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Declaração escrita, apresentada nos termos do artigo 136.º do Regimento do Parlamento 
Europeu, sobre a compatibilidade entre a extração de petróleo e a qualidade da água 
destinada ao consumo humano1

1. A extração de petróleo é uma atividade de alto risco, que desencadeia um enorme impacto 
no ambiente, em particular, na flora e na fauna; 

2. Os solos e aquíferos são contaminados em consequência da utilização de fluidos de 
perfuração nas operações de extração; além disso, os poços de petróleo abandonados, a 
filtragem das águas residuais das jazidas petrolíferas, as águas de superfície poluídas e as 
lamas resultantes do processo de extração podem acarretar situações graves de 
contaminação da água; 

3. As operações de extração de petróleo na Europa devem imperativamente obedecer às mais 
elevadas normas de segurança e de proteção do ambiente e da saúde, em conformidade 
com o artigo 191.º do TFUE, que estatui que «a política da União no domínio do ambiente 
terá por objetivo atingir um nível de proteção elevado», baseando-se «nos princípios da 
precaução e da ação preventiva»;

4. A Comissão é, por conseguinte, exortada a tomar todas as medidas necessárias para 
averiguar e avaliar o impacto da extração e da exploração de petróleo na saúde humana e 
no ambiente, em especial no que diz respeito aos efeitos da extração de petróleo em terra 
firme na qualidade da água destinada ao consumo humano;

5. A presente declaração, com a indicação do nome dos respetivos signatários, é transmitida 
ao Conselho e à Comissão.

1 Nos termos do artigo 136.º, n.os 4 e 5, do Regimento do Parlamento Europeu, uma declaração, se tiver recolhido 
a assinatura da maioria dos membros que compõem o Parlamento, é publicada na ata, com a indicação do nome 
dos respetivos signatários, e transmitida aos seus destinatários, sem vincular o Parlamento.


