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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O Livro Verde sobre uma futura política marítima da UE é um documento muito desejável, na 
medida em que, como ele próprio indica:

(...) num período em que os seus recursos estão ameaçados por pressões fortes e pela nossa 
crescente capacidade tecnológica de os explorar, só uma atitude de profundo respeito pelos 
oceanos e pelos mares nos permitirá continuar a desfrutar dos benefícios que nos oferecem. 
A redução acelerada da biodiversidade marinha devido, nomeadamente, à poluição, ao 
impacto das alterações climáticas e à sobrepesca é um sinal de alarme que não podemos 
ignorar. (pp. 4-5 da versão portuguesa)

Já é altura de a Comissão tomar a iniciativa de tentar elaborar uma política marítima 
coordenada e coerente. 

Para além de salientar diversas vezes a gravidade da degradação do meio marinho, o Livro 
Verde formula igualmente outras observações importantes que o relator subscreve:

 a deterioração do meio marinho reduz a capacidade de os oceanos e mares gerarem 
emprego; 

 qualquer política da UE deve ser desenvolvida num contexto internacional;
 o desenvolvimento e a introdução de novas tecnologias que visem garantir a 

sustentabilidade do ambiente podem criar oportunidades de emprego e de exportação;
 os dados relativos à utilização do meio marinho são insuficientes (ausência de dados, dados

não comparáveis entre Estados-Membros, etc.), sendo apresentadas propostas para 
melhorar esta situação.

É essencial criar um sistema de ordenamento espacial para as actividades marítimas, baseado 
numa abordagem ecossistémica que contemple, se necessário, a restrição de actividades 
marítimas (ver página 37 da versão portuguesa). Segundo o Livro Verde, a política marítima 
deverá basear-se em dois pilares: a Estratégia de Lisboa e a estratégia temática para a 
protecção e a conservação do meio marinho.

O relator reconhece que pode ser difícil conciliar as exigências do crescimento económico e a 
conservação ambiental, mas considera que a ênfase excessiva nas vantagens a curto prazo do 
crescimento económico pode, a longo prazo, acarretar danos consideráveis, tanto no plano 
económico como ambiental. Depreende-se claramente do Livro Verde que a Comissão 
reconhece o potencial de crescimento económico inerente a uma política de conservação do 
meio marinho. O texto faz referência à energia offshore, a formas mais ecológicas de 
transporte marítimo, à construção naval e a outras tecnologias susceptíveis de garantir a 
sustentabilidade do ambiente.

O relator insta a Comissão a garantir que a Directiva “estratégia para o meio marinho”, que 
constitui o pilar legislativo da política comunitária de conservação do meio marinho, não seja
enfraquecida durante o processo de adopção definitiva, nem em consequência dos debates 
sobre a política marítima. É particularmente importante manter a definição de "bom estado 
ecológico" nela contida, bem como incitar os Estados-Membros a aplicar na íntegra outros 
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actos legislativos em matéria de ambiente, como a Directiva Habitats, a legislação relativa à 
rede Natura 2000, etc.

O problema das alterações climáticas reveste uma tal importância para a UE, e para o resto do 
mundo, que a campanha da UE destinada a reduzir as emissões deve ser uma das suas 
principais prioridades. O sector dos transportes, em todas as suas formas (aéreo, rodoviário, 
marítimo) representa uma parte cada vez maior das emissões globais de gases de efeito de 
estufa e a Comissão deve apresentar, urgentemente, propostas no sentido de as reduzir. Esta 
medida teria a vantagem adicional de contribuir para a criação de empregos graças ao 
desenvolvimento dos conhecimentos tecnológicos de que outros países necessitem.

Por último, há uma questão que brilha pela sua ausência no Livro Verde. O aspecto militar só 
é citado em termos de eventual contribuição positiva para a política marítima, nomeadamente 
graças às actividades de busca e salvamento, aplicação da lei, etc. Não é feita qualquer 
referência à destruição ambiental que pode ser causada pelas instalações militares dos 
Estados-Membros e as suas actividades. Esta omissão deve ser referida na resolução.

SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão dos 
Transportes e do Turismo, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Recorda a resolução do Parlamento Europeu de 14 de Novembro de 2006 sobre uma 
estratégia temática para a protecção e conservação do meio marinho1 e, nomeadamente:

• o objectivo geral de promover a utilização sustentável dos mares e a conservação dos 
ecossistemas marinhos, incluindo a adopção de uma forte política comunitária sobre a 
protecção do meio marinho, susceptível de prevenir uma maior perda de
biodiversidade e uma maior deterioração do meio marinho;

• a necessidade de incluir uma definição comunitária comum de bom estado ecológico;

• que a Agência Europeia do Ambiente deve fornecer regularmente avaliações do meio 
marinho, o que exige uma melhoria da recolha, divulgação e intercâmbio dos dados 
nacionais;

• que é necessário reconhecer a importância da consulta prévia, da coordenação e da 
cooperação com os países vizinhos na adopção e aplicação da futura Directiva 
“estratégia para o meio marinho” (COM(2005)0505 – C6-0346/2005 –
2005/0211(COD)), como realçou a Comissão do Ambiente na sua posição de 14 de 
Novembro de 20062;

2. Reitera que um ambiente marinho despoluído, com uma biodiversidade suficiente para 
garantir o bom funcionamento dos diferentes ecossistemas, é essencial para a Europa; 
salienta igualmente que o valor intrínseco das zonas marítimas reside no facto de as 

  
1 P6_TA(2006)0486.
2 P6_TA(2006)0482.
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vantagens de um bom estado ecológico marinho na UE irem muito além dos potenciais 
benefícios económicos da exploração das diferentes componentes dos mares, das águas 
costeiras e das bacias hidrográficas e que, por conseguinte, a conservação e, em muitos 
casos, a reabilitação do ambiente marinho da UE é indispensável; 

3. Está convicto de que os recursos renováveis do meio marinho podem e devem ser 
utilizados de forma sustentável, a fim de que a sua exploração, e os benefícios económicos 
inerentes, possam ter continuidade a longo prazo;

4. Exprime a sua preocupação face às consequências das alterações climáticas sobre os 
ecossistemas marinhos, mesmo nos melhores cenários de protecção do clima, e solicita 
que seja dada a devida atenção à maior vulnerabilidade do ambiente marinho a outros 
factores de stress decorrentes dessas alterações; insiste em que devem ser tomadas com 
urgência medidas eficazes para resolver o problema das emissões de gases de efeito de 
estufa provenientes das actividades marítimas; 

5. Observa que, na maioria dos casos, a poluição do meio marinho tem origem em fontes 
terrestres, nomeadamente o escoamento superficial da agricultura e as emissões industriais 
que têm um efeito particularmente nocivo sobre os mares interiores e semi-interiores; 
sublinha que a UE deve prestar uma atenção particular a estas áreas e tomar medidas para 
limitar e impedir a poluição; 

6. Considera que é imperativo reduzir os poluentes marinhos, a fim de garantir que a farinha 
de peixe proveniente da UE não seja contaminada;

7. Considera que a aplicação integral e em tempo útil do conjunto da legislação ambiental da 
UE (nomeadamente a Directiva-Quadro "Água"1, as Directivas "Habitats"2 e "Aves"3, a 
directiva sobre os nitratos4, a directiva sobre o teor de enxofre de determinados 
combustíveis líquidos5, a directiva sobre as sanções penais aplicáveis aos crimes de 
poluição marinha6) é indispensável para conservar a qualidade do ambiente marinho, e 
que a Comissão deve empregar todos os meios de pressão para incitar os Estados-
Membros a aplicar essa legislação, se necessário através de acções judiciais;

8. No contexto da melhoria da aplicação da legislação comunitária em matéria de ambiente e 
da prevenção da poluição marinha, reitera o seu pedido no sentido de que a Comissão 
apresente um estudo de viabilidade da criação de uma Guarda Costeira Europeia;

  
1JO L 327 de 22.12.2000, p. 1. (Directiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro 
de 2000, que estabelece um quadro de acção comunitária no domínio da política da água). 
2JO L 206 de 22.7.1992, p. 1. (Directiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de Maio de 1992, relativa à preservação 
dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens). 
3JO L 103 de 25.4.1979, p. 1. (Directiva 79/409/CEE do Conselho, de 2 de Abril de 1979, relativa à conservação 
das aves selvagens). 
4JO L 375 de 31.12.1991, p. 1. (Directiva 91/676/CEE do Conselho, de 12 de Dezembro de 1991, relativa à 
protecção das águas contra a poluição causada por nitratos de origem agrícola). 
5JO l 121 de 11.5.1999, p. 13 (Directiva 1999/32/CE do Conselho, de 26 de Abril de 1999, relativa à redução do 
teor de enxofre de determinados combustíveis líquidos e que altera a Directiva 93/12/CEE). 
6JO L 255 de 30.9.2005, p. 11 (Directiva 2005/35/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de Setembro 
de 2005, relativa à poluição por navios e à introdução de sanções em caso de infracções). 
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9. Considera que o princípio de precaução, tal como resulta do n° 2 do artigo 174º do 
Tratado CE, deve constituir a base de todas as formas de exploração das zonas marítimas 
da UE; sublinha que a falta de certeza científica não deve servir de desculpa para adiar a 
adopção de medidas preventivas;

10. Considera que o conceito de responsabilidade social das empresas, comparativamente com 
a legislação, tem uma importância limitada no contexto da conservação do meio marinho, 
e que, por conseguinte, o programa comunitário de conservação do ambiente deve 
continuar a assentar numa base legislativa adequada e ser reforçado por acções voluntárias 
das empresas que pretendem dar provas de um comportamento responsável;

11. Sublinha que a UE deve empenhar-se activamente na governação marítima a nível 
internacional, a fim de promover condições de concorrência equitativas no sector 
marítimo sem pôr em causa as ambições em matéria de sustentabilidade ambiental das 
actividades marítimas;

12. Reconhece a importância das zonas costeiras para o desenvolvimento das energias 
renováveis que são parte integrante e um aspecto essencial dos esforços da UE para 
combater as alterações climáticas globais; observa que será necessário efectuar uma 
demarcação adequada das zonas que permita o desenvolvimento de sítios de produção de 
energia eólica, de energia das marés e de outras fontes de energia, a fim de minimizar os 
conflitos com outros utilizadores do meio marinho e evitar a degradação do ambiente; 
regozija-se com as oportunidades consideráveis oferecidas pelo sector das energias 
renováveis para a criação de emprego e os conhecimentos técnicos na UE;

13. Reitera a sua posição de 14 de Novembro de 2006 sobre a Directiva “estratégia para o 
meio marinho”, nomeadamente no que diz respeito às proibições e/ou aos critérios 
relativos à eliminação sistemática ou intencional de substâncias sólidas, líquidas ou 
gasosas na coluna de água, no fundo do mar ou no subsolo marinho; considera, por outro 
lado, que o armazenamento de dióxido de carbono no fundo do mar e no subsolo marinho 
deveria estar sujeito a uma autorização nos termos da legislação internacional, a uma 
avaliação prévia do impacto ambiental em conformidade com a Directiva 85/337/CEE do 
Conselho1 e as convenções internacionais na matéria, bem como a uma monitorização e 
controlos regulares;

14. Considera que todos os projectos de construção no litoral comunitário, para fins de 
desenvolvimento urbano, sítios industriais, portos e marinas, locais de recreio, etc., devem
ter explicitamente em conta as consequências das alterações climáticas e a subida do nível 
do mar resultante, nomeadamente o aumento da frequência e da violência das 
tempestades, bem como da altura das ondas; insiste em que não devem ser construídas 
novas instalações nucleares nas zonas costeiras;

15. Considera que o conceito de cluster pode ter efeitos positivos sobre o ambiente marinho 
se a conservação dos habitats, o controlo da poluição e outras tecnologias ambientais 
forem incluídos, desde a fase de projecto, na concepção e formação de clusters; salienta 

  
1 JO L 175 de 5.7.1985, p. 40. (Directiva 85/337/CEE do Conselho, de 27 de Junho de 1985, relativa à avaliação 
dos efeitos de determinados projectos públicos e privados no ambiente).
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que a partilha das melhores tecnologias ambientais deve constituir um aspecto importante 
do conceito de cluster;

16. Congratula-se com o reconhecimento, por parte da Comissão, da necessidade de instaurar 
um "sistema global de ordenamento espacial" a fim de garantir um clima regulamentar 
estável; considera que a organização das actividades de modo a que os seus efeitos 
negativos sobre o ambiente não afectem as áreas ecologicamente sensíveis deve constituir 
um critério essencial do ordenamento espacial; neste contexto, insiste no recurso às 
avaliações de impacto ambiental1;

17. Sublinha, no entanto, que um dos objectivos principais da gestão das zonas costeiras deve 
ser a conservação do ambiente marinho, e não a criação de algumas zonas de amostra 
como símbolo da conservação;

18. Neste contexto, subscreve o ponto de vista da Comissão de que existe um limite natural 
para a intensidade da actividade humana, em termos de densidade demográfica e 
actividade industrial, que as regiões costeiras podem suportar sem sofrerem danos 
ambientais graves e eventualmente irreversíveis; por conseguinte, partilha a opinião da 
Comissão de que é necessário realizar um estudo exaustivo a fim de melhor identificar 
esses limites e fazer previsões e planos em conformidade;

19. Subscreve o ponto de vista do Livro Verde de que existem problemas graves e 
significativos em termos de dados disponíveis sobre a situação da zona marítima e as 
actividades nela exercidas ou que têm impacto sobre a mesma; por conseguinte, partilha a 
opinião de que são necessários programas mais eficazes em matéria de recolha de dados, 
cartografia e topografia marinha, localização dos navios, etc., em que participem os 
Estados-Membros, a Comissão e outros órgãos comunitários como a Agência Europeia do 
Ambiente e a Agência Europeia da Segurança Marítima;

20. Observa que o Livro Verde menciona diversos contributos úteis que o sector militar pode 
prestar, nomeadamente actividades de busca e salvamento, operações de socorro na 
sequência de catástrofes e vigilância marítima; lamenta, no entanto, que não seja feita 
qualquer referência à deterioração ambiental que pode ser causada pelas instalações 
militares, como a experimentação de armas, os sonares submarinos, a construção de bases 
navais, etc.; a este respeito, considera que as actividades militares devem ser totalmente 
integradas na política marítima e estar sujeitas a uma avaliação completa do impacto 
ambiental e a responsabilidades.

  
1 JO L 197 de 21.7.2001, p. 30. (Directiva 2001/42/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Junho de 
2001, relativa à avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente).


