar recursos de combate aos derrames de petróleo;

23. Considera que a disponibilidade da experiência e dos recursos da AESM deve ocorrer a 
pedido dos Estados-Membros;

24. Reconhece o papel do MIC12 no complemento dos mecanismos de resposta de emergência 
dos Estados-Membros e da indústria;

Responsabilidade

25. Insta os Estados-Membros, ao ponderarem a necessidade de um seguro de 
responsabilidade civil, a velarem por não eliminarem do mercado os pequenos e médios 
operadores;

26. Solicita que sejam avaliados os méritos dos fundos colectivos e, se for caso disso, que 
esses fundos sejam criados em cada zona marítima da UE; requer que a adesão seja 
obrigatória para os operadores, enquanto mecanismo de segurança concebido para 
tranquilizar os Estados-Membros e os contribuintes;

27. Sublinha que as contribuições se devem basear tanto no nível de risco da instalação em 
causa como nos planos de emergência, e estar em consonância com os mesmos;

                                               
12 Centro de Informação e Vigilância, gerido pela Comissão.  
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28. Considera que a Directiva sobre responsabilidade ambiental é um acto legislativo muito 
complexo; reitera que as alterações propostas devem ser acompanhadas de uma avaliação 
exaustiva do seu impacto;

29. Recomenda que os Estados-Membros ponderem adoptar medidas dissuasoras em caso de 
negligência, como multas, retirada da licença, e responsabilidade penal dos empregados; 
assinala, todavia, que tal regime existia nos EUA antes do acidente de Deepwater 
Horizon;

Relações com países terceiros

30. Insta a indústria a utilizar de modo uniforme normas exigentes, independentemente do 
lugar em que esteja a operar; mostra-se céptico quanto à possibilidade de aplicar às 
empresas sediadas na UE o requisito de operarem a nível mundial de acordo com as 
normas da UE; 

31. Insta a Comissão e os Estados-Membros a continuarem a contribuir para iniciativas em 
alto mar no quadro do G-20; 

32. Insta a Comissão a que se comprometa activamente com os Estados-Membros ribeirinhos 
a garantir que os quadros de regulamentação e a supervisão ofereçam níveis de segurança 
igualmente elevados;

33. Assinala a importância da legislação vigente iniciada pelo Programa das Nações Unidas 
para o Ambiente, através do Plano de Acção para o Mediterrâneo e a Convenção de 
Barcelona;

34. Apoia as iniciativas impulsionadas pela indústria no sentido de transferir competência 
técnica, em especial, para os países com quadros regulamentares menos desenvolvidos;

35. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
aos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Os fornecimentos nacionais de petróleo e de gás natural proporcionam um contributo 
importante para o consumo de energia e para a segurança energética da UE.  Na UE, mais do 
90 % de petróleo e 60 % do gás são obtidos através de operações no mar.

A actividade não se encontra distribuída de forma uniforme por toda a UE, e a grande maioria 
das operações têm lugar no Mar do Norte. Na UE, só dois Estados-Membros representam 
aproximadamente 80% da produção13 de petróleo bruto, ao passo que a Noruega produz mais 
que a UE 27 no seu conjunto.

Nem toda a actividade de extracção de petróleo e de gás em águas europeias tem lugar nas 
águas controladas pela UE. No Mediterrâneo, por exemplo, há uma actividade de prospecção 
significativa ao largo da costa do norte de África, em particular junto ao Egipto e à Líbia.

O desastre de Deepwater Horizon levou todos os que participam na prospecção e extracção no 
mar de petróleo e gás a reavaliar a segurança da sua indústria. A Comissão Nacional sobre a 
maré negra causada pela plataforma Deepwater Horizon da BP e a perfuração em alto mar 
apresentou, entre outras, uma série de recomendações, muitas das quais já foram aplicadas.

As consequências para a Europa são menos claras; muitas das recomendações para o regime 
dos EUA reflectem práticas que têm sido aplicadas em algumas partes da UE há 20 ou mais 
anos. A Europa tem, no Mar do Norte, indústrias maduras que operam em campos amiúde 
bem desenvolvidos, sob a supervisão de regimes regulamentares maduros e evolutivos.

Uma das primeiras recomendações contidas no relatório da Comissão Nacional é:
“O Departamento do Interior deveria desenvolver uma abordagem relativa ao desempenho 
pró-activa e baseada nos riscos, específica para cada instalação, operação e ambiente, 
semelhante à abordagem do ‘plano de segurança’ aplicado no Mar do Norte”14.

Os regimes prescritivos são fundamentalmente reactivos, incapazes de impulsionar a melhoria 
contínua das políticas e práticas necessárias para acompanhar uma indústria em evolução, em 
busca de reservas de hidrocarbonetos cada vez mais escassas e menos acessíveis. Em vez 
disso, os projectos devem ser avaliados de forma individual com base nas condições 
ambientais e técnicas específicas do respectivo local. Os poços HPHT colocam riscos 
distintos em relação àqueles em que é necessário aplicar pressão para a extracção de petróleo. 
Enquanto que a profundidade da água impacta certamente no desafio técnico dos esforços de 
perfuração e de luta contra a poluição, nem todas as “águas profundas” são perigosas, e nem 
todos os “mares pouco profundos” são seguros.

O “plano de segurança” é uma abordagem baseada no risco e específica para cada instalação, 
que requer da parte dos operadores que demonstrem às respectivas autoridades nacionais de 
saúde, de segurança e do ambiente que foram considerados todos os riscos e implementados 
                                               
13 UK & DK
14 P. 252.
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controlos. Qualquer risco residual deve corresponder ao princípio ALARP15. A autoridade 
competente deve aprovar o plano de segurança, bem como qualquer subsequente alteração ao 
mesmo, antes de poderem ser iniciadas quaisquer operações. Os “compassos de espera” 
regulamentares prévios à perfuração asseguram que a actividade não seja automática, mas que 
as operações só possam ter início depois de os riscos terem sido ponderados e mitigados.

Qualquer nova proposta não deve diminuir a eficácia dessas normas regulamentares já 
existentes nos Estados-Membros, mas antes tratar de alargar as melhores práticas a todas as 
águas da UE, garantindo ao mesmo tempo a sua rigorosa aplicação.

Nos EUA, a concessão de licenças e as funções de saúde e de segurança foram consolidadas 
numa única agência. Isto gerou tensões internas, uma confusão de objectivos e tornou a 
questão sensível a influências externas. Por isso, é aconselhável que os Estados-Membros 
separem o processo de licenciamento das questões relativas à saúde e à segurança.

É importante estabelecer o quadro regulamentar, mas uma legislação só é eficaz se for bem 
aplicada.  Para o efeito, é essencial que especialistas, muito familiarizados com as condições 
específicas de perfuração e contando com a confiança dos operadores, realizem inspecções 
periódicas, para garantir a sua conformidade.

Esses inspectores altamente habilitados, em particular aqueles que possuem uma experiência 
significativa, são um recurso regulamentar escasso. Qualquer iniciativa tendente a apoiar, 
partilhar, ou mesmo, a criar inspectores transfronteiriços deve reconhecer esta realidade e 
acrescentar valor em vez de absorver recursos vitais.

Embora a partilha de inspecções possa gerar economias de escala nos Estados-Membros 
detentores de uma actividade limitada no mar, isso não deve servir de pretexto para reduzir os 
níveis de supervisão. A indústria paga os custos inerentes à regulamentação da sua actividade; 
é mais provável que a questão pertinente seja a escassez dos recursos de regulamentação que 
o seu custo.

Uma consideração operacional específica que merece menção especial é que a segurança 
fundamental dos poços, tanto em terra como no mar, exige duas barreiras testadas a todo o 
momento. Os equipamentos, tais como os obturadores de segurança, devem ser testados com 
frequência.

Intercâmbio de informações

Devem ser envidados todos os esforços para promover o diálogo e encorajar as iniciativas 
conjuntas entre as autoridades nacionais competentes, tomando o NSOAF16 como modelo.

O Mediterrâneo, o Mar Báltico e o Mar Negro podem beneficiar de um fórum equivalente, em 
que os reguladores avaliem as tendências da indústria e as melhores práticas, respondam aos 
incidentes e difundam conhecimentos, nomeadamente através da realização de projectos de 
auditoria multinacionais e do estabelecimento de grupos de trabalho que apresentem 

                                               
15 Tão baixo quanto razoavelmente possível (“As Low As Reasonably Possible”)
16 Fórum das autoridades para a zona offshore do Mar do Norte.



PE460.753v02-00 10/13 PR\860449PT.doc

PT

periodicamente relatórios em reuniões plenárias. Para trabalhar com eficácia, estes fóruns 
devem integrar todas as autoridades nacionais competentes, independentemente de 
pertencerem ou não à UE.

Na indústria nuclear, é obrigatório notificar qualquer incidente à AIEA. A legislação da UE 
estabelece a notificação de incidentes na aviação civil, assegurando que todas as informações 
possam ser analisadas e difundidas, incumbindo o CCI de funcionar como depositário central.

Embora existam mecanismos para a notificação de incidentes17, e ainda que os canais não 
regulamentares possam difundir as subsequentes lições18, ainda parece haver margem para 
medidas adicionais, especialmente à escala mundial.

As autoridades nacionais competentes deveriam compilar informações em matéria de 
incidentes e publicitá-las atempadamente, tendo devidamente em conta as informações 
comercialmente sensíveis.

A Comissão deveria avaliar a eficácia dos diversos canais de informação existentes antes de 
avaliar a necessidade de novas iniciativas transfronteiriças.

Participação dos trabalhadores

Para desenvolver uma cultura de segurança rigorosa, é crucial a participação da mão-de-obra 
que trabalha no mar nas iniciativas de saúde e de segurança, já que costumam ser os mais 
indicados para identificar os entraves à melhoria das condições de saúde e de segurança.

O programa do Reino Unido “Step Change in Safety” (Melhorar a Segurança passo a passo) 
foi criado para fomentar uma atitude cultural sólida em torno da segurança, comprometendo 
os trabalhadores, desenvolvendo normas comuns e divulgando as melhores práticas. As 
propostas eficazes em matéria de segurança são muitas vezes aquelas que poderiam ser 
consideradas como mudanças menores de comportamento; no entanto, dado que os maiores 
riscos surgem tipicamente nas fases operacionais que requerem a intervenção humana 
(perfuração, manutenção, etc.), esta abordagem pode ser muito valiosa.

Formação em matéria de segurança

A indústria de extracção de petróleo e de gás no mar pode vangloriar-se de uma melhoria dos 
resultados em matéria de saúde e segurança para os respectivos trabalhadores. No entanto, a 
ênfase na segurança dos trabalhadores deve ser compatível com a ênfase colocada nos 
procedimentos, em especial no âmbito da prevenção e da gestão de desastres.

Uma sólida formação nos cenários de gestão de desastres reveste-se de vital importância. Por 
exemplo, a nível mundial, já constitui um norma-padrão para todos os operadores de 
perfuração participar em cursos de controlo de poços (que incluem formação na resposta às 
situações de desastre). 

                                               
17  P.ex., “Relatório  sobre descargas, marés negras e emissões” da OSPAR. 
18  P.ex., “boletins sobre segurança” do NSOAF
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Muitas das falhas de segurança no acidente de Deepwater Horizon pareceram resultar de 
aspectos culturais dessa operação.

Antecipando o pior 

A apresentação, consulta e aprovação de um plano de emergência específico para uma 
instalação deve ser um passo fundamental do procedimento de regulamentação. Estes planos 
deveriam identificar riscos potenciais, avaliar as fontes de poluição e os seus efeitos,  
projectar uma estratégia de resposta, a qual pode incluir planos de perfuração para um poço de 
alívio, e identificar o equipamento de resposta apropriado.

As operações só deveriam começar depois de aprovado um plano de emergência. No caso dos 
poços complexos ou de condições de perfuração difíceis, o plano de emergência deveria ser 
avaliado ao mesmo tempo que os outros processos de aprovação regulamentar.

O impacto da catástrofe da plataforma Deepwater Horizon foi ampliado pela falta de 
equipamento de contenção adequado. Os ensinamentos concretos retirados desta catástrofe 
deveriam condicionar a concepção dos sistemas de reserva e dos equipamentos destinados a 
fins de recuperação. Como responder melhor a uma futura crise é um dos domínios-chave 
para discussão em fóruns como o GIRG19 e o OSPRAG20.  As iniciativas conjuntas para 
desenvolver equipamentos adequados de captação e recuperação já estão a dar frutos, e o 
OSPRAG encomendou recentemente uma “tampa” para encerrar um poço em caso de 
explosão, a ser utilizada na plataforma continental do Reino Unido (PCRU).

A indústria e as autoridades de regulamentação deveriam assegurar a disponibilidade de 
equipamento semelhante no Mediterrâneo.

No contexto da revisão do regulamento de base da AESM para cobrir a luta contra a poluição 
resultante das actividades de extracção de petróleo e gás no mar, a Agência deveria compilar 
inventários dos recursos de resposta da indústria, bem como de bens públicos.

Acções de reparação

A fase inicial da resposta à catástrofe de “Deepwater Horizon” caracterizou-se por confusão 
ao nível das responsabilidades e pela falta de supervisão por parte do governo, bem como pela 
inconsistência das informações tornadas públicas.

Um derrame de importância nacional na UE deveria fazer accionar planos nacionais de 
emergência, que pormenorizassem as estruturas de comando, os canais de comunicação e os 
planos para a utilização dos recursos nacionais, a par dos esforços da indústria.

Responsabilidade

O custo potencial de um desastre é afectado por uma série de factores, relacionados com a 
natureza do bem (dimensão do reservatório, pressão, temperatura, etc), ambiente mais vasto, e 
a natureza da resposta - essencialmente, a velocidade da resposta.
                                               
19 Global Industry Response Group
20 Oil Spill Prevention and Response Group
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A responsabilidade ambiental da UE baseia-se no princípio do “poluidor-pagador”. Assegurar 
que os operadores tenham recursos financeiros suficientes para satisfazer este requisito, bem 
como as suas outras responsabilidades, constitui um importante controlo regulamentar antes 
do início das operações.

No entanto, os obstáculos regulamentares nesta área não devem ser tão elevados a ponto de 
vedarem efectivamente o sector aos operadores mais pequenos, muitas vezes especializados. 
Enquanto que as grandes empresas multinacionais cada vez mais não consideram rentável 
continuar a explorar alguns dos campos estabelecidos, os operadores mais pequenos podem 
assumir estes activos, mantendo o investimento e alargando a oferta. A continuidade do 
investimento é vital para ajudar a travar o declínio de uma exploração offshore avançada de 
petróleo e gás na UE.

As necessidades da UE em matéria de economia, ambiente e energia não ficam melhor 
servidas por meio de um monopólio no sector offshore.

A OPOL (Offshore Pollution Liability Association) é um plano de garantia recíproca no Mar 
do Norte que obriga os operadores do sector a aceitarem uma responsabilidade rigorosa e 
objectiva por prejuízos causados pela poluição e ao reembolso das medidas de reparação, com 
um limite de responsabilidade que actualmente chega aos 250 milhões de dólares por 
incidente21.

Esta iniciativa proporciona um mecanismo para o correcto pagamento de compensações e 
incentiva a tomada de rápidas medidas de reparação por todas as partes.  Esta mutualização do 
risco contribui para criar uma forma de "autoregulamentação" e vigilância recíproca entre 
operadores. Esta iniciativa assenta na confiança que se cria quando os participantes operam 
num lugar semelhante. Embora não se afigure indicado alargar a OPOL a actividades offshore 
noutros mares da UE, atendendo às vantagens, deveriam ser criadas iniciativas análogas para 
operações noutras águas da UE.

A dimensão internacional

As águas da UE são regidas por um vasto corpo de normas internacionais. Toda a medida 
proposta a nível da UE só deve ser enaltecida se trouxer valor acrescido.

Se a indústria deve providenciar por operar em todo o mundo aplicando de modo uniforme 
normas elevadas, alargar essa obrigação às empresas sediadas na UE afigura-se impossível. 
Apesar das potenciais questões jurídicas, não é viável para as autoridades nacionais 
competentes monitorizar as actividades das empresas a nível mundial.

Também é questionável o impacto que isto teria nas normas de segurança mundiais, se uma 
parte cada vez maior da produção mundial for controlada pelo governo ou por companhias 
petrolíferas nacionais detidas pelo estado e regulamentadas.

Uma abordagem melhor e mais realista consiste em apoiar os esforços internacionais a nível 

                                               
21 O montante indicado não representa um limite de responsabilidade.
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do G20 no sentido da partilha de boas práticas em matéria de regulamentação, normas e 
procedimentos. A indústria tem um papel complementar, e programas como PETRAD22

deveriam ser encorajados, em particular se visarem o diálogo com os países em vias de 
desenvolvimento.

                                               
22 Partilha da experiência dos produtores noruegueses


