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Alteração  1 

Proposta de regulamento 
Considerando 4-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 (4-A) O trabalho da Agência no domínio 
da prevenção da poluição e da preparação 
para o combate à poluição é positivo, não 
só do ponto de vista financeiro, mas 
também pelo valor acrescentado não 
pecuniário que gera. Dado o risco de 
impactos ecológicos devastadores e de 
custos colossais derivados de eventuais 
incidentes de poluição, bem como o seu 
impacto socioeconómico em setores como 
o turismo e as pescas, é crucial investir 
convenientemente na Agência. 
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Alteração  2 

Proposta de regulamento 
Considerando 9 
 

Texto da Comissão Alteração 

(9) Importa que a Agência desempenhe um 
papel ativo na manutenção e expansão do 
serviço de imagiologia por satélite para a 
vigilância, a deteção precoce da poluição e 
a identificação dos navios ou instalações 
petrolíferas e gasíferas responsáveis. Este 
sistema deverá permitir aumentar a 
disponibilidade de dados e a eficácia do 
combate à poluição. 

(9) Importa que a Agência desempenhe um 
papel ativo na manutenção e expansão do 
serviço de imagiologia por satélite para a 
vigilância, a deteção precoce da poluição e 
a identificação dos navios ou instalações 
petrolíferas e gasíferas responsáveis. Este 
sistema deverá permitir aumentar a 
disponibilidade de dados e a eficácia do 
combate à poluição e deverá acelerar, 
tanto a resposta inicial, como a 
disponibilização de adequadas estruturas 
de apoio. 

Justificação 

A eficácia da Agência e das suas intervenções implica igualmente garantir uma resposta célere 

e uma mobilização de meios tão rápida quanto possível, a fim de limitar ao máximo a poluição 

e respetivas repercussões. 

 

Alteração  3 

Proposta de regulamento 
Considerando 11 
 

Texto da Comissão Alteração 

(11) A fim de assegurar uma execução 
cabal, a Agência deverá dispor de um 
sistema viável e economicamente eficiente 
para financiar, em especial, a assistência 
operacional aos Estados afetados. 

(11) A fim de assegurar uma execução 
cabal dos Planos de Ação, a Agência 
deverá dispor de um sistema viável e 
economicamente eficiente para financiar, 
em especial, a prestação de assistência 
operacional aos Estados afetados. 
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Alteração  4 

Proposta de regulamento 
Considerando 12 
 

Texto da Comissão Alteração 

(12) É necessário, portanto, proporcionar 
segurança financeira para o financiamento 
das atividades de combate à poluição 
confiadas à Agência e das ações conexas, 
com base numa autorização plurianual. Os 
montantes anuais da contribuição da União 
deverão ser determinados pela Autoridade 
Orçamental no quadro do processo 
orçamental anual. 

(12) É necessário, portanto, proporcionar 
segurança financeira para o financiamento 
das atividades de combate à poluição 
confiadas à Agência e das ações conexas, 
com base numa autorização plurianual. É 
necessário que o volume da autorização 
plurianual tenha em conta o alargamento 
do mandato da Agência e o alargamento 
do âmbito geográfico das suas atividades 
de combate à poluição. Os montantes 
anuais da contribuição da União deverão 
ser determinados pela Autoridade 
Orçamental no quadro do processo 
orçamental anual. 

Justificação 

O orçamento plurianual atribuído à Agência deverá permitir que ela assuma as suas 

responsabilidades, cujo âmbito foi alargado pelo Regulamento n.º 100/2013. Convém, por 

conseguinte, fixar um montante que reflita as necessidades e os desafios reais. 

 

Alteração  5 

Proposta de regulamento 
Considerando 13 
 

Texto da Comissão Alteração 

(13) As verbas a autorizar para o 
financiamento das atividades de combate à 
poluição deverão cobrir o período de 1 de 
janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2020, 
em consonância com o novo quadro 
financeiro plurianual. Importa, pois, prever 
um enquadramento financeiro que cubra 
o mesmo período. 

(13) As verbas a autorizar para o 
financiamento das atividades de combate à 
poluição deverão cobrir o período de 1 de 
janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2020, 
em consonância com o novo quadro 
financeiro plurianual. É, por conseguinte, 
necessário atribuir mais recursos à 
Agência, a fim de ter em conta as suas 
novas missões. 
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Alteração  6 

Proposta de regulamento 
Considerando 14-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 (14-A) Reconhecendo a necessidade de 
segurança financeira da Agência e 
independentemente do financiamento 
plurianual da Comissão, a União e os 
Estados-Membros devem pôr em prática 
mecanismos que permitam que a Agência 
recupere os custos financeiros suportados, 
cobrando-os a terceiros por bens, serviços 
ou trabalho que tenha prestado. 

 

Alteração  7 

Proposta de regulamento 
Artigo 2 – alínea b) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(b) «Substâncias nocivas e potencialmente 
perigosas», as substâncias, excetuando os 
hidrocarbonetos, que, se introduzidas no 
meio marinho, podem pôr em risco a saúde 
humana, causar danos nos recursos 
biológicos e na flora e fauna marinhas, 
bem como danificar equipamentos de lazer 
ou interferir com qualquer outra utilização 
legítima do mar, tal como estabelecido no 
Protocolo de 2000 sobre a preparação, 
intervenção e cooperação em incidentes de 
poluição causados por substâncias nocivas 
e potencialmente perigosas. 

(b) «Substâncias nocivas e potencialmente 
perigosas», as substâncias, excetuando os 
hidrocarbonetos, incluindo dispersantes, 
que, se introduzidas no meio marinho, 
podem pôr em risco a saúde humana, 
causar danos nos recursos biológicos e na 
flora e fauna marinhas, bem como danificar 
equipamentos de lazer ou interferir com 
qualquer outra utilização legítima do mar, 
tal como estabelecido no Protocolo de 
2000 sobre a preparação, intervenção e 
cooperação em incidentes de poluição 
causados por substâncias nocivas e 
potencialmente perigosas da Organização 
Marítima Internacional. 

 

Alteração  8 

Proposta de regulamento 
Artigo 2 – alínea b-A) (nova) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 (b-A) "instalação petrolífera e gasífera", 
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uma instalação estacionária fixa ou 
móvel, ou um conjunto de instalações 
permanentemente interligadas por pontes 
ou outras estruturas, utilizadas na 
exploração ao largo de petróleo ou gás, 
ou em atividades conexas; a presente 
definição só abrange as unidades móveis 
de perfuração ao largo, se elas estiverem 
estacionadas ao largo da costa para 
efeitos de perfuração, produção ou outras 
atividades associadas à exploração ao 
largo de petróleo ou gás, bem como as 
infraestruturas e os equipamentos 
utilizados para trazer o petróleo e o gás 
para terra ou para terminais terrestres; 

Justificação 

Convém precisar, na definição do relator, que as instalações petrolíferas e gasíferas cobrem as 

instalações de produção, de encaminhamento para terra e de ligação aos terminais petrolíferos 

e gasíferos terrestres. 

 

Alteração  9 

Proposta de regulamento 
Artigo 2 – alínea b-B) (nova) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 (b-B) «exploração ao largo de petróleo e 
gás», todas as atividades que estejam 
associadas a uma instalação ou a uma 
infraestrutura conexa – incluindo a sua 
conceção, planeamento, construção, 
funcionamento e desativação – e que se 
relacionam com a prospeção e a 
produção; 

 

 

Alteração  10 

Proposta de regulamento 
Artigo 3 – alínea a) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(a) Informação, em especial a recolha, 
análise e difusão de boas práticas, técnicas 

(a) Informação, em especial a recolha, 
análise e difusão de boas práticas, técnicas 
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e inovações, como os instrumentos de 
monitorização do esvaziamento dos 
tanques dos navios ou das descargas 
operacionais e acidentais efetuadas pelas 
plataformas ao largo; 

e inovações, como os instrumentos de 
monitorização do esvaziamento dos 
tanques dos navios ou das descargas 
operacionais e acidentais efetuadas pelas 
plataformas ao largo; nesta perspetiva, as 
autoridades dos Estados-Membros 
encarregadas de coordenar a resposta de 
emergência devem pôr à disposição da 
Agência as conclusões de anteriores 
avaliações realizadas a substâncias 
químicas utilizadas como dispersantes, 
com o objetivo de minimizar as 
implicações para a saúde pública e/ou 
outros danos ambientais; 

 

Alteração  11 

Proposta de regulamento 
Artigo 3 – alínea c) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(c) Assistência operacional e apoio, a 
pedido, com meios adicionais como navios 
de combate à poluição em regime de 
disponibilidade, imagens de satélite e 
equipamento, às operações de intervenção 
dos Estados afetados em caso de poluição 
acidental ou deliberada causada por navios 
ou de poluição marinha causada por 
instalações petrolíferas e gasíferas ao largo. 

(c) Assistência operacional e apoio, a 
pedido, com meios adicionais, como navios 
de combate à poluição em regime de 
disponibilidade, imagens de satélite e 
equipamento, ações propostas e 
pormenores relativos às técnicas, bem 
como operações de intervenção dos 
Estados afetados em caso de poluição 
acidental ou deliberada causada por navios, 
ou de poluição marinha causada por 
instalações petrolíferas e gasíferas ao largo, 
para além de medidas destinadas a 
erradicar essa poluição. 

 

Alteração  12 

Proposta de regulamento 
Artigo 4 – parágrafo 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

O enquadramento financeiro para a 
execução das tarefas referidas no artigo 3.º 
no período de 1 de janeiro de 2014 a 31 de 
dezembro de 2020 é de EUR 160.500.000 a 

O enquadramento financeiro para a 
execução das tarefas referidas no artigo 3.º 
no período de 1 de janeiro de 2014 a 31 de 
dezembro de 2020 é de EUR 185.500.000 a 
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preços correntes. preços correntes. 

Justificação 

A proposta de dotação orçamental global fica aquém do patamar mínimo adequado ao 

desempenho das missões atuais da Agência, bem como da assunção de novas tarefas que lhe 

venham a ser atribuídas ao abrigo do Regulamento n.º 100/2013. São necessários mais 

25.000.000 € ao longo de um período de 7 anos para que as missões recentemente atribuídas 

sejam executadas minimamente e sem comprometer as já existentes. Visto que todas as funções 

da Agência são essenciais, a União tem a obrigação jurídica de lhes conceder um 

financiamento satisfatório. Para mais pormenores, consultar a exposição de motivos. 

 

Alteração  13 

Proposta de regulamento 
Artigo 4 – parágrafo 1-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 Caso o orçamento da EMSA 
correspondente a esse período seja 
inferior ao do anterior Quadro 
Financeiro Plurianual, a Agência deve 
elaborar um memorando, endereçado ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, no 
qual explique o modo como esse facto irá 
afetar a sua capacidade de levar a cabo as 
missões que lhe foram confiadas. 

 

Alteração  14 

Proposta de regulamento 
Artigo 5 – parágrafo 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

Com vista à definição dos requisitos para a 
prestação de assistência operacional pela 
Agência, designadamente a disponibilidade 
de navios de combate à poluição 
suplementares, a Agência deve estabelecer 
periodicamente a lista dos mecanismos 
públicos, e privados se os houver, de 
combate à poluição e das capacidades de 
intervenção disponíveis nas diversas 
regiões da União. 

Com vista à definição dos requisitos para a 
prestação de assistência operacional pela 
Agência, designadamente a disponibilidade 
de navios de combate à poluição 
suplementares, a Agência deve estabelecer 
periodicamente a lista dos mecanismos 
públicos, e privados se os houver, de 
combate à poluição e das capacidades de 
intervenção disponíveis nas diversas 
regiões da União. A Agência deve elaborar 
igualmente uma lista dos requisitos não 
cumpridos, bem como das respetivas 
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implicações. 

 

Alteração  15 

Proposta de regulamento 
Artigo 5 – parágrafo 2-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 Em conformidade com o princípio da 
assistência mútua e na perspetiva do 
alargamento do mandato da Agência aos 
países abrangidos pela política de 
alargamento da União e pela Política 
Europeia de Vizinhança, os países 
terceiros limítrofes das bacias marítimas 
europeias devem igualmente facilitar a 
partilha de informações e cooperar na 
elaboração da referida lista. 

Justificação 

O alargamento do mandato e das atividades da Agência aos países terceiros limítrofes das 

bacias marítimas europeias pressupõe que esses países comuniquem um determinado número 

de informações sobre os seus mecanismos públicos e/ou privados. Esta partilha de informações 

deve ser voluntária e inscrever-se no quadro da assistência mútua. 

 

Alteração  16 

Proposta de regulamento 
Artigo 7 – parágrafo 1-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 O relatório deve indicar claramente os 
benefícios socioeconómicos, ecológicos e 
financeiros do trabalho de preparação da 
resposta da Agência à poluição causada 
por navios e à poluição marinha causada 
por instalações petrolíferas e gasíferas. 

Alteração  17 

Proposta de regulamento 
Artigo 7 – parágrafo 2 
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Texto da Comissão Alteração 

Com base nesse relatório, e caso se 
justifique, a Comissão pode propor 
alterações ao presente regulamento, em 
particular para atender à evolução 
científica na área do combate à poluição 
causada por navios e à poluição marinha 
causada por instalações petrolíferas e 
gasíferas, em especial a poluição por 
hidrocarbonetos e por substâncias nocivas 
e potencialmente perigosas. 

Com base nesse relatório, e caso se 
justifique, a Comissão pode propor 
alterações ao presente regulamento, em 
particular para atender à evolução 
científica na área do combate à poluição 
causada por navios e à poluição marinha 
causada por instalações petrolíferas e 
gasíferas, em especial a poluição por 
hidrocarbonetos e por substâncias nocivas 
e potencialmente perigosas, podendo 
propor também alterações aos 
compromissos regionais e internacionais 
assumidos pela União neste domínio. 

Justificação 

O progresso técnico não é o único fator a ter em conta para proceder a uma avaliação 

intercalar dos resultados e das ações da Agência. Uma vez que a União aderiu a diversas 

organizações regionais e internacionais, importa ter igualmente em conta a evolução dos 

compromissos assumidos na qualidade de membro de tais organizações. 

 
 
 


