
AD\913068PT.doc PE492.595v02-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão dos Assuntos Jurídicos

2011/0309(COD)

19.9.2012

PARECER
da Comissão dos Assuntos Jurídicos

dirigido à Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

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))

Relatora (*): Eva Lichtenberger

(*) Comissão associada – Artigo 50.º do Regimento



PE492.595v02-00 2/16 AD\913068PT.doc

PT

PA_Legam



AD\913068PT.doc 3/16 PE492.595v02-00

PT

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta de regulamento relativo à segurança das atividades de prospeção, pesquisa e 
produção offshore de petróleo e gás 2011/0309 (COD) é um ato legislativo muito importante, 
uma oportunidade única de a UE colmatar graves lacunas e, sobretudo, criar uma verdadeira 
cultura de segurança da UE. A relatora de parecer defende a pertinência de um regulamento, 
uma vez que a sua base jurídica garantirá uma aplicação coerente, rápida e direta em toda a 
Europa. Ao garantir condições de concorrência equitativas e reduzir a margem para 
interpretações nacionais/regionais, o objetivo visado pelo regulamento pode ser alcançado 
eficazmente, beneficiando, em última instância, a indústria, as administrações nacionais e os 
cidadãos da UE. No entanto, a relatora está convencida de que deve ser realizada uma reforma 
mais exaustiva e devem ser estabelecidas disposições mais rigorosas para atividades de risco.
No que se refere à escolha da opção política, deve seguir-se uma abordagem mais 
institucionalizada, cujo resultado se traduziria num papel mais importante a desempenhar pela 
UE na supervisão das operações offshore de petróleo e gás (Opção Política 3), de preferência 
através da Agência Europeia da Segurança Marítima (AESM). A este respeito, o papel da 
Agência não se deve limitar à resposta a emergências. Pelo contrário, a Europa deve tirar 
partido da experiência da AESM na prevenção de derrames de hidrocarbonetos (auditorias, 
deteção, inspeções e formações) e na monitorização da aplicação adequada das regras da UE.
Em termos mais gerais, a relatora de parecer insta o Parlamento Europeu, enquanto 
colegislador, a reorientar o texto no que diz respeito às comunidades costeiras, aos 
trabalhadores e às preocupações ambientais.

ALTERAÇÕES

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 alterações no seu 
relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O artigo 191.º do TFUE estabelece os 
objetivos de preservação, proteção e 
melhoria da qualidade do ambiente e cria a 
obrigação de que toda a política da União 
tenha por objetivo atingir um nível de 
proteção elevado, com base nos princípios 
da precaução e da ação preventiva e na 

(1) O artigo 191.º do TFUE estabelece os 
objetivos de preservação, proteção e 
melhoria da qualidade do ambiente e cria a 
obrigação de que toda a política da União 
tenha por objetivo atingir um nível de 
proteção elevado, com base nos princípios 
da precaução e da ação preventiva e na 
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utilização prudente e racional dos recursos 
naturais.

utilização prudente e racional dos recursos 
naturais. Em conformidade com o artigo 
191.º, n.º 2, toda a responsabilidade 
relacionada com qualquer dano causado 
pelas atividades ao abrigo do presente 
regulamento tem de respeitar o princípio 
do poluidor-pagador.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O atual quadro regulamentar 
fragmentado aplicável à segurança da 
exploração offshore na Europa e as atuais 
práticas da indústria em matéria de 
segurança não dão garantias suficientes de 
que os riscos dos acidentes offshore sejam 
minimizados em toda a União, nem de que, 
caso ocorra um acidente nas suas águas, se 
consiga utilizar a resposta mais eficaz em 

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

tempo útil. É necessário assegurar que,
com os regimes de responsabilidade 
existentes, a parte responsável deve ser
sempre claramente identificável antes de 
as operações começarem e deve ser capaz 
de pagar todos os custos da reparação dos 
danos que causou, eventualmente através 
de regimes de compensação mútua.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Importa esclarecer que os titulares de 
autorizações de exploração offshore nos 
termos da Diretiva 94/22/CE também são
«operadores» potencialmente
responsáveis na aceção da Diretiva 
2004/35/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 21 de abril de 2004, relativa à 
responsabilidade ambiental em termos de 
prevenção e reparação de danos 
ambientais, e não podem delegar as suas
responsabilidades nesta matéria em 
terceiros por eles contratados.

(10) Importa esclarecer que o titular de 
uma autorização de exploração offshore 
nos termos da Diretiva 94/22/CE também é 
«operador» responsável na aceção da 
Diretiva 2004/35/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 21 de abril 
de 2004, relativa à responsabilidade 
ambiental em termos de prevenção e 
reparação de danos ambientais, e não pode 
delegar as suas responsabilidades nesta 
matéria em terceiros por ele contratados.

No que respeita a outras 
responsabilidades deve ser estabelecido 
sem ambiguidade quais as partes 
responsáveis que devem ser prioritárias 
para o início de exploração offshore.

Alteração 5

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 

(48) Os Estados-Membros devem 
assegurar que os operadores sob a sua 
jurisdição comprovem a sua capacidade 
de pagar pelas consequências dos danos 
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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. 

causados pelas suas atividades, através da 
prestação de uma garantia financeira, e 
decidir quais os instrumentos (tais como 
fundos, garantias bancárias, seguros e/ou 
mecanismos de centralização dos riscos) 
adequados para o efeito. Uma vez que não 
existem instrumentos de garantia 
financeira, incluindo mecanismos de 
centralização dos riscos, capazes de fazer 
face a todas as consequências possíveis dos 
acidentes de extrema gravidade, a 
Comissão deve avançar com novas análises 
e novos estudos sobre as medidas para 
assegurar um regime de responsabilidade 
forte para os danos relacionados com a 
exploração de petróleo e gás, bem como 
com requisitos de capacidade financeira, 
incluindo no que se refere a melhorar a 
disponibilidade de instrumentos e 
mecanismos de garantia financeira. 

Alteração 6

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, 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 licenciada 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 todas 
as responsabilidades civis que possam 
decorrer da exploração offshore de petróleo 
e gás em questão, nomeadamente a 
responsabilidade por danos ambientais. 
Todos os acidentes ou incidentes em que a 
responsabilidade ou negligência do 
requerente tenha sido provada, incluindo 
a transparência e eficácia de quaisquer 
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medidas de resposta, deve igualmente ser 
tida em consideração.

Alteração 7

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. O requerente deve produzir provas de 
que forneceu garantias financeiras 
adequadas para cobrir todas as 
responsabilidades decorrentes da sua 
exploração offshore de petróleo e gás, 
nomeadamente a responsabilidade civil 
por danos ambientais. A garantia 
financeira deve ser válida e estar em vigor 
antes do início das operações em poços.

Alteração 8

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

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os Estados-Membros devem 
assegurar que a autoridade licenciadora 
só conceda uma autorização depois de se 
ter certificado de que o requerente 
apresentou provas de que já tomou ou irá 
tomar as medidas adequadas, sob a forma
de uma garantia financeira, com base em  
regras a determinar pelos 
Estados-Membros, para cobrir as 
responsabilidades civis que possam 
decorrer da sua exploração offshore de 
petróleo e gás, nomeadamente a 
responsabilidade por danos ambientais. A 
garantia financeira deve ser válida e estar 
em vigor antes do início das operações em 
poços.
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Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Quando avaliam a capacidade técnica e 
financeira das entidades que requerem 
autorizações de exploração offshore de 
petróleo e gás, as autoridades licenciadoras 
devem, nos termos da Diretiva 94/22/CE, 
ter em conta os riscos, os perigos e 
quaisquer outras informações pertinentes 
relativas ao local em causa e à fase 
específica das operações de prospeção e 
produção.

4. Quando avaliam a capacidade técnica e 
financeira das entidades que requerem 
autorizações de exploração offshore de 
petróleo e gás, as autoridades licenciadoras 
devem, nos termos da Diretiva 94/22/CE, 
ter em conta os riscos, os perigos e 
quaisquer outras informações pertinentes 
relativas ao local em causa e à fase 
específica das operações de prospeção e 
produção. As autoridades licenciadoras 
asseguram que as medidas financeiras 
relativas a potenciais responsabilidades 
previstas nos termos do n.º 2-A sejam 
proporcionais a esses riscos, perigos e 
quaisquer outras informações pertinentes 
relativas ao local em causa e à fase das 
operações.

Alteração 10

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros devem 
encorajar e facilitar a criação de produtos 
de garantia financeira sustentáveis.

Alteração 11

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

Texto da Comissão Alteração

4-B. A Comissão deve apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, o 
mais tardar [um ano após a adoção do 
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regulamento], um relatório sobre a 
disponibilidade de produtos de garantia 
financeira e propostas sobre medidas para 
facilitar a prestação de uma garantia 
financeira nos termos do n.º 2-A.

Alteração 12

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

Texto da Comissão Alteração

4-C. As entidades que requeiram uma 
autorização de exploração offshore de 
petróleo e gás devem divulgar plenamente 
as provas da sua capacidade financeira e 
técnica e quaisquer outras informações 
pertinentes relativas ao local em causa e à 
fase específica das operações de 
prospeção e de produção, e disponibilizar 
as referidas provas ao público.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 4-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 7 

Texto da Comissão Alteração

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

O titular da licença é responsável pela 
prevenção e a reparação dos danos 
ambientais, nos termos da Diretiva 
2004/35/CE, resultantes da exploração 
offshore de petróleo e gás realizada pelo 
titular da licença ou por qualquer entidade 
que participe na exploração offshore de 
petróleo e gás com base num contrato com 
o titular da licença. O processo de 
aprovação das operações previsto no 
presente regulamento assegura que os 
titulares de licenças garantem a sua 
capacidade de cobrir quaisquer 
responsabilidades que possam surgir.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O titular da licença é responsável pela 
prevenção e a reparação dos danos 
ambientais, nos termos da Diretiva 
2004/35/CE - e é considerado o operador 
em conformidade com a diretiva 
mencionada - resultantes da exploração 
offshore de petróleo e gás realizadas pelo 
titular da licença ou operador que participe 
na exploração offshore de petróleo e gás 
com base num contrato com o titular da 
licença. O processo de aprovação das 
operações previsto no presente 
regulamento não prejudica a 
responsabilidade do titular da licença.
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Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8-A
Agência de controlo da segurança das 

atividades offshore
1. A Agência Europeia da Segurança 
Marítima (EMSA), a seguir designada “a 
Agência”, deve prestar apoio técnico e 
científico à Comissão e aos 
Estados-Membros, para assegurar a 
minimização dos riscos e a devida 
aplicação da legislação da União no 
domínio da segurança das operações 
offshore com petróleo e gás.
2. A Agência analisa as autorizações 
concedidas ao abrigo do presente 
Regulamento, realiza auditorias das 
autoridades competentes e fiscaliza as 
inspeções, bem como as disposições dos 
Estados-Membros em matéria de resposta 
a emergências.
3. Além disso, a Agência tem as seguintes 
responsabilidades:
(i) prestar assistência aos Estados-
Membros e à Comissão para detetar e 
monitorizar a dimensão e o impacto 
ambiental de um derrame de 
hidrocarbonetos e os riscos que as 
instalações e embarcações a funcionar à 
sua volta representam para a sua 
segurança;
(ii) ajudar os Estados-Membros na 
preparação e execução de planos de 
resposta a emergências após um acidente 
grave, especialmente na existência de 
efeitos transfronteiriços, nomeadamente 
em caso de impactos transfronteiriços 
fora das águas territoriais da União;
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(iii) prestar assistência aos Estados-
Membros nos seus esforços de reparação 
e descontaminação e coordenar a resposta 
a emergências transfronteiriças, após um 
acidente grave, nomeadamente em caso 
de impacto transfronteiriço fora das 
águas territoriais da União;
(iiii) prestar assistência aos Estados-
Membros na investigação de acidentes em 
instalações offshore de petróleo e de gás, 
incluindo a análise de medidas corretivas;
A Agência deve promover normas de 
segurança elevadas e as melhores práticas 
para a exploração offshore de petróleo e 
gás a nível internacional, através das 
instâncias mundiais e regionais 
adequadas.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Relatório de Riscos Graves relativo a 
uma instalação de produção deve conter as 
informações especificadas no anexo II, 
partes 2 e 5.

1. O Relatório de Riscos Graves relativo a 
uma instalação de produção deve conter as 
informações especificadas no anexo II, 
partes 2 e 5, e comprovar que as opiniões 
dos representantes dos trabalhadores e 
dos grupos ambientais foram tidas em 
conta.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Relatório de Riscos Graves relativo a 
uma instalação não produtiva deve conter 
as informações especificadas no anexo II, 
partes 3 e 5.

1. O Relatório de Riscos Graves relativo a 
uma instalação não produtiva deve conter 
as informações especificadas no anexo II, 
partes 3 e 5, e comprovar que as opiniões 
dos representantes dos trabalhadores e 
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dos grupos ambientais foram tidas em 
conta.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão, o Fórum das 
autoridades para a zona offshore da 
União e as autoridades competentes em 
causa devem trabalhar com outros fóruns 
internacionais e operadores da União 
para encorajar a aplicação das mais 
rigorosas normas de segurança e 
ambientais.

Justificação

Há questões de aplicação significativas relativamente à obrigatoriedade das empresas 
estabelecidas na UE a operar a nível global de acordo com as normas da União, 
especialmente a forma como os operadores devem respeitar o quadro legal do país/jurisdição 
em que estão a explorar. Contudo, os operadores devem assegurar que aplicam as melhores 
práticas em todas as suas atividades, respeitando o quadro legal nacional, e isto deve ser 
cuidadosamente controlado pela Comissão e pelo Fórum das autoridades para a zona 
offshore da União.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

5. O operador deve disponibilizar ao 
público os planos internos de resposta a 
emergências, incluindo os resultados dos 
testes de eficácia das capacidades de 
resposta.

Alteração 21
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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 nos anexos I 
e V e disponibilizados à Comissão e ao 
público, consoante o necessário, tendo em 
devida conta a proteção de dados.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 33

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem estabelecer as 
sanções aplicáveis às infrações ao presente 
regulamento por parte das empresas do 
setor e tomar todas as medidas necessárias 
para garantir a respetiva aplicação. As 
sanções previstas devem ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas.

Os Estados-Membros devem estabelecer as 
sanções aplicáveis às infrações ao presente 
regulamento por parte das empresas do 
setor e tomar todas as medidas necessárias 
para garantir a respetiva aplicação e 
harmonização a nível da EU, para evitar 
distorções de sanções entre regiões. As 
sanções previstas devem ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Ao artigo 2º é aditado o seguinte 
parágrafo:
"5-A. “Águas marinhas», todas as águas 
abrangidas pela Diretiva 2008/56/CE;”
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Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 37-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 37.º-A
Alteração à Diretiva 2008/99/CE relativa 
à proteção do ambiente através do direito 

penal
1. Ao artigo 3.º é aditada a seguinte 
alínea: 
“i-A) um acidente grave de poluição com 
petróleo.».
2. Ao anexo A é aditado o seguinte 
travessão: 
“– Regulamento XX/XX/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo à segurança das atividades de 
prospeção, pesquisa e produção offshore 
de petróleo e gás.”
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