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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

iii) Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos 
visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

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

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2011)0688),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2 e o artigo 192.º, n.º 1, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a Comissão apresentou a 
proposta ao Parlamento (C7-0392/2011),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e os 
pareceres da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar e da 
Comissão dos Assuntos Jurídicos (A7-0000/2012),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

Alteração 1
Proposta de diretiva
Título

Texto da Comissão Alteração

Proposta de regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativo à 
segurança das atividades de prospeção, 
pesquisa e produção offshore de petróleo e 
gás

Proposta de diretiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativo à 
segurança das atividades de prospeção, 
pesquisa e produção offshore de petróleo e 
gás

Or. en

(Esta alteração aplica-se à totalidade do texto legislativo em causa; a sua aprovação impõe 
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adaptações técnicas em todo o texto.)

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Os acidentes relacionados com a 
exploração offshore de petróleo e gás em 
2010, nomeadamente o que ocorreu no 
Golfo do México, suscitaram uma revisão 
das políticas destinadas a assegurar a 
segurança da dita exploração. A Comissão 
lançou uma revisão e exprimiu as suas 
opiniões preliminares sobre a segurança da 
exploração offshore de petróleo e gás na 
Comunicação «Enfrentar o desafio da 
segurança da exploração offshore de 
petróleo e gás», em 13 de outubro de 2010. 
O Parlamento Europeu adotou resoluções 
sobre este tema em 7 de outubro de 2010 e 
13 de setembro de 2011. Os ministros da 
Energia dos Estados-Membros exprimiram 
a sua opinião nas Conclusões do Conselho 
«Energia», em 3 de dezembro de 2010.

(4) Os acidentes relacionados com a 
exploração offshore de petróleo e gás em 
2010, nomeadamente o que ocorreu no 
Golfo do México, demonstraram 
lamentavelmente os riscos que as 
atividades de exploração de petróleo e gás 
acarretam e suscitaram uma revisão das 
políticas destinadas a assegurar a segurança 
da dita exploração. A Comissão lançou 
uma revisão e exprimiu as suas opiniões 
preliminares sobre a segurança da 
exploração offshore de petróleo e gás na 
Comunicação «Enfrentar o desafio da 
segurança da exploração offshore de 
petróleo e gás», em 13 de outubro de 2010. 
O Parlamento Europeu adotou resoluções 
sobre este tema em 7 de outubro de 2010 e 
13 de setembro de 2011. Os ministros da 
Energia dos Estados-Membros exprimiram 
a sua opinião nas Conclusões do Conselho 
«Energia», em 3 de dezembro de 2010.

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) As indústrias da exploração offshore de 
petróleo e gás estão estabelecidas em 
várias regiões da União, havendo 
perspetivas de novidades a nível regional 
nas suas águas territoriais. A produção 

(7) As indústrias da exploração offshore de 
petróleo e gás estão estabelecidas em 
várias regiões da União, havendo 
perspetivas de novidades a nível regional 
nas suas águas territoriais, com 
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offshore de petróleo e gás é um elemento 
importante na segurança do 
aprovisionamento energético da UE.

desenvolvimentos tecnológicos que 
permitem a perfuração em zonas mais 
complexas. A produção offshore de 
petróleo e gás é um elemento importante na 
segurança do aprovisionamento energético 
da UE.

Or. en

Alteração 4

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, 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, 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. Os mecanismos de garantia 
financeira e as taxas de seguro devem 
basear-se nos riscos reais que resultam de 
operações produtivas e de outro tipo, 
sendo necessários seguros baseados em 
projetos.

Or. en
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Alteração 5

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. Os trabalhadores devem 
participar em toda a preparação do RRG, 
por exemplo através da participação de 
um representante da segurança eleito.

Or. en
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Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 36-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(36-A) Neste contexto foi criado o Grupo 
de Autoridades do Petróleo e do Gás 
Offshore da União Europeia («grupo de 
autoridades offshore da UE») pela 
Decisão da Comissão de 19 de janeiro de 
2012, para servir de fórum para o 
intercâmbio de experiências e 
conhecimentos especializados 
relacionados com a prevenção e a 
resposta a acidentes graves em operações 
offshore de petróleo e gás.

Or. en

Alteração 7

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) 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.
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A fim de proporcionar uma rede de 
segurança, devem ser implementados 
mecanismos de compensação mútua da 
poluição por hidrocarbonetos em todas as 
áreas marítimas da UE, com adesão 
obrigatória para os operadores.

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 49-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 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»: nível de risco de acidente 
grave tão reduzido quanto possível, sendo 
o risco residual insignificante em 
comparação com os esforços necessários 
em termos da afetação de mais tempo, 
recursos ou despesas para evitá-lo;

Or. en
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Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. «Autoridade competente»: a autoridade 
designada nos termos do presente 
regulamento e que é responsável pelas
funções relacionadas com o âmbito de 
aplicação do mesmo;

6. «Autoridade competente»: autoridade 
ou organismo público regido pelo direito 
público designado para executar as 
funções que lhe foram atribuídas no 
âmbito do presente regulamento.

Or. en

Alteração 11

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 2 – 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
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Justificação

A separação dos processos de licenciamento (de prospeção e de produção) contradiz a 
prática comum. O objetivo de que as informações recolhidas por atividade de prospeção 
possam ser consideradas pela autoridade de licenciamento antes das operações de produção 
serem autorizadas é abordado no texto alterado do artigo 4.º, ponto 3.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 2 – 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 entidades 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 14

Proposta de regulamento
Artigo 2 – 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 de controlo dos poços ou 
emissão significativa de hidrocarbonetos 
ou substâncias perigosas e que envolva 
vítimas mortais; um incidente que 
conduza a danos graves para a instalação 
ou os respetivos equipamentos, com risco 
iminente de vítimas mortais; qualquer 
outro evento que conduza à morte em 
grande número ou a ferimentos graves nas 
pessoas presentes na instalação offshore
ou envolvidas numa atividade em ligação 
com esta; uma emissão significativa de 
hidrocarbonetos ou substâncias perigosas 
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com impacto significativo no ambiente;

Or. en

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 2 – 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 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 ou 
a partir de uma instalação offshore, ou a 
uma instalação submarina;

Or. en

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 2 – 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
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Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 2 – 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 entidade designada pelo titular da 
licença para gerir e controlar as principais 
funções de uma instalação de produção;

Or. en

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 2 – 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 a controlar o funcionamento de 
uma instalação não produtiva;

Or. en

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 2 – 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
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Justificação

A separação dos processos de licenciamento (de prospeção e de produção) contradiz a 
prática comum.  O objetivo de que as informações recolhidas por atividade de prospeção 
possam ser consideradas pela autoridade de licenciamento antes das operações de produção 
serem autorizadas é abrangido pelo texto alterado do artigo 4.º, ponto 3.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 2 – 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 
consequências do evento;

Or. en

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 2 – 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»: a entidade
designada para planear e executar uma 
operação num poço.

Or. en

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 33-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

33-A. «lacuna de resposta aos derrames 
de hidrocarbonetos»: situação na qual são 
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realizadas atividades que podem provocar 
um derrame de hidrocarbonetos numa 
altura em que não é possível dar uma 
resposta eficaz, seja porque as tecnologias 
disponíveis não serão eficazes ou porque 
a sua aplicação é impossibilitada pelas 
condições ambientais ou por outros 
condicionalismos.

Or. en

Alteração 23

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 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 autorizações de 
exploração offshore de petróleo e gás é 
proporcional aos riscos, aos perigos e a
quaisquer outras informações pertinentes 
relativas ao local em causa e à fase 
específica das operações de prospeção e 
produção. Devem tomar-se em devida
consideração as garantias financeiras e a 
capacidade de cobrir a responsabilidade 
civil dos requerentes que possa decorrer da 
exploração offshore de petróleo e gás em 
questão, nomeadamente a responsabilidade 
por danos ambientais.

Devem igualmente ter em conta os 
relatórios de incidentes a nível global nos 
quais o requerente esteve envolvido.

Or. en
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Alteração 24

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 e as autorizações 
relativas à produção relacionadas com a 
mesma área licenciada devem ser 
concedidas de modo 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

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 4.º – 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.

Suprimido

Or. en
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Alteração 26

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 oportunidade de participar 
desde o início e de forma efetiva nos 
procedimentos de autorização de 
atividades offshore de petróleo e gás, 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 27

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, 
não devendo lesar os interesses 
comerciais do requerente.

Or. en
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Alteração 28

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) prova da adesão do operador a um 
mecanismo mútuo de compensação da 
poluição por hidrocarbonetos;

Or. en

Alteração 29

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. 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. As 
operações só devem ter início após 
aceitação do Relatório de Riscos Graves 
pela autoridade competente.

Or. en

Alteração 30

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. Os representantes dos 
trabalhadores devem participar na 
preparação do Relatório de Riscos 
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Graves.

Or. en

Alteração 31

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 
fornecer essas informações após pedido da
autoridade competente e realizar as 
alterações necessárias tendo em vista a 
apresentação do Relatório de Riscos 
Graves.

Or. en

Alteração 32

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.

O Relatório de Riscos Graves relativo a 
uma instalação não produtiva deve conter 
as informações especificadas no anexo II, 
partes 3 e 5. Os representantes dos 
trabalhadores devem participar na 
preparação do Relatório de Riscos 
Graves.

Or. en
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Alteração 33

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 
fornecer essas informações após pedido da
autoridade competente e realizar as 
alterações necessárias tendo em vista a 
apresentação do Relatório de Riscos 
Graves.

Or. en

Alteração 34

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 integrado no Relatório de 
Riscos Graves.

Or. en

Alteração 35

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Equipamento de contenção de 
potenciais derrames deve estar disponível 
junto das instalações, de forma a permitir 
a sua utilização atempada em caso de 
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acidente grave.

Or. en

Alteração 36

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 toma as medidas que 
considere necessárias, como a proibição do 
início da operação, se necessário, antes de 
se poder dar início à operação no poço.

Or. en

Alteração 37

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, como a proibição do 
início da operação, se necessário, antes de 
se poder dar início à operação no poço.

Or. en

Alteração 38

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 

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

independente por terceiros e de exame 
independente da conceção dos poços 
devem respeitar os critérios indicados no 
anexo II, parte 5.

Or. en

Alteração 39

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 móveis 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). 
Estas instalações devem ser certificadas 
por uma organização reconhecida pela 
União Europeia em conformidade com o 
regulamento supramencionado.

Or. en

Alteração 40

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

Texto da Comissão Alteração

7-A. A Comissão, em colaboração com a 
AESM, deve elaborar e regularmente uma 
lista de organizações reconhecidas 
enquanto verificadores independentes de 
instalações de produção, de acordo com o 
disposto no artigo 35.º.
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Or. en

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 16 – título

Texto da Comissão Alteração

Poder de proibição da atividade Poder da autoridade competente em 
relação a atividades realizadas em 
instalações

Or. en

Alteração 42

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 
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.

1. A autoridade competente proíbe o 
funcionamento ou a entrada em serviço de 
uma instalação ou de qualquer 
infraestrutura conectada se as medidas 
propostas no Relatório de Acidentes 
Graves para a prevenção ou a atenuação de 
acidentes graves nos termos dos artigos 
10.º, 11.º, 13.º e 14.º forem consideradas 
insuficientes para o cumprimento da 
presente diretiva.

Or. en
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Alteração 43

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 proíbe o 
funcionamento de uma instalação ou de 
qualquer parte da mesma ou 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.

Or. en

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Se um Estado-Membro ou autoridade 
competente considerar que um acidente 
grave relacionado com uma operação 
offshore de petróleo ou gás sob a sua 
jurisdição possa ter efeitos negativos 
significativos no ambiente de outro 
Estado-Membro ou se um Estado-Membro 
que possa ser significativamente afetado o 
solicitar, o Estado-Membro sob cuja 
jurisdição as operações terão lugar deve 
transmitir as informações relevantes ao 
Estado-Membro afetado ou à autoridade 
competente e, de acordo com os artigos 
27.º  e 32.º , adotar as medidas acordadas
para prevenir danos.



PE491.285v01-00 26/50 PR\905288PT.doc

PT

Or. en

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os operadores devem elaborar um 
documento em que descrevam a sua 
política de prevenção de acidentes graves e 
assegurar que esta é aplicada em toda a 
organização das suas operações offshore, 
inclusive através da adoção de disposições 
adequadas em matéria de monitorização 
para assegurar a eficácia da política.

1. Os operadores devem ter em sua posse
um documento em que descrevam a sua 
política de prevenção de acidentes graves e 
assegurar que esta é aplicada em toda a 
organização, incluindo nas suas operações 
offshore, assim como disposições 
adequadas em matéria de monitorização 
para assegurar a eficácia da política. 

Or. en

Alteração 46

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 às autoridades competentes 
como parte do Relatório de Riscos Graves 
nos termos dos artigos 10.º e 11.º, ou 
enquanto parte integrante da notificação 
das operações em poços nos termos do 
artigo 13.º.

Or. en
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Alteração 47

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 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.

5. As autoridades competentes devem 
determinar, em consulta regular com a 
indústria, nos 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

Alteração 48

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 realizar as suas 
operações offshore fora do território da 
União de acordo com os princípios 
estabelecidos na presente diretiva e de 
acordo com o disposto no artigo 21.º. .

Or. en
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Alteração 49

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

Texto da Comissão Alteração

6-A. Quando uma atividade realizada por 
um operador representar um perigo 
imediato para a saúde humana ou 
aumentar significativamente o risco de 
acidente grave, o operador deve suspender 
a operação da instalação em que decorre 
a atividade até que a ameaça ou o perigo 
real esteja controlado.

Or. en

Alteração 50

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 7 do presente 
artigo, o operador deve notificar 
imediatamente a autoridade competente 
em conformidade.

Or. en

Alteração 51

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 

1. Os Estados-Membros com atividades 
offshore de petróleo e gás sob a sua 
jurisdição devem adotar disposições 
adequadas para assegurar a independência 
das autoridades competentes em relação 
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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.

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.

Or. en

Alteração 52

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

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, 
investigações e observância da presente 
diretiva.

Or. en

Alteração 53

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 

Suprimido
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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.

Or. en

Justificação

Sempre que uma atividade realizada por um operador represente um perigo imediato para a 
saúde humana ou aumente significativamente o risco de ocorrência de acidente grave, a 
atividade tem de ser suspensa. O facto de o risco estar ou não relacionado com o disposto na 
presente diretiva não é relevante. Por conseguinte, o  texto passa para o artigo 18.º . 

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Sempre que uma atividade realizada por um operador represente um perigo imediato para a 
saúde humana ou aumente significativamente o risco de ocorrência de acidente grave, a 
atividade tem de ser suspensa. O facto de o risco estar ou não relacionado com o disposto na 
presente diretiva não é relevante. Por conseguinte, o texto passa para o artigo 18.º .

Alteração 55

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 
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da autoridade competente e tomar as 
medidas necessárias de reforço das 
mesmas.

Or. en

Alteração 56

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 autoridades competentes devem 
facultar 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.

Or. en

Alteração 57

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.

3. Quando publicarem informações nos 
termos dos Anexos I, V e VI, 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.

Or. en



PE491.285v01-00 32/50 PR\905288PT.doc

PT

Alteração 58

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 ambiental no 
que diz respeito aos Estados-Membros 
com exploração offshore de petróleo e gás 
sob a sua jurisdição.

Or. en

Alteração 59

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) O resultado da monitorização 
realizada em conformidade com o artigo 
20.º , n.º  4, alínea a), e relativamente à 
independência da autoridade competente;

Or. en
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Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2

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. Os Estados-Membros visados 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.

Or. en

Alteração 62

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.

3. De dois em dois anos, a Comissão 
publica relatórios com base nas 
informações que lhe são comunicados 
pelos Estados-Membros, em conformidade 
com o n.º  1, e pela Agência Europeia da 
Segurança Marítima. A Comissão é 
assistida nesta função pelos Estados-
Membros em causa e pelo grupo de 
autoridades da UE, nos termos do artigo 
27.º.

Or. en

Alteração 63

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 assegurar
a realização de inquéritos minuciosos dos 
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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.

acidentes graves.

Or. en

Alteração 64

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 as alterações adequadas às 
práticas regulamentares pertinentes, se 
necessário.

Or. en

Alteração 65

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 e n.  2, alínea a), 
quando o inquérito ficar concluído ou no 
momento da conclusão da ação judicial, 
consoante a data que for posterior. Ao 

3. Deve ser facultado à Comissão e ao 
grupo de autoridades da UE um resumo 
do relatório de inquérito e do relatório de 
avaliação elaborados nos termos dos n.ºs 2
e 2-A, quando o inquérito ficar concluído 
ou no momento da conclusão da ação 
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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.

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 66

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.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 67

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 
verificar 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 68

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 e 
procedimentos claros por parte das 
autoridades competentes em cooperação 
com a indústria 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 69

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 relativas 
às águas do Ártico.

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, sobretudo nas 
relativas às águas do Ártico.

Or. en

Alteração 70

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

(a) Impeçam a escalada ou limitem as 
consequências de um acidente 
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à zona de exclusão estabelecida pelo 
Estado-Membro em redor do perímetro da 
instalação ou da cabeça de poço 
submarino;

relacionado com a exploração de petróleo 
e gás numa zona de exclusão estabelecida 
pelo Estado-Membro em redor do 
perímetro da instalação ou da cabeça de 
poço submarino;

Or. en

Alteração 71

Proposta de regulamento
Artigo 29 – parágrafo 5 

Texto da Comissão Alteração

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

O operador deve testar periodicamente os
seus planos de resposta a emergências 
internos para demonstrar a eficácia do seu 
equipamento e capacidade 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 72

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 de 
emergência externos devem especificar o 
papel dos operadores na resposta de 
emergência externa e a responsabilidade 
dos operadores pelos custos da resposta de 
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emergência externa.

Or. en

Alteração 73

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 ou 
infraestruturas conectadas existentes ou a 
estacionar na área em causa. Todas as 
atualizações dos planos internos 
aconselhadas por um operador devem ser 
tidas em conta.

Or. en

Alteração 74

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, à AESM e 
ao público, consoante o necessário. Os 
procedimentos adotados para informar o 
público são os definidos no anexo II da 
Diretiva 2003/35/CE. Ao disponibilizarem 
os seus planos de resposta de emergência 
externos, os Estados-Membros com 
atividades offshore de petróleo e gás sob a 
sua jurisdição devem assegurar que a 
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informação tornada pública não coloca 
riscos à segurança das instalações 
offshore de petróleo e gás e ao seu 
funcionamento.

Or. en

Alteração 75

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros devem manter 
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.

6. Os Estados-Membros devem manter 
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 e à 
AESM.

Or. en

Alteração 76

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, os operadores em 
causa, em cooperação com as autoridades 
competentes, devem tomar todas as 
medidas necessárias para evitar que o 
acidente alastre e atenuar as suas 
consequências.

Or. en
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Alteração 77

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 devem 
facultar essas informações à Comissão, à 
AESM 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.

Or. en

Alteração 78

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 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 
AESM deve iniciar exercícios destinados a 
testar os mecanismos de emergência a 
nível transfronteiriço e da União.

Or. en
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Alteração 79

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.

Suprimido

Or. en

Alteração 80

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 
35.º do presente regulamento para 
explicitar a aplicação do prescrito no 
mesmo em relação aos seguintes aspetos:

2. A Comissão pode adotar atos delegados 
em conformidade com o artigo 35.º do 
presente regulamento para explicitar a 
aplicação do prescrito no mesmo em 
relação aos seguintes aspetos:

Or. en

Alteração 81

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Requisitos relativos à verificação 
independente por terceiros, conforme 
especifica o anexo II, ponto 5;

Suprimido 

Or. en
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Alteração 82

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 2 – alínea d-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Requisitos relativos à preparação e 
resposta a emergências, em conformidade 
ao Anexo V.

Or. en

Alteração 83

Proposta de regulamento
Artigo 37-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Alteração da Diretiva 2008/99/CE relativa 
à proteção do ambiente através do direito 

penal,
A Diretiva 2008/99/CE é alterada do 
seguinte modo:
(1) Ao artigo 3.º é aditada a seguinte 
alínea:
j) «acidente grave de poluição por 
hidrocarbonetos.»
(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, 
pesquisa e produção offshore de petróleo 
e gás»

Or. en
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Alteração 84

Proposta de regulamento
Artigo 37-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Relatório e revisão
37-B. No prazo máximo de 3 anos após a 
conclusão dos períodos transitórios 
definidos no artigo 38.º , a Comissão deve, 
tendo em conta os esforços e as 
experiências das autoridades competentes 
e em estreita colaboração com o grupo de 
autoridades da UE, proceder à avaliação 
da experiência adquirida no âmbito da 
aplicação da presente diretiva.
A Comissão deve apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório com os resultados dessa 
avaliação. O  relatório deve incluir as 
propostas de alteração adequadas da 
presente diretiva.

Or. en

Alteração 85

Proposta de regulamento
Artigo 38 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Sempre que a autoridade competente 
identifique instalações existentes que 
apresentam riscos menores, podem-lhes 
ser aplicados períodos de transição mais 
longos, que a respetiva autoridade 
competente deve notificar à Comissão.

Or. en
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Alteração 86

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento entra em vigor
no dia seguinte ao da sua publicação no 
Jornal Oficial da União Europeia.

1. Os Estados Membros devem adotar as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias ao 
cumprimento da presente diretiva o mais 
tardar [18 meses após a publicação no
Jornal Oficial]. Os Estados-Membros 
devem comunicar imediatamente à 
Comissão o texto dessas disposições.
As disposições adotadas pelos 
Estados-Membros devem fazer referência 
à presente diretiva ou ser acompanhadas 
dessa referência aquando da sua 
publicação oficial. As modalidades dessa 
referência são decididas pelos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 87

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O presente regulamento é obrigatório 
em todos os seus elementos e diretamente 
aplicável em todos os Estados-Membros.

2. Os Estados-Membros comunicam à 
Comissão o texto das principais 
disposições de direito interno que 
adotarem no domínio abrangido pela 
presente diretiva.

Or. en
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Alteração 88

Proposta de regulamento
Artigo 39-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

39-A. A presente diretiva entra em vigor 
no vigésimo dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia.

Or. en

Alteração 89

Proposta de regulamento
Artigo 39-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

39-B. Os Estados-Membros são os 
destinatários da presente diretiva.

Or. en

Alteração 90

Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar: 1. Para as autorizações definidas de 
acordo com o artigo 5.º, n.º  2, os Estados-
Membros devem assegurar:

(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, 

(a) Que o público seja informado, por 
avisos públicos ou outros meios 
adequados, como meios eletrónicos, 
quando disponíveis, dos pedidos de 
autorização, e que a informação relevante 
sobre tais propostas seja posta à sua 
disposição, incluindo, nomeadamente, 
informação sobre o direito de participar e 
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informação sobre o direito de participar e 
sobre a entidade a que pode enviar 
observações ou questões;

sobre a entidade a que pode enviar 
observações ou questões;

(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 de 
acordo com os prazos e procedimentos 
definidos pelos Estados-Membros ou 
pelas autoridades competentes e antes de 
serem concedidas as autorizações;

(c) Na tomada dessas decisões, devem ser 
tidos em devida conta os resultados da 
participação do público;

(c) Na concessão dessas autorizações, 
devem ser tidos em devida conta os 
resultados da participação do público;

(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 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.

Or. en

Alteração 91

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – subponto 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, 
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 
derrames de hidrocarbonetos;
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Or. en

Alteração 92

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3 – subponto 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 
derrames de hidrocarbonetos;

Or. en

Alteração 93

Proposta de regulamento
Anexo III – 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, para exigir aos 
operadores e/ou proprietários das 
instalações que compensem a autoridade 
competente pelos serviços prestados (por 
ex., visitas de inspetores), mediante taxas 
ou percentagens calculadas com base em 
critérios objetivos, transparentes e 
proporcionais;

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A 20 de abril de 2010, uma explosão na Deepwater Horizon provocou a morte de 11 pessoas 
que trabalhavam na plataforma e um derrame de hidrocarbonetos equivalente a cerca de 4,9 
milhões de barris (780 000 m3) de petróleo bruto.  Foram necessários 3 meses para conter o 
poço e mais 2 meses para que o poço de escoamento ficasse concluído e para que o poço fosse 
declarado «efetivamente extinto». As investigações realizadas pelos EUA concluíram que «o 
acidente foi o resultado praticamente inevitável de anos de complacência por parte da 
indústria e do governo e de falta de atenção pelas questões da segurança. ... Com as atividades 
de prospeção em águas cada vez mais profundas e arriscadas, onde se encontra muito do 
petróleo dos EUA, apenas reformas sistémicas implementadas pelo governo e pela indústria 
poderão impedir um acidente semelhante no futuro». (William K. Reilly, Vice-Presidente da 
Comissão para os Derrames de Petróleo, Relatório Landmark).

O acidente também suscitou uma revisão das políticas da UE: a Comissão Europeia iniciou de 
imediato uma avaliação da segurança das atividades de exploração offshore de petróleo e gás 
em águas europeias. Concluiu-se a necessidade de ações suplementares para assegurar a 
disseminação das boas práticas já existentes nos regimes regulamentares de alguns Estados-
Membros da UE, por toda a UE, através de um quadro avançado ao nível da UE.

A proposta da Comissão para um regulamento sobre a segurança das atividades de prospeção, 
pesquisa e produção offshore de petróleo e gás, apresentada ao Parlamento em outubro de 
2011, centra-se nas medidas concretas que podem contrariar as disparidades e fragmentação 
geral entre as práticas e legislação dos Estados-Membros em matéria de atividades de 
prospeção offshore de petróleo e gás.

A proposta visa responder aos riscos crescentes assegurando que a indústria em toda a União 
usa as melhores práticas no controlo de acidentes graves, reforçando a preparação e 
capacidade de resposta da União Europeia e esclarecendo o quadro legal existente em matéria 
de responsabilidades e indemnização.

O relator identifica as seguintes questões principais:

Forma jurídica

Apesar de um regulamento ter a vantagem da sua aplicação direta, proporcionando assim 
condições equitativas, têm sido levantadas questões quanto à revogação e alterações 
significativas nas legislações e orientações nacionais equivalentes que possam estar 
implicadas. Essa nova redação pode desviar recursos escassos das avaliações e inspeções de 
segurança em campo.  O relator recomenda, neste contexto, a alteração da forma jurídica e o 
reforço da implementação de um quadro jurídico sólido no contexto de uma diretiva.

Independência das autoridades

«O governo deve criar uma agência independente responsável por regulamentar todos os 
aspetos da segurança da perfuração offshore para tornar os EUA um líder mundial na matéria 
[…] Apenas uma agência federal de segurança, verdadeiramente independente e totalmente 
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separada das práticas e políticas de arrendamento, pode assegurar que os reguladores não 
voltam a ficar reféns da indústria. » Bob Graham, Vice-Presidente da Comissão para os 
Derrames de Petróleo, Relatório Landmark).
Uma das principais lições retidas após os acidentes de Macondo prende-se com a natureza 
crucial de assegurar a independência das autoridades responsáveis por avaliar a segurança e 
riscos ambientais das operações, em relação às autoridades competentes pela emissão das 
autorizações de perfuração.

Envolvimento do Grupo das Autoridades do Petróleo e do Gás Offshore da União Europeia 
(grupo de autoridades offshore da UE) e da AESM

Tendo por base a resolução do Parlamento, de 13 de setembro de 2011, intitulada «Enfrentar 
os desafios da segurança da exploração offshore de petróleo e gás» (Relatório Ford), o relator 
defende o reforço da cooperação e troca de informações entre os Estados-Membros. O grupo 
de autoridades da UE recentemente criado deve ser «potenciado» ao máximo. Esse é o fórum 
ideal para trocar experiências e conhecimentos especializados relativos à prevenção e resposta 
a grandes acidentes, podendo igualmente desempenhar um papel na verificação da execução e 
observância dos respetivos quadros jurídicos nacionais e da UE.

Deve também ser considerado o mandato alargado da Agência Europeia da Segurança 
Marítima (AESM): é necessário incluir a AESM na preparação e intervenções de resposta de 
emergência quando são previsíveis os efeitos transfronteiriços de atividades offshore de 
petróleo e gás. Os detalhes dos planos e recursos de resposta de emergência dos Estados-
Membros devem ser disponibilizados à AESM e esta deve iniciar exercícios periódicos que 
testem os mecanismos de emergência transfronteiriços.

Verificação por terceiros

O Parlamento insistiu igualmente na verificação por terceiros. O relator conhece as práticas 
estabelecidas na indústria para a verificação independente e defende que esta questão merece 
seguramente uma maior atenção.

Normas da UE para operações globais

Apesar de existirem questões quanto à observância, verifica-se uma expectativa aparente 
relativamente à operação global das empresas baseadas nos EUA, seguindo as normas de 
segurança da UE. Estas normas rígidas devem ser promovidas a nível internacional, nos 
fóruns globais e regionais adequados, e os mecanismos que asseguram a sua aplicação devem 
igualmente ser analisados de forma mais profunda.


