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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que, nos termos do artigo 191.º do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia (TFUE), toda a política da União neste domínio terá por objectivo atingir 
um nível de protecção elevado, com base, entre outros, no princípio da precaução,

1. Sublinha que, no que se refere à responsabilidade por eventuais danos causados pela 
prospecção e extracção de petróleo e gás, se deve ter por base o princípio do 
poluidor-pagador, estabelecido no n.º 2 do artigo 191.º do TFUE;

2. Considera que a actual legislação sobre responsabilidade ambiental contém diversas 
lacunas importantes e recorda a sua resolução sobre a acção da UE em matéria de 
prospecção e extracção de petróleo na Europa, de 7 de Outubro de 2010, na qual o 
Parlamento apela à Comissão para que considere proceder à revisão do conteúdo e ao 
alargamento do âmbito da actual legislação da UE (incluindo a Directiva sobre 
responsabilidade ambiental e a Directiva SEVESO II, e as medidas que constam do Pacote 
Erika e do Terceiro Pacote sobre Segurança Marítima) e/ou à introdução de qualquer nova 
legislação necessária para ter em conta todos os riscos de exploração offshore e reforçar as 
normas sobre responsabilidade em caso de ocorrência de acidentes petrolíferos;

3. Solicita à Comissão que proceda a uma revisão exaustiva dos requisitos de licenciamento 
relativos às actividades de prospecção e extracção offshore de hidrocarbonetos e, se 
necessário, que apresente propostas de prescrições mínimas harmonizadas ao nível da UE;

4. Exorta a Comissão a colaborar com os seus parceiros e vizinhos a fim de estabelecer um 
regime especial para as operações no Árctico, prestando uma atenção especial à 
sustentabilidade e à necessidade de actividades offshore num ambiente tão vulnerável e 
único;

5. Defende a condução, sempre que possível, de avaliações de impacto inseridas no âmbito 
dos planos de resposta a emergências (por exemplo, sobre a utilização de produtos 
químicos de dispersão como medida de emergência);

6. Congratula-se com a intenção da Comissão de propor alterações à Directiva 
Responsabilidade Ambiental, para que sejam abrangidos os danos ambientais em todas as 
águas marinhas tal como definido na Directiva-Quadro Estratégia Marinha (Directiva 
2008/56/CE);

7. Congratula-se com os esforços realizados pela Comissão no sentido de alargar o âmbito 
do mandato da Agência Europeia da Segurança Marítima para incluir não só os navios 
como também as instalações offshore;

8. Insta a Comissão a incluir disposições obrigatórias sobre segurança financeira na directiva 
relativa à responsabilidade ambiental; assinala, neste sentido, a vontade da Comissão de 
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reconsiderar a possibilidade de introduzir um requisito de garantias financeiras 
obrigatórias e de analisar a adequabilidade dos actuais tectos financeiros;

9. Recomenda à Comissão que considere a questão da responsabilidade associada à 
desactivação das infra-estruturas de extracção existentes e que esclareça, se necessário por 
meios legislativos, a responsabilidade dos operadores no sentido de assegurarem uma 
limpeza segura e a sua responsabilidade civil por quaisquer danos ambientais resultantes 
do desmantelamento ou decorrentes de um sítio de extracção após este ter sido 
desactivado;

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

11. Insta os Estados-Membros a ter em conta, sempre que tomarem qualquer tipo de 
iniciativa, a situação especial dos pequenos e médios operadores; solicita, neste contexto, 
que os pequenos e médios operadores sejam obrigados a subscreverem um seguro de 
responsabilidade civil ou a aderirem a um fundo comum de responsabilidade civil.
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