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15.5.2013 A7-0121/2 

Alteração  2 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Patrick Le Hyaric, Paul Murphy, Younous 

Omarjee 

em nome do Grupo GUE/NGL 
 
Relatório A7-0121/2013 

Ivo Belet 

Atividades de prospeção, exploração e produção offshore de petróleo e gás 
COM(2011)0688 – C7-0392/2011 – 2011/0309(COD) 

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, inclusive nas relativas 
às águas do Ártico. A Comissão deve 
também efetuar diligências, junto das 
instâncias adequadas e com a plena 
participação das populações do Ártico, a 
favor de uma moratória sobre a extração 
offshore de petróleo e gás nas águas do 
Ártico e de um acordo associado sobre a 
indemnização das populações do Ártico. 

Or. en 

Justificação 

A Comissão considera importante o risco de ocorrência de acidentes offshore graves. Os 
riscos são muito mais elevados nas águas do Ártico, onde as empresas não têm experiência 
em matéria de perfurações. As consequências de um acidente no mar polar seriam 
catastróficas e incontroláveis. Só seria possível recuperar o petróleo derramado depois de o 
gelo derreter. A UE deve, por isso, exigir urgentemente uma moratória, bem como fontes de 
financiamento adequadas que permitam o desenvolvimento sustentável das populações que 
vivem no Ártico. 
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15.5.2013 A7-0121/3 

Alteração  3 

Michèle Rivasi, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Bas Eickhout 

em nome do Grupo Verts/ALE 
 
Relatório A7-0121/2013 

Ivo Belet 

Atividades de prospeção, exploração e produção offshore de petróleo e gás 
COM(2011)0688 – C7-0392/2011 – 2011/0309(COD) 

Proposta de regulamento 

Considerando 39-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (39-A) Os Estados-Membros devem 
abster-se de efetuar perfurações offshore 
na proximidade imediata de zonas 
particularmente turísticas, em zonas 
instáveis sob o ponto de vista geológico ou 
em zonas onde os efeitos dessas atividades 
possam ser devastadores para as 
comunidades costeiras e o ambiente 
marinho. 

Or. en 
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15.5.2013 A7-0121/4 

Alteração  4 

Michèle Rivasi, Bart Staes, Bas Eickhout, Indrek Tarand, Raül Romeva i Rueda, 

Lepage Corinne 

em nome do Grupo Verts/ALE 
 
Relatório A7-0121/2013 

Ivo Belet 

Atividades de prospeção, exploração e produção offshore de petróleo e gás 
COM(2011)0688 – C7-0392/2011 – 2011/0309(COD) 

Proposta de regulamento 

Considerando 40 

 
Texto da Comissão Alteração 

(40) As sérias preocupações ambientais 
relacionadas com as águas do Ártico, um 
meio marinho vizinho e de particular 
importância para a União, exigem especial 
atenção para assegurar a proteção 
ambiental do Ártico em relação às 
atividades offshore, incluindo a prospeção. 

(40) As águas do Ártico são um meio 
marinho vizinho e de particular 
importância para a União e desempenham 
um papel importante na atenuação das 
alterações climáticas. As sérias 
preocupações ambientais relacionadas 
com as águas do Ártico exigem especial 
atenção para assegurar a proteção 
ambiental do Ártico em relação à 
exploração offshore de petróleo e gás, 
incluindo a prospeção, tendo em conta o 
risco de acidentes graves e a necessidade 
de uma resposta eficaz. Enquanto não 
puder ser assegurada uma resposta eficaz 
aos acidentes ocorridos em condições 
características do Ártico, os 
Estados-Membros não devem autorizar 
atividades offshore, incluindo a 
prospeção, na zona. Os Estados-Membros 
que fazem parte do Conselho do Ártico 
são incentivados a promover ativamente 
os mais elevados padrões em matéria de 
segurança ambiental neste ecossistema 
vulnerável e único, por exemplo, através 
da criação de instrumentos internacionais 
para a prevenção, preparação e resposta à 
poluição marinha por hidrocarbonetos no 
Ártico, tomando como base, 
designadamente, o trabalho da task force 
criada pelo Conselho do Ártico e as 
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orientações do Conselho do Ártico 
relativas à exploração offshore de 
petróleo e gás. 

Or. en 

 
 


