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Alteração 29
Anni Podimata

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A CAC (captura e armazenagem 
geológica de dióxido de carbono) é um dos 
meios de atenuação das alterações 
climáticas. Consiste em capturar o dióxido 
de carbono (CO2) das instalações 
industriais, transportá-lo para um local de 
armazenagem e injectá-lo numa formação 
geológica adequada aos objectivos da 
armazenagem permanente.

(4) A CAC (captura e armazenagem 
geológica de dióxido de carbono) é um dos 
meios de atenuação das alterações 
climáticas. Consiste em capturar o dióxido 
de carbono (CO2) das instalações 
industriais, transportá-lo para um local de 
armazenagem e injectá-lo numa formação 
geológica adequada aos objectivos da 
armazenagem permanente. Para não 
anular os benefícios esperados da 
aplicação da tecnologia CAC em termos 
de redução das emissões de dióxido de 
carbono, haverá que dar particular 
atenção para que esta tecnologia não seja 
utilizada como incentivo para o aumento 
do número de centrais eléctricas que 
funcionam com combustíveis 
convencionais.

Or. el

Alteração 30
Christian Ehler

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Separadamente, as componentes de 
captação, transporte e armazenagem do 
CO2 foram todas objecto de 
projectos-piloto, mas falta ainda 
integra-las num processo completo de 
CAC e comprimir os custos da tecnologia.
Os maiores projectos de armazenagem de 
CO2 em que participam empresas 
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europeias são o projecto Sleipner, no Mar 
do Norte, (Statoil) e o projecto In Salah, 
na Argélia, (Statoil, BP e Sonatrach). Os 
outros projectos-piloto em curso são o 
projecto Vattenfall em Schwarze Pumpe, 
na Alemanha, Estado de Brandeburgo, e 
o projecto de CAC da Total, na bacia de 
Lacq, em França.

Or. de

Justificação

Em contraste com a alteração que consta do projecto de relatório, tenciona-se clarificar que 
os projectos realizados até à data são projectos-piloto e não projectos de demonstração.

Alteração 31
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Para além de um quadro 
legislativo destinado aos locais de 
armazenagem, impõe-se a atribuição, o 
mais depressa possível, de incentivos 
destinados à prossecução do 
desenvolvimento da tecnologia, à ajuda à 
criação de instalações de demonstração, 
bem como a um quadro jurídico criado 
pelos Estados-Membros, tendo em vista 
alcançar, com êxito, o progresso na 
utilização das tecnologias da CAC.

Or. en

Justificação

Trata-se de precisar que são necessárias mais decisões jurídicas, um maior apoio financeiro 
e mais instalações de demonstração.
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Alteração 32
David Hammerstein

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A presente directiva deve ser aplicada 
à armazenagem geológica de CO2 no 
território, na zona económica exclusiva e 
na plataforma continental dos 
Estados-Membros, mas não a projectos de 
investigação. Em contrapartida, deve ser 
aplicada a projectos de demonstração que 
prevejam quantidades totais de 
armazenagem iguais ou superiores a 
100.000 toneladas, um limiar que parece 
igualmente adequado para efeitos de outros 
actos legislativos comunitários pertinentes.
A armazenagem de CO2 em formações 
geológicas que extravasam o âmbito 
territorial da presente directiva e a 
armazenagem de CO2 na coluna de água 
não devem ser permitidas.

(14) A presente directiva deve ser aplicada 
à armazenagem geológica de CO2 no 
território, na zona económica exclusiva e 
na plataforma continental dos 
Estados-Membros, mas não a projectos de 
investigação. Em contrapartida, deve ser 
aplicada a projectos de demonstração que 
prevejam quantidades totais de 
armazenagem iguais ou superiores a 
100.000 toneladas, um limiar que parece 
igualmente adequado para efeitos de outros 
actos legislativos comunitários pertinentes.
A armazenagem geológica de CO2 e a 
armazenagem subjacente ao leito 
marinho não devem ser permitidas, caso 
extravasem o âmbito territorial da 
presente directiva. A armazenagem em 
formações geológicas submarinas só deve 
ser realizada em conformidade com os 
acordos internacionais dos quais os 
Estados-Membros e/ou a Comunidade são 
parte. A armazenagem de CO2 na coluna 
de água não deve ser permitida nem no 
âmbito territorial da presente directiva, 
nem fora dele.

Or. en

Justificação

Trata-se de precisar o âmbito de aplicação territorial da directiva, a fim de garantir que esta 
só aplicável à armazenagem geológica na UE e no respeito da regulamentação e dos acordos 
internacionais em vigor na matéria, tais como o Protocolo de 1966 à Convenção de Londres. 
No que diz respeito à armazenagem na coluna de água, a presente alteração destina-se a 
garantir que a armazenagem será expressamente proibida, não só nas plataformas 
continentais e nas zonas económicas, mas igualmente no mar alto. 
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Alteração 33
Anne Laperrouze

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A presente directiva deve ser aplicada 
à armazenagem geológica de CO2 no 
território, na zona económica exclusiva e 
na plataforma continental dos 
Estados-Membros, mas não a projectos de 
investigação. Em contrapartida, deve ser 
aplicada a projectos de demonstração que 
prevejam quantidades totais de 
armazenagem iguais ou superiores a 
100.000 toneladas, um limiar que parece 
igualmente adequado para efeitos de outros 
actos legislativos comunitários pertinentes.
A armazenagem de CO2 em formações 
geológicas que extravasam o âmbito 
territorial da presente directiva e a 
armazenagem de CO2 na coluna de água 
não devem ser permitidas.

(14) A presente directiva deve ser aplicada 
à armazenagem geológica de CO2 no 
território, na zona económica exclusiva e 
na plataforma continental dos 
Estados-Membros, mas não a projectos de 
investigação. Em contrapartida, deve ser 
aplicada a projectos de demonstração que 
prevejam quantidades totais de 
armazenagem iguais ou superiores a 150
quilotoneladas, um limiar que permitirá 
excluir do âmbito de aplicação da 
presente directiva os projectos-piloto de 
I&D em curso ou programados nos 
Estados-Membros e que parece igualmente 
adequado para efeitos de outros actos 
legislativos comunitários pertinentes. A 
armazenagem de CO2 em formações 
geológicas que extravasam o âmbito 
territorial da presente directiva e a 
armazenagem de CO2 na coluna de água 
não devem ser permitidas.

Or. en

Justificação

Alguns dos mais  importantes projectos-piloto de I&D actualmente em curso em vários 
Estados-Membros têm uma capacidade cerca de 30 MW para uma injecção total de cerca de 
120 a 140 quilotoneladas. O limiar de exclusão proposto pela Comissão não permitirá 
excluir tais projectos do âmbito de aplicação da directiva, o que terá como consequência que 
a directiva corra o risco de interferir com a autorização obtida pelas autoridades nacionais 
para a execução destes projectos.  É, por conseguinte, essencial aumentar o limiar proposto 
de 100 quilotoneladas proposto pela Comissão para 150 quilotoneladas.
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Alteração 34
David Hammerstein

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) A recuperação melhorada dos 
hidrocarbonetos (recuperação 
suplementar dos hidrocarbonetos em 
relação à produzida naturalmente por 
injecção de líquidos ou de outros meios) 
deve ser excluída do âmbito de aplicação 
da presente directiva. A recuperação 
melhorada dos hidrocarbonetos constitui
uma actividade economicamente viável e, 
até ao momento, foi exercida enquanto 
tal. No entanto, a recuperação melhorada 
dos hidrocarbonetos não reduz as 
emissões responsáveis pelas alterações 
climáticas, já que, do ponto de vista da 
produção líquida de dióxido de carbono, 
os hidrocarbonetos obtidos a partir deste 
processo acabam por anular, durante o 
seu ciclo de vida, as circunstâncias 
atenuantes decorrentes da armazenagem 
de CO2. Por conseguinte, a armazenagem 
geológica ao abrigo da presente directiva 
deve excluir este processo.

Or. en

Justificação

Uma vez que  a presente directiva visa constituir um instrumento de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa na UE, em conformidade com o seu objectivo vinculativo, seria 
contraditório incluir no seu âmbito de aplicação a recuperação melhorada dos 
hidrocarbonetos, método que redundou n um aumento da produção de combustíveis fósseis e, 
por conseguinte, das emissões de CO2 na atmosfera.
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Alteração 35
David Hammerstein

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Os Estados-Membros devem deter o 
direito de determinar as zonas do seu 
território nas quais podem ser 
seleccionados locais de armazenagem. A 
selecção do local adequado é fundamental 
para assegurar que o CO2 armazenado será 
completamente contido por prazo 
indefinido. Por conseguinte, um local só 
deverá ser seleccionado para armazenagem 
se não houver risco significativo de fuga e
se, em qualquer caso, não for provável a 
ocorrência de impactos significativos para 
o ambiente ou a saúde, o que deverá ser 
determinado por meio da caracterização e 
da avaliação do potencial complexo de 
armazenagem, segundo requisitos 
específicos.

(15) Os Estados-Membros devem deter o 
direito de determinar as zonas do seu 
território nas quais podem ser 
seleccionados locais de armazenagem. A 
selecção do local adequado é fundamental 
para assegurar que o CO2 armazenado será 
completamente contido por prazo 
indefinido. Por conseguinte, um local só 
deverá ser seleccionado para armazenagem 
se não existir qualquer risco de fuga e se 
não existir qualquer risco adverso para o 
ambiente ou a saúde, para além disso, um 
local só deve ser seleccionado, se a sua 
utilização para a armazenagem de CO2 
não estiver directa ou indirectamente em 
concorrência com outras utilizações 
energéticas reais ou potenciais, incluindo 
as que são estratégicas para a segurança 
do aprovisionamento energético da CE 
(ou seja, o armazenamento de gás) ou a 
utilização das fontes de energia 
renováveis (ou seja, energia geotérmica).  
Estes deverão ser determinados por meio 
da caracterização e da avaliação do 
potencial complexo de armazenagem, 
segundo requisitos específicos.

Or. en

Justificação

As expressões “significativo” e  “se não for provável a ocorrência” são demasiado vagas.  A 
inexistência de riscos de fuga e de consequências adversas devem constituir a base de 
selecção do sítio. Além disso, a utilização de um sítio para a armazenagem de CO2 não deve 
comprometer o recurso a fontes de energia renováveis, relativamente às  quais existe um 
objectivo vinculativo da CE, nem a outras opções essenciais à segurança  do 
aprovisionamento.
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Alteração 36
Anni Podimata

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Os Estados-Membros devem deter o 
direito de determinar as zonas do seu 
território nas quais podem ser 
seleccionados locais de armazenagem. A 
selecção do local adequado é fundamental 
para assegurar que o CO2 armazenado será 
completamente contido por prazo 
indefinido. Por conseguinte, um local só 
deverá ser seleccionado para armazenagem 
se não houver risco significativo de fuga e 
se, em qualquer caso, não for provável a 
ocorrência de impactos significativos para 
o ambiente ou a saúde, o que deverá ser 
determinado por meio da caracterização e 
da avaliação do potencial complexo de 
armazenagem, segundo requisitos 
específicos.

(15) Os Estados-Membros devem deter o 
direito de determinar as zonas do seu 
território nas quais podem ser 
seleccionados locais de armazenagem. A 
selecção do local adequado é fundamental 
para assegurar que o CO2 armazenado será 
completamente contido por prazo 
indefinido, por essa razão, os 
Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de avaliar da forma mais 
objectiva e eficaz as suas particularidades 
geológicas, tais como a sismicidade, na 
selecção dos locais de armazenagem. Um 
local só deverá ser seleccionado para 
armazenagem se não houver risco 
significativo de fuga e se, em qualquer 
caso, não for provável a ocorrência de 
impactos significativos para o ambiente ou 
a saúde, o que deverá ser determinado por 
meio da caracterização e da avaliação do 
potencial complexo de armazenagem, 
segundo requisitos específicos.

Or. el

Justificação

Os Estados-Membros devem ter a possibilidade de determinar os locais de armazenagem por 
que são os melhores conhecedores das suas particularidades geológicas e por essa razão 
estão em melhores condições para avaliar da forma mais eficaz se essas condições permitem 
ou não um tal investimento.
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Alteração 37
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Os Estados-Membros devem 
determinar em que casos se impõe um 
trabalho de exploração para produzir a 
informação necessária à selecção do local, 
trabalho esse que deve ser sujeito a 
condições de autorização. Os 
Estados-Membros devem assegurar que os 
procedimentos relativos à concessão de 
licenças de exploração sejam facultados a 
todas as entidades detentoras das 
capacidades necessárias e que as licenças 
sejam concedidas com base em critérios 
objectivos e publicados. A fim de proteger 
e estimular o investimento na exploração, 
as licenças de exploração devem ser 
concedidas em relação a zonas 
volumétricas limitadas e por tempo 
limitado, durante o qual o titular da licença 
terá o direito exclusivo de explorar o 
potencial complexo de armazenagem de 
CO2. Os Estados-Membros devem 
assegurar que não sejam permitidos usos 
mutuamente incompatíveis do complexo 
durante o período da licença.

(16) Os Estados-Membros devem 
determinar em que casos se impõe um 
trabalho de exploração para produzir a 
informação necessária à selecção do local, 
trabalho esse que deve ser sujeito a 
condições de autorização. Os 
Estados-Membros devem assegurar que os 
procedimentos relativos à concessão de 
licenças de exploração sejam facultados a 
todas as entidades detentoras das 
capacidades necessárias e que as licenças 
sejam concedidas com base em critérios 
objectivos e publicados. A fim de proteger 
e estimular o investimento na exploração, 
as licenças de exploração devem ser 
concedidas em relação a zonas 
volumétricas limitadas e pelo tempo 
necessário à realização das actividades, 
durante o qual o titular da licença terá o 
direito exclusivo de explorar o potencial 
complexo de armazenagem de CO2. Os 
Estados-Membros devem assegurar que 
não sejam permitidos usos mutuamente 
incompatíveis do complexo durante o 
período da licença. Se não forem 
realizadas actividades, os 
Estados-Membros velam por que a licença 
de exploração seja retirada e concedida a 
outras entidades.

Or. en

Justificação

Simplificação e garantia dos investimentos.
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Alteração 38
David Hammerstein

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Os Estados-Membros devem 
determinar em que casos se impõe um 
trabalho de exploração para produzir a 
informação necessária à selecção do local, 
trabalho esse que deve ser sujeito a 
condições de autorização. Os 
Estados-Membros devem assegurar que os 
procedimentos relativos à concessão de 
licenças de exploração sejam facultados a 
todas as entidades detentoras das 
capacidades necessárias e que as licenças 
sejam concedidas com base em critérios 
objectivos e publicados. A fim de proteger 
e estimular o investimento na exploração, 
as licenças de exploração devem ser 
concedidas em relação a zonas 
volumétricas limitadas e por tempo 
limitado, durante o qual o titular da licença 
terá o direito exclusivo de explorar o 
potencial complexo de armazenagem de 
CO2. Os Estados-Membros devem 
assegurar que não sejam permitidos usos 
mutuamente incompatíveis do complexo 
durante o período da licença.

(16) Os Estados-Membros devem 
determinar em que casos se impõe um
trabalho de exploração para produzir a 
informação necessária à selecção do local, 
trabalho esse que deve ser sujeito a 
condições de autorização. Os 
Estados-Membros devem assegurar que os 
procedimentos relativos à concessão de 
licenças de exploração sejam facultados a 
todas as entidades detentoras das 
capacidades necessárias e que as licenças 
sejam concedidas com base em critérios 
objectivos, não discriminatórios e 
publicados. A fim de proteger e estimular o 
investimento na exploração, as licenças de 
exploração devem ser concedidas em 
relação a zonas volumétricas limitadas e 
por tempo limitado, durante o qual o titular 
da licença terá o direito exclusivo de 
explorar o potencial complexo de 
armazenagem de CO2. Os 
Estados-Membros devem assegurar que 
não sejam permitidos usos mutuamente 
incompatíveis do complexo durante o 
período da licença.

Or. en

Justificação

A presente alteração destina-se a uniformizar as regras e a evitar as distorções da 
concorrência no mercado da armazenagem de CO2. 
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Alteração 39
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Os locais de armazenagem não devem 
ser explorados sem a devida licença. A 
licença de armazenagem deve ser o 
instrumento central para assegurar o 
cumprimento das exigências substantivas 
da directiva e uma armazenagem geológica 
ambientalmente segura.

(17) Os locais de armazenagem não devem 
ser explorados sem a devida licença. A 
licença de armazenagem deve ser o 
instrumento central para assegurar o 
cumprimento das exigências substantivas 
da directiva e uma armazenagem geológica 
ambientalmente segura. As explorações 
realizadas e os investimentos necessários 
efectuados para esse efeito justificam que 
o detentor da licença de exploração possa 
antecipar que será igualmente o detentor 
da licença de armazenagem.

Or. en

Justificação

Trata-se de criar incentivos à realização de explorações.

Alteração 40
David Hammerstein

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Os locais de armazenagem não devem 
ser explorados sem a devida licença. A 
licença de armazenagem deve ser o 
instrumento central para assegurar o 
cumprimento das exigências substantivas 
da directiva e uma armazenagem geológica 
ambientalmente segura.

(17) Os locais de armazenagem não devem 
ser explorados sem a devida licença. Os 
operadores de locais de armazenagem não 
devem ter qualquer ligação aos 
utilizadores (ou seja, os produtores de 
electricidade). A licença de armazenagem 
deve ser o instrumento central para 
assegurar o cumprimento das exigências 
substantivas da directiva e uma 
armazenagem geológica ambientalmente 
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segura.

Or. en

Justificação

É necessária uma separação total, a fim de garantir que os utilizadores possam ter acesso 
aos locais de armazenagem numa base leal e equitativa num mercado aberto.

Alteração 41
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Os projectos de licenças de 
armazenagem devem ser apresentados à 
Comissão, para que esta possa emitir 
parecer sobre eles num prazo de seis 
meses. As autoridades nacionais terão em 
conta esse parecer aquando da tomada de 
uma decisão sobre o licenciamento, 
devendo justificar qualquer divergência 
em relação ao parecer da Comissão. A 
análise a nível comunitário deverá 
contribuir para uma aplicação coerente 
das disposições da directiva em toda a 
Comunidade, assim como para reforçar a 
confiança pública na CAC, especialmente 
na fase inicial da aplicação da directiva.

(18) Os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de apresentar os projectos de 
licenças de armazenagem à Comissão 
para verificação.

Or. en

Justificação

Desburocratização e subsidiariedade.
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Alteração 42
David Hammerstein

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Os projectos de licenças de 
armazenagem devem ser apresentados à 
Comissão, para que esta possa emitir 
parecer sobre eles num prazo de seis 
meses. As autoridades nacionais terão em 
conta esse parecer aquando da tomada de 
uma decisão sobre o licenciamento, 
devendo justificar qualquer divergência em 
relação ao parecer da Comissão. A análise 
a nível comunitário deverá contribuir para 
uma aplicação coerente das disposições da 
directiva em toda a Comunidade, assim 
como para reforçar a confiança pública 
na CAC, especialmente na fase inicial da 
aplicação da directiva.

(18) As licenças de armazenagem devem 
ser emitidas pela autoridade competente 
em cada Estado-Membro, após consulta 
da Comissão. Os projectos de licenças de 
armazenagem devem ser apresentados à 
Comissão, que disporá de um prazo de 12 
meses para emitir um parecer. A 
autoridade competente abstém-se de 
tomar uma decisão relativa à licença 
definitiva antes de a Comissão ter emitido 
o seu parecer. A autoridade competente
terá em conta esse parecer aquando da 
tomada de uma decisão sobre o 
licenciamento, devendo justificar qualquer 
divergência em relação ao parecer da 
Comissão. A análise a nível comunitário 
deverá contribuir para uma aplicação 
coerente das disposições da directiva em 
toda a Comunidade.

Or. en

Justificação

O papel da Comissão constitui uma garantia de homogeneidade e de plena aplicação da 
directiva em toda a UE. A Comissão deve, por conseguinte, participar de maneira efectiva no 
processo de emissão das licenças.
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Alteração 43
David Hammerstein

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 18–A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A). Para reforçar a responsabilidade e 
a transparência dos procedimentos de 
emissão de licenças, os Estados-Membros 
devem garantir que, no tocante aos 
processos de emissão das licenças de 
exploração e das licenças de 
armazenagem, o público tenha um acesso 
adequado e efectivo à informação, direitos 
de participação e direito de recurso, em 
conformidade com as disposições 
pertinentes da Directiva 85/337/CEE do 
Conselho de 27 de Junho de 1985 relativa 
à avaliação dos efeitos de determinados 
projectos públicos e privados no 
ambiente1 e da Directiva 2003/4/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 28 
de Janeiro de 2003 relativa ao acesso do 
público às informações sobre ambiente2.
1 JO L 175, de 5 de Julho de 1985, p. 40.
1  JO L 41, de 14 de Fevereiro  de 2003, p. 26.

Or. en

Justificação

Segundo a Convenção de Aarhus e os instrumentos comunitários relativos ao acesso à 
informação e à participação do público, convém associar efectivamente o público às decisões 
sobre a emissão das licenças (de exploração e armazenagem). Esta participação deve 
assegurar a transparência e  a familiaridade do público com a CAC.
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Alteração 44
David Hammerstein

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A autoridade competente deve rever e, 
se necessário, actualizar ou retirar a licença 
de armazenagem se, entre outros motivos, 
tiver sido notificada de irregularidades 
significativas ou de fugas, os relatórios 
apresentados pelos operadores ou as 
inspecções realizadas indicarem 
incumprimento das condições de 
licenciamento ou tiver conhecimento de 
que o operador infringiu estas condições de 
qualquer outro modo. Uma vez retirada 
uma licença, a autoridade competente deve 
emitir uma nova licença ou encerrar o local 
de armazenagem, assumindo, entretanto, a 
responsabilidade pelo local, com todas as 
obrigações jurídicas associadas. Na medida 
do possível, os custos suportados devem 
ser cobrados ao anterior operador.

(19) A autoridade competente deve rever e, 
se necessário, actualizar ou retirar a licença 
de armazenagem se, entre outros motivos, 
tiver sido notificada de irregularidades 
significativas ou de fugas, os relatórios 
apresentados pelos operadores ou as 
inspecções realizadas indicarem 
incumprimento das condições de 
licenciamento ou tiver conhecimento de 
que o operador infringiu estas condições de 
qualquer outro modo. Uma vez retirada 
uma licença, a autoridade competente deve 
emitir uma nova licença ou encerrar o local 
de armazenagem, assumindo, entretanto, a 
responsabilidade pelo local, com todas as 
obrigações jurídicas associadas. Os custos 
suportados devem ser cobrados ao anterior 
operador.

Or. en

Justificação

Mesmo quando a autoridade competente assume a responsabilidade por um local devido a 
irregularidades, fugas ou infracções por parte do operador, os custos devem ser imputados 
ao operador.

Alteração 45
Norbert Glante

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A autoridade competente deve rever e, 
se necessário, actualizar ou retirar a licença 
de armazenagem se, entre outros motivos, 
tiver sido notificada de irregularidades 

(19) A autoridade competente deve rever e, 
se necessário, actualizar ou retirar a licença 
de armazenagem se, entre outros motivos, 
tiver sido notificada de irregularidades 
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significativas ou de fugas, os relatórios 
apresentados pelos operadores ou as 
inspecções realizadas indicarem 
incumprimento das condições de 
licenciamento ou tiver conhecimento de 
que o operador infringiu estas condições de 
qualquer outro modo. Uma vez retirada 
uma licença, a autoridade competente deve 
emitir uma nova licença ou encerrar o local 
de armazenagem, assumindo, entretanto, a 
responsabilidade pelo local, com todas as 
obrigações jurídicas associadas. Na medida 
do possível, os custos suportados devem 
ser cobrados ao anterior operador.

substanciais ou de fugas significativas, os 
relatórios apresentados pelos operadores ou 
as inspecções realizadas indicarem 
incumprimento das condições de 
licenciamento ou tiver conhecimento de 
que o operador infringiu estas condições de 
qualquer outro modo. Uma vez retirada 
uma licença, a autoridade competente deve 
emitir uma nova licença ou encerrar o local 
de armazenagem, assumindo, entretanto, a 
responsabilidade pelo local, com todas as 
obrigações jurídicas associadas. Na medida 
do possível, os custos suportados devem 
ser cobrados ao anterior operador.

Or. de

Justificação

Sem a presente alteração, a definição do conceito de “fuga” pode sugerir que deve ser 
garantido o controlo total de fugas. Isto é tecnicamente impossível e também não se justifica 
por motivos de segurança.

Alteração 46
David Hammerstein

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) É essencial uma monitorização que 
permita verificar se o CO2 injectado está a 
ter o comportamento previsto, se ocorrem 
migrações ou fugas e se alguma fuga 
identificada está a causar dano ao ambiente 
ou à saúde humana. Para este efeito, os 
Estados-Membros devem assegurar que, 
durante a fase operacional, o operador 
monitorize o complexo de armazenagem e 
as instalações de injecção, com base num 
plano de monitorização elaborado em 
obediência a condições específicas. O 
plano deve ser apresentado à autoridade 

(21) É essencial uma monitorização que 
permita verificar se o CO2 injectado está a 
ter o comportamento previsto, se ocorrem 
migrações ou fugas e se alguma fuga 
identificada está a causar dano ao ambiente 
ou à saúde humana. Para este efeito, os 
Estados-Membros devem assegurar que, 
durante a fase operacional, o operador 
monitorize o complexo de armazenagem e 
as instalações de injecção, com base num 
plano de monitorização elaborado em 
obediência a condições específicas. O 
plano deve ser apresentado à autoridade 
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competente e por ela aprovado. competente e por ela aprovado. Em caso 
de armazenagem geológica subjacente ao 
leito marinho, os requisitos de 
monitorização deverão ser adaptados ao 
carácter incerto e às dificuldades 
operacionais decorrentes da utilização da 
tecnologia CAC no meio marinho.

Or. en

Justificação

A armazenagem geológica subjacente ao leito marinho deve ser objecto de uma 
monitorização mais atenta devido à sua dificuldade intrínseca, tanto em termos de detecção 
de fugas como da particular vulnerabilidade dos ecossistemas marinhos.

Alteração 47
David Hammerstein

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) São necessárias disposições que 
contemplem a responsabilidade por danos 
ao ambiente local e ao clima, resultantes de 
eventuais falhas na contenção permanente.
A responsabilidade por danos ambientais 
(danos causados a espécies e habitats 
naturais protegidos, à água e ao solo) é 
regulada pela Directiva 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, que deve ser aplicada ao 
funcionamento dos locais de armazenagem 
nos termos da presente directiva. A 
responsabilidade por danos ao clima em 
resultado de fugas é contemplada pela 
inclusão dos locais de armazenagem na 
Directiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de Outubro 
de 2003, relativa à criação de um regime de 

(23) São necessárias disposições que 
contemplem a responsabilidade por danos 
ao ambiente local e ao clima, resultantes de 
eventuais falhas na contenção permanente.
A responsabilidade por danos ambientais 
(danos causados a espécies e habitats 
naturais protegidos, à água e ao solo) é 
regulada pela Directiva 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, que deve ser aplicada ao 
transporte de CO2 para efeitos de 
armazenagem geológica e ao 
funcionamento dos locais de armazenagem 
nos termos da presente directiva. A 
responsabilidade por danos ao clima em 
resultado de fugas é contemplada pela 
inclusão dos locais de armazenagem na 
Directiva 2003/87/CE do Parlamento 
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comércio de licenças de emissão de gases 
com efeito de estufa na Comunidade e que 
altera a Directiva 96/61/CE do Conselho, a 
qual impõe a devolução das licenças de 
emissão em caso de ocorrência de fugas.
Por outro lado, a presente directiva deve 
estabelecer a obrigação de o operador 
tomar medidas correctivas em caso de 
irregularidades significativas ou de fugas, 
com base num plano de medidas 
correctivas apresentado à autoridade 
nacional competente e por ela aprovado. Se 
o operador não tomar as medidas 
correctivas necessárias, estas serão 
tomadas pela autoridade competente, que 
lhe cobrará os correspondentes custos.

Europeu e do Conselho, de 13 de Outubro 
de 2003, relativa à criação de um regime de 
comércio de licenças de emissão de gases 
com efeito de estufa na Comunidade e que 
altera a Directiva 96/61/CE do Conselho, a 
qual impõe a devolução das licenças de 
emissão em caso de ocorrência de fugas.
Por outro lado, a presente directiva deve 
estabelecer a obrigação de o operador 
tomar medidas correctivas em caso de 
irregularidades significativas ou de fugas, 
com base num plano de medidas 
correctivas apresentado à autoridade 
nacional competente e por ela aprovado. Se 
o operador não tomar as medidas 
correctivas necessárias, estas serão 
tomadas pela autoridade competente, que 
lhe cobrará os correspondentes custos. As 
despesas de reparação dos danos 
causados ao ambiente por ocasião do 
transporte e da armazenagem durante as 
fases de exploração, de encerramento e 
posteriores ao encerramento, se não 
forem abrangidas pelo instrumentos 
supracitados, ou se a garantia financeira 
não estiver disponível ou não for 
adaptada, bem como as despesas de 
reparação por danos civis, ao sentido 
clássico, causados à propriedade ou à 
saúde, etc., se a garantia financeira não 
estiver disponível ou não for adaptada, 
deverão ser cobertas por um fundo 
financiado pelos contributos dos 
empresários dos locais de armazenagem e 
gerido pela autoridade competente.

Or. en

Justificação

Transport, as an integral part of the CCS process, shall expressly be recognised to constitute 
the object of the Directive. Apart from access to the network, the Directive should also make 
provisions with regard to liability in case of transport of CO2 for storage purposes. As a 
complement to the liability and the financial security provisions, and only to the extent that 
these do not apply, a special fund should cover costs of corrective measures, compensation 
for damage caused to third parties or the environment and monitoring after the transfer of 
responsibility. This should be set up through the operators’ financial contributions, following 
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the model of the decommissioning funds for nuclear power plants.

Alteração 48
Norbert Glante

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) São necessárias disposições que 
contemplem a responsabilidade por danos 
ao ambiente local e ao clima, resultantes de 
eventuais falhas na contenção permanente.
A responsabilidade por danos ambientais 
(danos causados a espécies e habitats 
naturais protegidos, à água e ao solo) é 
regulada pela Directiva 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, que deve ser aplicada ao 
funcionamento dos locais de armazenagem 
nos termos da presente directiva. A 
responsabilidade por danos ao clima em 
resultado de fugas é contemplada pela 
inclusão dos locais de armazenagem na 
Directiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de Outubro 
de 2003, relativa à criação de um regime de 
comércio de licenças de emissão de gases 
com efeito de estufa na Comunidade e que 
altera a Directiva 96/61/CE do Conselho, a 
qual impõe a devolução das licenças de 
emissão em caso de ocorrência de fugas.
Por outro lado, a presente directiva deve 
estabelecer a obrigação de o operador 
tomar medidas correctivas em caso de 
irregularidades significativas ou de fugas, 
com base num plano de medidas 
correctivas apresentado à autoridade 
nacional competente e por ela aprovado. Se 
o operador não tomar as medidas 
correctivas necessárias, estas serão 
tomadas pela autoridade competente, que 

(23) São necessárias disposições que
contemplem a responsabilidade por danos 
ao ambiente local e ao clima, resultantes de 
eventuais falhas na contenção permanente.
A responsabilidade por danos ambientais 
(danos causados a espécies e habitats 
naturais protegidos, à água e ao solo) é 
regulada pela Directiva 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, que deve ser aplicada ao 
funcionamento dos locais de armazenagem 
nos termos da presente directiva. A 
responsabilidade por danos ao clima em 
resultado de fugas significativas é 
contemplada pela inclusão dos locais de 
armazenagem na Directiva 2003/87/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 
de Outubro de 2003, relativa à criação de 
um regime de comércio de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa na 
Comunidade e que altera a Directiva 
96/61/CE do Conselho, a qual impõe a 
devolução das licenças de emissão em caso 
de ocorrência de fugas. Por outro lado, a 
presente directiva deve estabelecer a 
obrigação de o operador tomar medidas 
correctivas em caso de irregularidades 
substanciais ou de fugas significativas, 
com base num plano de medidas 
correctivas apresentado à autoridade 
nacional competente e por ela aprovado. Se 
o operador não tomar as medidas 
correctivas necessárias, estas serão 
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lhe cobrará os correspondentes custos. tomadas pela autoridade competente, que 
lhe cobrará os correspondentes custos.

Or. de

Justificação

Sem a presente alteração, a definição do conceito de “fuga” pode sugerir que deve ser 
garantido o controlo total de fugas. Isto é tecnicamente impossível e também não se justifica 
por motivos de segurança.

Alteração 49
David Hammerstein

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Uma vez encerrado um local de 
armazenagem, o operador deve continuar 
responsável pela sua manutenção, 
monitorização e controlo, pela 
comunicação de informações e pelas 
medidas correctivas, nos termos da 
presente directiva, com base num plano 
pós-encerramento apresentado à autoridade 
competente e por ela aprovado, e 
igualmente responsável por todas as 
obrigações decorrentes de outra legislação 
comunitária aplicável, até a 
responsabilidade pelo local ser transferida 
para a autoridade competente.

(25) Uma vez encerrado um local de 
armazenagem, o operador deve continuar 
responsável pela sua manutenção, 
monitorização e controlo, pela 
comunicação de informações e pelas 
medidas correctivas, nos termos da 
presente directiva, com base num plano 
pós-encerramento apresentado à autoridade 
competente e por ela aprovado, e 
igualmente responsável por todas as 
obrigações decorrentes de outra legislação 
comunitária aplicável, até a 
responsabilidade pelo local ser transferida 
para a autoridade competente. O operador 
permanecerá responsável durante, pelo 
menos, 50 anos após o encerramento do 
local.

Or. en

Justificação

Mesmo fugas ínfimas podem, a longo prazo, neutralizar os efeitos do armazenamento de CO2
nas alterações climáticas; daí a importância de assegurar que a monitorização seja 
efectuada, após o encerramento, durante um período suficientemente longo para garantir a 
não ocorrência de fugas, e que a transferência da responsabilidade para a autoridade 
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competente apenas tenha lugar após esse período. A Directiva 1999/31/CE do Conselho, de 
26 de Abril de 1999, relativa à deposição de resíduos em aterros contém disposições 
similares para a monitorização após o encerramento.

Alteração 50
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) A responsabilidade pelo local de 
armazenagem, incluindo a totalidade das 
obrigações jurídicas associadas, deve ser 
transferida para a autoridade competente se 
e quando todos os elementos de prova 
disponíveis indicarem que o CO2
armazenado será completamente contido 
por prazo indefinido. Para o efeito, o 
operador deve preparar um relatório que 
ateste o cumprimento do critério e 
apresentá-lo à autoridade competente, com 
vista à aprovação da transferência. Os 
projectos de decisões de aprovação devem 
ser apresentados à Comissão, para que 
esta possa emitir parecer sobre eles num 
prazo de seis meses. As autoridades 
nacionais terão em conta esse parecer 
aquando da tomada de uma decisão sobre 
a aprovação, devendo justificar qualquer 
divergência em relação ao parecer da 
Comissão. Tal como a análise a nível 
comunitário dos projectos de licenças de 
armazenagem, a análise dos projectos de 
decisões de aprovação deverá contribuir 
para uma aplicação coerente das 
disposições da directiva em toda a 
Comunidade, assim como para reforçar a 
confiança pública na CAC, especialmente 
na fase inicial da aplicação da directiva.

(26) A responsabilidade pelo local de 
armazenagem, incluindo a totalidade das 
obrigações jurídicas associadas, deve ser 
transferida para a autoridade competente se 
e quando todos os elementos de prova 
disponíveis indicarem que o CO2
armazenado será completamente contido 
por prazo indefinido. Para o efeito, o 
operador deve preparar um relatório que 
ateste o cumprimento do critério e 
apresentá-lo à autoridade competente, com 
vista à aprovação da transferência.

Or. en
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Justificação

Desburocratização e subsidiariedade.

Alteração 51
David Hammerstein

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) A responsabilidade pelo local de 
armazenagem, incluindo a totalidade das 
obrigações jurídicas associadas, deve ser 
transferida para a autoridade competente se 
e quando todos os elementos de prova 
disponíveis indicarem que o CO2
armazenado será completamente contido 
por prazo indefinido. Para o efeito, o 
operador deve preparar um relatório que 
ateste o cumprimento do critério e 
apresentá-lo à autoridade competente, com 
vista à aprovação da transferência. Os 
projectos de decisões de aprovação devem 
ser apresentados à Comissão, para que esta 
possa emitir parecer sobre eles num prazo 
de seis meses. As autoridades nacionais 
terão em conta esse parecer aquando da 
tomada de uma decisão sobre a aprovação, 
devendo justificar qualquer divergência em 
relação ao parecer da Comissão. Tal como 
a análise a nível comunitário dos projectos 
de licenças de armazenagem, a análise dos 
projectos de decisões de aprovação deverá 
contribuir para uma aplicação coerente das 
disposições da directiva em toda a 
Comunidade, assim como para reforçar a 
confiança pública na CAC, especialmente 
na fase inicial da aplicação da directiva.

(26) A responsabilidade pelo local de 
armazenagem deve ser transferida para a 
autoridade competente se e quando todos 
os elementos de prova disponíveis 
indicarem que o CO2 armazenado será 
completamente contido por prazo 
indefinido. Para o efeito, o operador deve 
preparar um relatório que ateste o 
cumprimento do critério e apresentá-lo à 
autoridade competente, com vista à 
aprovação da transferência. Os projectos de 
decisões de aprovação devem ser 
apresentados à Comissão, para que esta 
possa emitir parecer sobre eles num prazo 
de seis meses. As autoridades nacionais 
terão em conta esse parecer aquando da 
tomada de uma decisão sobre a aprovação, 
devendo justificar qualquer divergência em 
relação ao parecer da Comissão. Tal como 
a análise a nível comunitário dos projectos 
de licenças de armazenagem, a análise dos 
projectos de decisões de aprovação deverá 
contribuir para uma aplicação coerente das 
disposições da directiva em toda a 
Comunidade. Em condições jurídicas 
semelhantes às que regem o processo de 
concessão de licenças, os 
Estados-Membros devem garantir a 
transparência e a responsabilidade do 
processo de aprovação da transferência, 
assegurando que o público disponha de 
um acesso apropriado e efectivo à 
informação, de direitos de participação e 
de um direito de recurso.
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Or. en

Justificação

Após a transferência, a monitorização passa para a responsabilidade da autoridade 
competente, mas os custos relacionados com essa monitorização, bem como com as medidas 
correctivas e com a reparação dos danos causados a terceiros ou ao ambiente, devem ser 
cobertos por um fundo específico. A participação do público, em conformidade com a 
Convenção de Århus e com os instrumentos comunitários pertinentes, deve garantir a 
transparência e a familiaridade do público com a CAC.

Alteração 52
David Hammerstein

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Após a transferência da 
responsabilidade, deverá ser autorizada a 
cessação da monitorização, devendo 
contudo ser reactivada se se identificarem
fugas ou irregularidades significativas. A 
autoridade competente não deve cobrar ao 
anterior operador custos suportados após 
a transferência da responsabilidade.

(27) Após a transferência da 
responsabilidade, a monitorização deverá 
prosseguir durante os 50 anos seguintes.
Se forem identificadas fugas ou 
irregularidades significativas, a autoridade 
competente deve tomas as medidas 
correctivas necessárias. Caso o 
encerramento do local de armazenagem 
se tenha baseado em informações 
inexactas ou falsas, o operador deverá 
continuar a ser responsável pelos custos 
das medidas correctivas e pelos eventuais 
danos causados à saúde humana e ao 
ambiente. Em todos os outros casos, os 
custos em causa deverão ser cobertos pelo 
supracitado fundo, financiado pelas 
contribuições dos operadores e gerido 
pela autoridade competente.

Or. en

Justificação

A monitorização após a transferência de responsabilidade é necessária enquanto medida de 
segurança suplementar. Durante este período, e a menos que o encerramento se tenha 
baseado em informações inexactas ou falsas, os custos da monitorização, das medidas 
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correctivas e da reparação de eventuais danos causados à saúde humana e ao ambiente já 
não serão cobertos pelo operador, mas por um fundo específico criado segundo o modelo dos 
fundos de desmantelamento para as centrais nucleares.

Alteração 53
Norbert Glante

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Após a transferência da 
responsabilidade, deverá ser autorizada a 
cessação da monitorização, devendo 
contudo ser reactivada se se identificarem 
fugas ou irregularidades significativas. A 
autoridade competente não deve cobrar ao 
anterior operador custos suportados após a 
transferência da responsabilidade.

(27) Após a transferência da 
responsabilidade, deverá ser autorizada a 
cessação da monitorização, devendo 
contudo ser reactivada se se identificarem 
fugas significativas ou irregularidades 
substanciais. A autoridade competente não 
deve cobrar ao anterior operador custos 
suportados após a transferência da 
responsabilidade.

Or. de

Justificação

Sem a presente alteração, a definição do conceito de “fuga” pode sugerir que deve ser 
garantido o controlo total de fugas. Isto é tecnicamente impossível e também não se justifica 
por motivos de segurança.

Alteração 54
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) A fim de reforçar a confiança quanto 
ao futuro cumprimento das obrigações 
relativas ao encerramento e ao 
pós-encerramento, das obrigações 
decorrentes da inclusão na Directiva 
2003/87/CE e das obrigações da presente 

(28) A fim de reforçar a confiança quanto 
ao futuro cumprimento das obrigações 
relativas ao encerramento e ao 
pós-encerramento, das obrigações 
decorrentes da inclusão na Directiva 
2003/87/CE e das obrigações da presente 
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directiva relativas à tomada de medidas 
correctivas em caso de irregularidades 
significativas ou de fugas, os 
Estados-Membros devem assegurar que os 
requerentes prestem uma garantia 
financeira ou outro instrumento 
equivalente, antes de apresentarem os 
respectivos pedidos de licenças.

directiva relativas à tomada de medidas 
correctivas em caso de irregularidades 
significativas ou de fugas, os 
Estados-Membros devem assegurar que os 
requerentes prestem uma garantia 
financeira ou outro instrumento 
equivalente, antes da utilização do local de 
armazenagem.

Or. en

Justificação

Redução dos custos.

Alteração 55
David Hammerstein

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) A fim de reforçar a confiança quanto 
ao futuro cumprimento das obrigações 
relativas ao encerramento e ao 
pós-encerramento, das obrigações 
decorrentes da inclusão na Directiva
2003/87/CE e das obrigações da presente 
directiva relativas à tomada de medidas 
correctivas em caso de irregularidades 
significativas ou de fugas, os 
Estados-Membros devem assegurar que os 
requerentes prestem uma garantia 
financeira ou outro instrumento 
equivalente, antes de apresentarem os 
respectivos pedidos de licenças.

(28) A fim de assegurar o futuro 
cumprimento das obrigações relativas ao 
encerramento e ao pós-encerramento, das 
obrigações decorrentes da inclusão nas 
Directivas 2003/87/CE e 2004/35/CE e das 
obrigações da presente directiva relativas à 
tomada de medidas correctivas em caso de 
irregularidades significativas ou de fugas, 
os Estados-Membros devem assegurar que 
os requerentes prestem uma garantia 
financeira ou outro instrumento 
equivalente, antes de apresentarem os 
respectivos pedidos de licenças.

Or. en

Justificação

A segurança financeira constitui um instrumento essencial para garantir que os operadores 
cumpram as obrigações que lhes incumbem por força da presente directiva. Os custos de 
reparação dos danos causados ao ambiente em conformidade com a directiva sobre a 
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responsabilidade ambiental devem igualmente ser cobertos.

Alteração 56
Norbert Glante

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) A fim de reforçar a confiança quanto 
ao futuro cumprimento das obrigações 
relativas ao encerramento e ao 
pós-encerramento, das obrigações 
decorrentes da inclusão na Directiva 
2003/87/CE e das obrigações da presente 
directiva relativas à tomada de medidas 
correctivas em caso de irregularidades 
significativas ou de fugas, os 
Estados-Membros devem assegurar que os 
requerentes prestem uma garantia 
financeira ou outro instrumento 
equivalente, antes de apresentarem os 
respectivos pedidos de licenças.

(28) A fim de reforçar a confiança quanto 
ao futuro cumprimento das obrigações 
relativas ao encerramento e ao 
pós-encerramento, das obrigações 
decorrentes da inclusão na Directiva 
2003/87/CE e das obrigações da presente 
directiva relativas à tomada de medidas 
correctivas em caso de irregularidades 
substanciais ou de fugas significativas, os 
Estados-Membros devem assegurar que os 
requerentes prestem uma garantia 
financeira ou outro instrumento 
equivalente, depois de apresentarem os 
respectivos pedidos de licenças.

Or. de

Justificação

A garantia financeira requer despesas de capital consideráveis. Não se justifica que estes 
meios financeiros sejam disponibilizados logo antes da apresentação dos pedidos de licença 
de armazenagem, cujo resultado é ainda incerto.

Alteração 57
David Hammerstein

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) O acesso às redes de transporte e aos 
locais de armazenagem de CO2 poderá 
tornar-se decisivo para o ingresso ou a 
participação em concorrência no mercado 

(29) O acesso às redes de transporte e aos 
locais de armazenagem de CO2 poderá 
tornar-se decisivo para o ingresso ou a 
participação em concorrência no mercado 
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interno da electricidade e do calor, 
dependendo dos preços relativos do 
carbono e da CAC, pelo que se justifica 
dispor no sentido de os potenciais 
utilizadores obterem tal acesso. Cada 
Estado-Membro deverá determinar o modo 
de conseguir este fim, aplicando os 
objectivos de acesso justo e aberto e tendo 
em conta, entre outros factores, a 
capacidade de transporte e de 
armazenagem disponível ou que poderá 
razoavelmente ser disponibilizada, bem 
como a parte das suas obrigações de 
redução de CO2 impostas por instrumentos 
jurídicos internacionais e pelo direito 
comunitário que se prevê seja cumprida 
mediante a captura e a armazenagem 
geológica de CO2. Os Estados-Membros 
devem também estabelecer mecanismos de 
resolução expedita de litígios relacionados 
com o acesso às redes de transporte e aos 
locais de armazenagem de CO2.

interno da electricidade e do calor, 
dependendo dos preços relativos do 
carbono e da CAC, pelo que se justifica
dispor no sentido de os potenciais 
utilizadores obterem tal acesso. Tal 
significa que os transportadores não 
devem ter qualquer ligação aos 
operadores dos locais de armazenagem 
nem aos seus utilizadores (ou seja, os 
produtores de electricidade). Estes últimos 
devem assumir todos os custos do 
transporte de CO2 do local de captação 
para o local de armazenagem. Cada 
Estado-Membro deverá determinar as 
condições de acesso às redes de transporte 
e aos locais de armazenagem, aplicando os 
objectivos de acesso justo e aberto e tendo 
em conta, entre outros factores, a 
capacidade de transporte e de 
armazenagem disponível ou que poderá 
razoavelmente ser disponibilizada, bem 
como a parte das suas obrigações de 
redução de CO2 impostas por instrumentos 
jurídicos internacionais e pelo direito 
comunitário que se prevê seja cumprida 
mediante a captura e a armazenagem 
geológica de CO2. Os Estados-Membros 
devem também estabelecer mecanismos de 
resolução expedita de litígios relacionados 
com o acesso às redes de transporte e aos
locais de armazenagem de CO2.

Or. en

Justificação

A fim de garantir um acesso justo e idêntico ao transporte, os utilizadores e os 
transportadores devem ser entidades separadas dos pontos de vista jurídico e económico. Os 
Estados-Membros são responsáveis pela criação do quadro necessário à conclusão de um 
mercado aberto e aos utilizadores deve caber a plena responsabilidade pelos custos ligados 
ao transporte.
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Alteração 58
David Hammerstein

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) É necessário assegurar que, nos casos 
de transporte internacional de CO2 e de 
locais ou complexos de armazenagem 
transfronteiriços, as autoridades 
competentes dos Estados-Membros 
envolvidos cumprirão cumulativamente o 
disposto na presente directiva e em 
quaisquer outros actos legislativos 
comunitários.

(30) É necessário assegurar que, nos casos 
de transporte internacional de CO2 e de 
locais ou complexos de armazenagem 
transfronteiriços, as autoridades 
competentes dos Estados-Membros 
envolvidos cumprirão cumulativamente o 
disposto na presente directiva e em 
quaisquer outros actos legislativos 
comunitários, bem como em todos os 
acordos internacionais de que a 
Comunidade e/ou os Estados-Membros 
sejam parte. É igualmente aplicável neste 
caso o disposto no artigo 7.º da Directiva 
85/337/CEE.

Or. en

Justificação

Nos casos de transporte internacional e de locais de armazenagem transfronteiriços, todos os 
Estados-Membros, bem como o público nacional, devem ser associados à tomada de decisão.

Alteração 59
David Hammerstein

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) A autoridade competente deve criar e 
manter um registo de todos os locais de 
armazenagem encerrados e complexos 
vizinhos, incluindo mapas das respectivas 
zonas de implantação, o qual será tido em 
conta pelas autoridades nacionais 
competentes no âmbito dos processos de 
planeamento e licenciamento. O registo 

(31) A autoridade competente deve criar e 
manter um registo de todos os locais de 
armazenagem em exploração e encerrados 
e complexos vizinhos, incluindo mapas das 
respectivas zonas de implantação, o qual 
será tido em conta pelas autoridades 
nacionais competentes no âmbito dos 
processos de planeamento e licenciamento.
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deve igualmente ser comunicado à 
Comissão.

O registo deve igualmente ser comunicado 
à Comissão.

Or. en

Justificação

Uma vez que a exploração de locais de armazenagem pode ter uma longa duração, é 
necessário manter um registo também destes locais, por razões de segurança e de 
transparência.

Alteração 60
David Hammerstein

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Os Estados-Membros devem 
determinar o regime das sanções aplicáveis 
às violações das disposições nacionais 
aprovadas em aplicação da presente 
directiva. As sanções devem ser efectivas, 
proporcionadas e dissuasivas.

(33) Os Estados-Membros devem 
determinar o regime das sanções aplicáveis 
às violações das disposições nacionais 
aprovadas em aplicação da presente 
directiva. As sanções devem ser efectivas, 
proporcionadas e dissuasivas. Em caso de 
violação grave das obrigações decorrentes 
de uma licença concedida ao abrigo da 
presente directiva, nomeadamente da 
obrigação de tomar medidas correctivas, 
da qual resultem emissões de CO2 para o 
solo, o ar ou a água, a responsabilidade 
penal deve caber aos operadores, em 
conformidade com o disposto na Directiva 
2008/XX/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho de ... relativa à protecção do 
ambiente através do direito penal.

Or. en

Justificação

A Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à protecção do ambiente através 
do direito penal, recentemente adoptada, representa a expressão directa, a nível comunitário, 
do princípio de sanções eficazes, proporcionais e dissuasivas no domínio do direito 
ambiental. Por conseguinte, seria conveniente alargar o seu âmbito de aplicação de maneira 
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a cobrir as actividades dos operadores de locais de armazenagem.

Alteração 61
David Hammerstein

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) A Directiva 85/337/CEE deve ser 
alterada, a fim de abranger a captura e o 
transporte de fluxos de CO2, para efeitos de 
armazenagem geológica, e os locais de
armazenagem, na acepção da presente 
directiva. A Directiva 96/61/CE deve ser 
alterada, a fim de abranger a captura de 
fluxos de CO2 de instalações por ela 
abrangidas, para efeitos de armazenagem 
geológica. A Directiva 2004/35/CE deve 
ser alterada, a fim de abranger a operação 
dos locais de armazenagem, na acepção da 
presente directiva.

(35) A Directiva 85/337/CEE deve ser 
alterada, a fim de abranger a captura e o 
transporte de fluxos de CO2, para efeitos de 
armazenagem geológica, e os locais de 
armazenagem, na acepção da presente 
directiva. A Directiva 96/61/CE deve ser 
alterada, a fim de abranger a captura de 
fluxos de CO2 de instalações por ela 
abrangidas, para efeitos de armazenagem 
geológica. A Directiva 2004/35/CE deve 
ser alterada, a fim de abranger o transporte 
de CO2 para efeitos de armazenagem 
geológica e a operação dos locais de 
armazenagem, na acepção da presente 
directiva.  

Or. en

Justificação

O transporte, que é parte integrante da CAC, deve ser expressamente reconhecido como 
objecto da directiva.

Alteração 62
David Hammerstein

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) A transição para a produção de 
electricidade com baixa emissão de 
carbono exige novos investimentos na 

(37) A Directiva 2001/80/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de Outubro de 2001, relativa à limitação 
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produção de electricidade a partir de 
combustíveis fósseis de um modo que 
possibilite reduções substanciais nas 
emissões. Para o efeito, a Directiva 
2001/80/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 23 de Outubro de 2001, 
relativa à limitação das emissões para a 
atmosfera de certos poluentes provenientes 
de grandes instalações de combustão, deve 
ser alterada no sentido de exigir que as 
instalações de combustão cuja licença 
inicial de construção ou de exploração 
tenha sido concedida após a entrada em 
vigor da presente directiva disponham de 
espaço adequado para o equipamento 
utilizado na captura e na compressão do 
CO2, bem como no sentido de exigir que 
seja avaliada a disponibilidade de redes de 
transporte e locais de armazenagem 
adequados, bem como a viabilidade técnica 
da adaptação a posteriori para captura de 
CO2.

das emissões para a atmosfera de certos 
poluentes provenientes de grandes 
instalações de combustão, deve ser alterada 
no sentido de exigir que as instalações de 
combustão cuja licença inicial de 
construção ou de exploração tenha sido 
concedida após a entrada em vigor da 
presente directiva disponham de espaço 
adequado para o equipamento utilizado na 
captura e na compressão do CO2, bem 
como no sentido de exigir que seja avaliada 
a disponibilidade de redes de transporte e 
locais de armazenagem adequados, bem 
como a viabilidade técnica da adaptação 
a posteriori para captura de CO2.

Or. en

Justificação

A promoção da produção de electricidade a partir de combustíveis fósseis é, por definição, 
contrária aos objectivos da UE em matéria de redução dos gases com efeito de estufa.

Alteração 63
Anni Podimata

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) A transição para a produção de 
electricidade com baixa emissão de 
carbono exige novos investimentos na 
produção de electricidade a partir de 
combustíveis fósseis de um modo que 
possibilite reduções substanciais nas 
emissões. Para o efeito, a Directiva 
2001/80/CE do Parlamento Europeu e do 

(37) A transição para a produção de 
electricidade com baixa emissão de 
carbono exige, primeiro que tudo, novos 
investimentos na produção de electricidade 
a partir de formas alternativas de energia 
tais como as renováveis e, segundo, a 
partir de combustíveis fósseis de um modo 
que possibilite reduções substanciais nas 
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Conselho, de 23 de Outubro de 2001, 
relativa à limitação das emissões para a 
atmosfera de certos poluentes provenientes 
de grandes instalações de combustão, deve 
ser alterada no sentido de exigir que as 
instalações de combustão cuja licença 
inicial de construção ou de exploração 
tenha sido concedida após a entrada em 
vigor da presente directiva disponham de 
espaço adequado para o equipamento 
utilizado na captura e na compressão do 
CO2, bem como no sentido de exigir que 
seja avaliada a disponibilidade de redes de 
transporte e locais de armazenagem 
adequados, bem como a viabilidade técnica 
da adaptação a posteriori para captura de 
CO2.

emissões. Para o efeito, a Directiva 
2001/80/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 23 de Outubro de 2001, 
relativa à limitação das emissões para a 
atmosfera de certos poluentes provenientes 
de grandes instalações de combustão, deve 
ser alterada no sentido de exigir que as 
instalações de combustão cuja licença 
inicial de construção ou de exploração 
tenha sido concedida após a entrada em 
vigor da presente directiva disponham de 
espaço adequado para o equipamento 
utilizado na captura e na compressão do 
CO2, bem como no sentido de exigir que 
seja avaliada a disponibilidade de redes de 
transporte e locais de armazenagem 
adequados, bem como a viabilidade técnica 
da adaptação a posteriori para captura de 
CO2.

Or. el

Alteração 64
David Hammerstein

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente directiva estabelece um 
enquadramento jurídico para a 
armazenagem geológica de dióxido de 
carbono (a seguir designado por “CO2”).

1. A presente directiva estabelece um 
enquadramento jurídico para o transporte 
de CO2 para efeitos de armazenagem 
geológica e a armazenagem geológica de 
dióxido de carbono (a seguir designado por 
“CO2”).

Or. en

Justificação

O transporte, que é parte integrante da CAC, deve ser expressamente reconhecido como 
objecto da directiva.
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Alteração 65
David Hammerstein

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O objectivo da armazenagem geológica 
é a contenção permanente do CO2 de 
modo a impedir ou reduzir o mais possível 
quaisquer efeitos negativos para o
ambiente e qualquer risco para a saúde 
humana.

2. O objectivo da armazenagem geológica 
consiste em conter o CO2 de forma
permanente e segura a nível subterrâneo
de modo a impedir qualquer risco de 
impacto negativo no ambiente e na saúde 
humana.

Or. en

Justificação

Em conformidade com o seu objectivo de atenuar as alterações climáticas, a directiva deve 
prever todas as disposições necessárias para que o CO2 seja contido a nível subterrâneo de 
forma permanente e segura e deve impor a ausência total de risco de impacto negativo no 
ambiente e na saúde humana como condição prévia para a armazenagem de CO2.

Alteração 66
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O objectivo da armazenagem geológica 
é a contenção permanente do CO2 de modo 
a impedir ou reduzir o mais possível 
quaisquer efeitos negativos para o 
ambiente e qualquer risco para a saúde 
humana.

2. O objectivo da armazenagem geológica 
é a contenção permanente do CO2 de modo 
a impedir ou reduzir todo o tipo de efeitos 
negativos para o ambiente e qualquer risco 
para a saúde humana.

Or. el
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Alteração 67
David Hammerstein

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente directiva aplica-se à 
armazenagem geológica de CO2 no 
território, na zona económica exclusiva e 
na plataforma continental dos 
Estados-Membros, segundo a acepção da 
Convenção das Nações Unidas sobre o 
Direito do Mar (UNCLOS).

1. A presente directiva aplica-se apenas à 
armazenagem geológica de CO2 no 
território, na zona económica exclusiva e 
na plataforma continental dos 
Estados-Membros, segundo a acepção da 
Convenção das Nações Unidas sobre o 
Direito do Mar (UNCLOS). A recuperação 
melhorada dos hidrocarbonetos deve ser 
excluída do âmbito de aplicação da 
presente directiva.

Or. en

Justificação

O âmbito de aplicação da directiva deve ser explicitamente limitado ao território da 
Comunidade. Uma vez que a directiva visa constituir um instrumento de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa na UE, em conformidade com o seu objectivo 
vinculativo, seria contraditório incluir no seu âmbito de aplicação a recuperação melhorada 
dos hidrocarbonetos, método que redundaria num aumento da produção de combustíveis 
fósseis, os quais, aquando da sua combustão, emitem CO2 para a atmosfera.

Alteração 68
David Hammerstein

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Não é permitida a armazenagem de CO2 
em formações geológicas que extravasem 
o âmbito territorial referido no n.º 1.

3. Não é permitida a armazenagem 
geológica de CO2, incluindo a 
armazenagem no subsolo marinho, para 
além do âmbito territorial referido no n.º 1.
A armazenagem de CO2 no subsolo 
marinho deverá, além disso, ser efectuada 
em conformidade com os acordos 
internacionais de que os 



PE407.924v01-00 36/87 AM\729033PT.doc

PT

Estados-Membros e/ou a Comunidade 
sejam parte.

Or. en

Justificação

A Directiva deverá aplicar-se apenas à armazenagem geológica na UE e ser conforme com a 
regulamentação e os acordos internacionais em vigor na matéria, tais como o protocolo de 
1966 à Convenção de Londres.

Alteração 69
David Hammerstein

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 - n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Não é permitida a armazenagem de CO2 
na coluna de água.

4. Não é permitida a armazenagem de CO2 
no interior ou no exterior da área referida 
no n.º 1.

Or. en

Justificação

A armazenagem na coluna de água deveria ser proibida em qualquer lugar, tanto nas 
plataformas continentais como nas zonas económicas exclusivas dos Estados-Membros e no 
alto mar.

Alteração 70
David Hammerstein

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – n.º 1–A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) 'Recuperação melhorada de 
hidrocarbonetos’: recuperação de 
hidrocarbonetos complementar da que é 
produzida naturalmente por injecção de 
fluidos ou outros meios;
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Or. en

Justificação

Uma vez que a recuperação de petróleo se encontra excluída do âmbito de aplicação da 
directiva, afigura-se necessário, por razões de clareza, prever uma definição deste processo.

Alteração 71
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(3) ‘Local de armazenagem’: formação 
geológica específica utilizada para a
armazenagem geológica de CO2;

(3) ‘Local de armazenagem’: uma parte
específica de uma formação geológica que 
é adequada à armazenagem geológica de 
CO2;

Or. en

Justificação

Especificação.

Alteração 72
David Hammerstein

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(3) ‘Local de armazenagem’: formação 
geológica específica utilizada para a 
armazenagem geológica de CO2;

(3) ‘Local de armazenagem’: uma ou 
várias áreas definidas de uma formação 
geológica específica utilizada para a 
armazenagem geológica de CO2;

Or. en
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Justificação

Os locais de armazenagem não coincidem com as formações geológicas, mas podem fazer 
parte destas.

Alteração 73
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

(5) ‘Fuga’: qualquer libertação de CO2  do 
complexo de armazenagem;

(5) ‘Fuga’: libertação significativa de CO2 
do complexo de armazenagem;

Or. en

Justificação

Especificação e adaptação à descrição da Comissão com referência ao relatório especial do 
IPCC sobre a captura e armazenagem de carbono.

Alteração 74
Norbert Glante

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

(5) “Fuga”: qualquer libertação de CO2 do 
complexo de armazenagem;

(5) “Fuga”: qualquer libertação 
significativa de CO2 do complexo de 
armazenagem;

Or. de

Justificação

Sem a presente alteração, a definição do conceito de “fuga” pode sugerir que deve ser 
garantido o controlo total de fugas. Isto é tecnicamente impossível e também não se justifica 
por motivos de segurança.
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Alteração 75
David Hammerstein

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

(8) ‘Licença de exploração’: decisão escrita 
fundamentada que autoriza a exploração, 
emitida pela autoridade competente, nos 
termos da presente directiva;

(8) ‘Licença de exploração’: decisão escrita 
fundamentada que autoriza a exploração 
numa formação geológica que tenha sido 
considerada adequada, em conformidade 
com as condições estabelecidas no artigo 
4°, emitida pela autoridade competente, 
nos termos da presente directiva;

Or. en

Justificação

Deve referir-se expressamente que as licenças de exploração só podem ser concedidas, se os 
critérios de selecção dos locais tiverem sido cumpridos.

Alteração 76
David Hammerstein

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – n.º 9–A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) ‘Operador de transporte’: qualquer 
pessoa singular ou colectiva, privada ou 
pública, que não tenha qualquer ligação 
ao operador do local de armazenagem ou 
aos utilizadores (p.ex., os produtores de 
electricidade), que explora ou controla o 
transporte de CO2 para o local de 
armazenagem ou em quem foi delegado 
um poder económico determinante sobre 
o funcionamento técnico da rede de 
transporte em conformidade com a 
legislação nacional;
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Or. en

Justificação

O transporte faz parte integrante do processo de captura e armazenagem de carbono e 
constitui objecto da presente directiva. Tendo em vista uma maior clareza, afigura-se 
conveniente definir ‘operador de transporte’ e distingui-lo dos operadores dos locais de 
armazenagem, aos quais se aplica um regime jurídico diferente.

Alteração 77
David Hammerstein

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

(10) ‘Licença de armazenagem’: decisão 
escrita fundamentada que autoriza a 
armazenagem geológica de CO2 num local 
de armazenagem, emitida pela autoridade 
competente, nos termos da presente 
directiva;

(10) ‘Licença de armazenagem’: decisão 
escrita fundamentada, que autoriza a 
armazenagem geológica de CO2 num local 
de armazenagem e que contém todos os 
elementos requeridos nos termos do artigo 
9°, emitida pela autoridade competente, 
nos termos da presente directiva;

Or. en

Justificação

Por razões de coerência e exaustividade, o conteúdo da licença de armazenamento deve 
figurar na definição pertinente.

Alteração 78
Anni Podimata

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

(11) ‘Alteração substancial’: alteração que 
pode ter efeitos significativos no ambiente;

(11) ‘Alteração substancial’: alteração que 
pode ter efeitos significativos no ambiente 
terrestre e marinho e sobre a saúde e a 
segurança;
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Or. el

Alteração 79
David Hammerstein

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – n.º 12

Texto da Comissão Alteração

(12) ‘Fluxo de CO2’: corrente de 
substâncias que resulta dos processos de 
captura de dióxido de carbono;

(12) ‘Fluxo de CO2’: corrente de 
substâncias que contenha, pelo menos, 
98% de CO2 que resulta dos processos de 
captura de dióxido de carbono, à qual não 
foram acrescentados resíduos nem outras 
substâncias para efeitos de eliminação;

Or. en

Justificação

A literatura científica indica que a integridade de um local de armazenagem pode ser 
significativamente afectado pela presença de outras substâncias no fluxo de dióxido de 
carbono. Atendendo às incertezas existentes relativamente ao efeito da composição do fluxo 
na estabilidade do local e da sua infra-estrutura, afigura-se essencial que os fluxos de 
dióxido de carbono capturado tenham uma pureza muito elevada (ou seja, o grau de pureza 
tecnicamente mais elevado que permita também o seu transporte e injecção com toda a 
segurança).

Alteração 80
David Hammerstein

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – n.º 17

Texto da Comissão Alteração

(17) ‘Medidas correctivas’: medidas 
destinadas a corrigir irregularidades 
significativas ou colmatar fugas a fim de 
prevenir ou minimizar a libertação de CO2
do complexo de armazenagem;

(17) ‘Medidas correctivas’: medidas 
destinadas a corrigir irregularidades 
significativas a fim de prevenir ou deter 
fugas;

Or. en
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Justificação

A directiva deve estabelecer como objectivo a ausência total de fugas, uma vez que mesmo as 
fugas diminutas podem, ao longo do tempo, anular os efeitos positivos de mitigação 
decorrentes da armazenagem de CO2.

Alteração 81
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – n.º 17

Texto da Comissão Alteração

(17) ‘Medidas correctivas’: medidas 
destinadas a corrigir irregularidades 
significativas ou colmatar fugas a fim de 
prevenir ou minimizar a libertação de CO2
do complexo de armazenagem;

(17) ‘Medidas correctivas’: medidas 
destinadas a corrigir irregularidades 
significativas ou colmatar fugas a fim de 
prevenir ou cessar a libertação de CO2do 
complexo de armazenagem;

Or. el

Alteração 82
Norbert Glante

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – n.º 17

Texto da Comissão Alteração

(17) “Medidas correctivas”: medidas 
destinadas a corrigir irregularidades 
significativas ou colmatar fugas a fim de 
prevenir ou minimizar a libertação de CO2
do complexo de armazenagem;

(17) “Medidas correctivas”: medidas 
destinadas a corrigir irregularidades 
substanciais ou colmatar fugas a fim de 
prevenir ou minimizar a libertação 
significativa de CO2 do complexo de 
armazenagem;

Or. de

Justificação

Sem a presente alteração, a definição do conceito de “fuga” pode sugerir que deve ser 
garantido o controlo total de fugas. Isto é tecnicamente impossível e também não se justifica 
por motivos de segurança.
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Alteração 83
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – n.º 20–A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) "Unidade hidráulica": espaço 
poroso hidraulicamente ligado em que a 
transmissão da pressão pode ser medida 
por meios técnicos.

Or. en

Justificação

O funcionamento de diferentes instalações de armazenagem numa mesma unidade hidráulica 
teria necessariamente impacto noutras instalações operantes na mesma unidade hidráulica. 
Apenas podem ser concedidas licenças de armazenagem, por unidade hidráulica, a um 
operador de cada vez.

Alteração 84
David Hammerstein

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 4 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Uma formação geológica só será 
seleccionada como local de armazenagem 
se, nas condições de utilização propostas, 
não houver risco significativo de fuga e 
não for provável a ocorrência de impactos
negativos significativos para o ambiente ou 
a saúde.

2. Uma formação geológica só será 
seleccionada como local de armazenagem 
se, nas condições de utilização propostas, 
não houver risco significativo de fuga ou 
de ocorrência de impactos negativos para o 
ambiente ou a saúde e se a sua utilização 
para a armazenagem de CO2 não 
competir directamente com outras 
utilizações, actuais ou potenciais, de 
natureza energética, nomeadamente, as 
utilizações estratégicas para a segurança 
do aprovisionamento energético da CE 
(p.ex., a armazenagem de gás) ou a 
utilização de fontes renováveis (p.ex., 
geotérmicas) de energia.
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Or. en

Justificação

A utilização de um local para a armazenagem de CO2 não deve comprometer a utilização de 
fontes renováveis de energia, em relação às quais a CE estabeleceu um objectivo vinculativo, 
nem outras opções essenciais à segurança do aprovisionamento energético.

Alteração 85
Anni Podimata

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Uma formação geológica só será 
seleccionada como local de armazenagem 
se, nas condições de utilização propostas, 
não houver risco significativo de fuga e 
não for provável a ocorrência de impactos 
negativos significativos para o ambiente ou 
a saúde.

2. Uma formação geológica só será 
seleccionada como local de armazenagem 
se, nas condições de utilização propostas, 
não houver risco significativo de fuga e 
não for provável a ocorrência de impactos 
negativos significativos para o ambiente 
terrestre ou aquático ou a saúde.

Or. el

Justificação

Há que salientar e clarificar que os possíveis impactos da aplicação da tecnologia não dizem 
apenas respeito ao solo e ao subsolo mas também ao ambiente aquático.

Alteração 86
David Hammerstein

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 5 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os procedimentos relativos à concessão 
de licenças de exploração sejam facultados 
a todas as entidades detentoras das 
capacidades necessárias e que as licenças 
sejam concedidas com base em critérios 

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os procedimentos relativos à concessão 
de licenças de exploração sejam facultados 
a todas as entidades detentoras das 
capacidades necessárias e que as licenças 
sejam concedidas com base em critérios 
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objectivos e publicados. objectivos, publicados e não 
discriminatórios.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa evitar distorções da concorrência no mercado interno da 
armazenagem de CO2.

Alteração 87
David Hammerstein

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 5 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros zelarão por que
as opiniões do público sejam devidamente 
tidas em consideração durante o processo 
de concessão de uma licença de 
exploração. Para esse efeito, os 
Estados-Membros velarão por que o 
público tenha acesso adequado e efectivo 
à informação, direitos de participação e 
acesso à justiça, em conformidade com as 
disposições relevantes da Directiva 
85/337/CEE, bem como da Directiva 
2003/4/CE.

Or. en

Justificação

De acordo com a Convenção de Aarhus e os instrumentos comunitários relevantes em 
matéria de acesso à informação e participação do público nos processos de tomada de 
decisão, este deve ser efectivamente associado às tomadas de decisão relativas à concessão 
das licenças de exploração. Tal garantiria a transparência e uma maior familiaridade do 
público com o processo de captura e armazenagem de carbono.
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Alteração 88
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 5 - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As licenças de exploração serão 
concedidas em relação a zonas 
volumétricas limitadas e por um período
máximo de dois anos, renovável uma vez 
por um período máximo de dois anos.

3. As licenças de exploração serão 
concedidas em relação a zonas 
volumétricas limitadas e por um período
considerado necessário para realizar as 
actividades visadas nas referidas licenças.
As licenças de exploração podem ser 
prorrogadas. Antes de concederem 
licenças de exploração, os 
Estados-Membros adoptam disposições 
destinadas a garantir que as mesmas não 
sejam utilizadas ilegalmente para impedir 
investimentos.

Or. en

Justificação

Desburocratização do procedimento de concessão de licenças de exploração e protecção dos 
investimentos.

Alteração 89
David Hammerstein

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 5 - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As licenças de exploração serão 
concedidas em relação a zonas 
volumétricas limitadas e por um período 
máximo de dois anos, renovável uma vez 
por um período máximo de dois anos.

3. As licenças de exploração serão 
concedidas em relação a zonas 
volumétricas limitadas e por um período 
máximo de três anos, renovável de três em 
três anos e durante o tempo necessário 
para levar a cabo a exploração do local de 
armazenagem previsto.

Or. en
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Justificação

O período de tempo actualmente proposto poderia revelar-se demasiado breve em 
determinadas ocasiões, sendo, porém, igualmente necessário um controlo periódico sob a 
forma de renovação da licença. A presente alteração visa alcançar um equilíbrio, a fim de 
assegurar que a exploração conduza a uma armazenagem segura de CO2.

Alteração 90
Norbert Glante

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O titular de uma licença de exploração 
terá o direito exclusivo de explorar o 
potencial complexo de armazenagem de 
CO2. Os Estados-Membros devem 
assegurar que não sejam permitidos usos 
mutuamente incompatíveis do complexo 
durante o período de validade da licença.

4. O titular de uma licença de exploração 
terá o direito exclusivo de explorar o 
potencial complexo de armazenagem de 
CO2. Os Estados-Membros devem 
assegurar que não sejam permitidos usos 
mutuamente incompatíveis do complexo 
durante o período de validade da licença.
Se o titular da licença de exploração 
apresentar um pedido de autorização de 
armazenagem, após o desfecho bem 
sucedido da exploração, esse pedido 
deverá ser tratado com prioridade.

Or. de

Justificação

As empresas de exploração investem valores significativos na investigação do subsolo e 
correm o risco de obter resultados negativos. A presente alteração tenciona fomentar a 
disponibilidade das empresas para investigar o subsolo com vista a avaliar a sua capacidade 
de armazenamento de CO2.
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Alteração 91
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 5 - n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O titular de uma licença de exploração 
terá o direito exclusivo de explorar o 
potencial complexo de armazenagem de 
CO2. Os Estados-Membros devem 
assegurar que não sejam permitidos usos 
mutuamente incompatíveis do complexo 
durante o período de validade da licença.

4. O titular de uma licença de exploração 
terá o direito exclusivo de explorar o 
potencial complexo de armazenagem de 
CO2. Os Estados-Membros devem 
assegurar que não sejam permitidos usos 
mutuamente incompatíveis do complexo 
durante o período de validade da licença.
Após este período, a licença de exploração 
da armazenagem de CO2  será convertida 
numa licença de armazenagem de CO2 ou 
caducará para a zona total abrangida.

Or. en

Justificação

 A exploração encontra-se associada a custos elevados. A fim de criar incentivos ao 
investimento, é necessário assegurar que a realização bem sucedida da exploração esteja 
associada a uma licença de armazenagem de CO2 .

Alteração 92
David Hammerstein

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 6 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros providenciarão no 
sentido de os procedimentos relativos à 
concessão de licenças de armazenagem 
serem abertos a todas as entidades 
detentoras das capacidades necessárias e de 
as licenças serem concedidas com base em 
critérios objectivos e publicados.

2. Os Estados-Membros providenciarão no 
sentido de os procedimentos relativos à 
concessão de licenças de armazenagem 
serem abertos a todas as entidades 
detentoras das capacidades necessárias e de 
as licenças serem concedidas com base em 
critérios objectivos, publicados e não 
discriminatórios. Os operadores dos locais 
de armazenagem não deverão ter 
nenhuma relação com os utilizadores (ou 
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seja, os produtores de electricidade).

Or. en

Justificação

A presente alteração visa criar uma igualdade de condições de concorrência e obstar a 
distorções da concorrência no mercado da armazenagem de CO2.

Alteração 93
David Hammerstein

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros zelarão por que 
as opiniões do público sejam devidamente 
tidas em consideração durante o processo 
de concessão de uma licença de 
armazenagem. Para esse efeito, os 
Estados-Membros velarão por que o 
público tenha acesso adequado e efectivo 
à informação, direitos de participação e 
acesso à justiça, em conformidade com as 
disposições relevantes da Directiva 
85/337/CEE, bem como da Directiva 
2003/4/CE.

Or. en

Justificação

Em consonância com a Convenção de Aarhus e os instrumentos relevantes da CE relativos ao 
acesso à informação e à participação do público, há que associar efectivamente este último 
ao processo de tomada de decisão sobre a concessão de licenças de armazenagem. Tal 
garantiria a transparência e uma maior familiaridade do  público com a CAC.
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Alteração 94
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros conservarão o 
direito de recusar a emissão de licenças de 
armazenagem se houver razões sérias 
para o fazer. Uma tal recusa será 
devidamente fundamentada.

Or. el

Justificação

O Estado-Membro tem que ter a possibilidade de recusar a emissão de licenças de 
armazenagem se verificar que há razões sérias, tais como a ausência das competências 
necessárias do requerente da licença de armazenagem ou o não cumprimento dos critérios 
objectivos publicados.

Alteração 95
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O titular de uma licença de 
armazenagem apenas tem o direito de 
armazenar CO2 no local de armazenagem.
Os Estados-Membros devem assegurar 
que não sejam permitidos usos 
mutuamente incompatíveis do complexo 
durante o período de validade da licença.

Or. en

Justificação

Trata-se de definir as competências e a responsabilidade em matéria de riscos.
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Alteração 96
Norbert Glante

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros garantem que 
o local de armazenamento não é gerido 
por dois ou mais operadores 
simultaneamente. O acesso equitativo de 
potenciais utilizadores ao local de 
armazenamento deve ser garantido.

Or. de

Justificação

Esta norma visa garantir a utilização de um local de armazenamento por um único operador 
de forma a evitar questões de delimitação em matéria de competência e responsabilidade.

Alteração 97
David Hammerstein

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 7 – n.º 4 –A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) a disponibilidade de transporte para 
efeitos de ligação do local a possíveis 
pontos de captura, bem como a sua 
viabilidade económica, tendo em conta a 
distância entre o local de armazenagem e 
os referidos pontos;

Or. en

Justificação

A disponibilidade de transporte é essencial e deveria ser expressamente tida em consideração 
aquando da selecção de um local de armazenagem. Importa igualmente ter em conta as 
distâncias de transporte, uma vez que o transporte de CO2 para o local de armazenagem a 
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uma distância superior a 100 km pode não ser economicamente viável.

Alteração 98
David Hammerstein

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 7.º – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Uma proposta de plano de medidas 
correctivas, em conformidade com o n.º 2 
do artigo 16.º;

(6) Uma proposta de plano de medidas 
correctivas, em conformidade com o n.º 2 
do artigo 16.º, incluindo medidas de 
evacuação de emergência;

Or. en

Justificação

A presente alteração visa assegurar que sejam tomadas as precauções necessárias, a fim de 
proteger vidas humanas em caso de acidente.

Alteração 99
David Hammerstein

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 7.º – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Prova da garantia financeira ou de 
outro instrumento equivalente, em 
conformidade com o artigo 19.º.

(9) Prova de garantia financeira adequada 
ou de outro instrumento equivalente, em 
conformidade com o artigo 19.º.

Or. en

Justificação

A segurança financeira constitui um importante instrumento para garantir que os operadores 
cumpram as suas obrigações nos termos da presente directiva, pelo que aquela deve ser 
fixada a um nível apropriado.
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Alteração 100
Anni Podimata

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) a gestão do local de armazenagem é da 
responsabilidade de uma pessoa singular 
tecnicamente competente e fiável para o 
efeito e são dadas formação e actualização 
profissional e técnica a esta pessoa e a todo 
o pessoal;

b) a gestão do local de armazenagem é da 
responsabilidade de uma pessoa singular, 
economicamente,  tecnicamente e 
ambientalmente competente e fiável para o 
efeito e são dadas formação e actualização 
profissional e técnica a esta pessoa e a todo 
o pessoal;

Or. el

Alteração 101
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) a gestão do local de armazenagem é da 
responsabilidade de uma pessoa singular 
tecnicamente competente e fiável para o 
efeito e são dadas formação e actualização 
profissional e técnica a esta pessoa e a todo 
o pessoal;

(b) a gestão do local de armazenagem é da 
responsabilidade de uma pessoa singular 
ou colectiva tecnicamente competente e 
fiável para o efeito e são dadas formação e 
actualização profissional e técnica a esta 
pessoa e a todo o pessoal;

Or. en

Justificação

As pessoas colectivas podem também ser responsáveis.
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Alteração 102
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) não foi emitida nenhuma outra 
licença de armazenagem para esta 
unidade hidráulica;

Or. en

Justificação

O funcionamento de diferentes instalações de armazenagem numa mesma unidade hidráulica 
teria necessariamente impacto noutras instalações operantes na mesma unidade hidráulica. 
Apenas podem ser emitidas licenças de armazenagem a um único operador por unidade 
hidráulica, num dado momento.

Alteração 103
Norbert Glante

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A Comissão emitiu o seu parecer sobre 
o projecto de licença, em conformidade 
com o n.º 1 do artigo 10.º;

Suprimido

Or. de

Justificação

A emissão de um parecer obrigatório pela Comissão significaria uma carga administrativa 
adicional.
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Alteração 104
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A Comissão emitiu o seu parecer sobre 
o projecto de licença, em conformidade 
com o n.º 1 do artigo 10.º;

(2) A Comissão pode emitir, a pedido dos 
Estados-Membros, o seu parecer sobre o 
projecto de licença, em conformidade com 
o n.º 2 do artigo 10.º;

Or. en

Justificação

Desburocratização e subsidiariedade.

Alteração 105
Norbert Glante

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 8 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A autoridade competente teve em 
conta aquele parecer, em conformidade 
com o n.º 2 do artigo 10.º.

Suprimido

Or. de

Justificação

Um parecer vinculativo da Comissão representa um ónus administrativo suplementar.
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Alteração 106
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 8 –  n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A autoridade competente teve em 
conta aquele parecer, em conformidade 
com o n.º 2 do artigo 10.º.

Suprimido

Or. en

Justificação

Desburocratização e subsidiariedade.

Alteração 107
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Localização e delimitação precisas do 
local e do complexo de armazenagem;

(2) Localização e delimitação precisas do 
local, do complexo de armazenagem e da 
unidade hidráulica;

Or. en

Justificação

O funcionamento de diferentes instalações de armazenagem numa mesma unidade hidráulica 
teria necessariamente impacto noutras instalações operantes na mesma unidade hidráulica. 
Apenas podem ser emitidas licenças de armazenagem a um único operador por unidade 
hidráulica, num dado momento.
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Alteração 108
Norbert Glante

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Obrigação de notificar a autoridade 
competente em caso de irregularidades 
significativas ou de fugas, plano de 
medidas correctivas aprovado e obrigação 
de aplicar o plano em caso de 
irregularidades significativas ou de fugas, 
em conformidade com o artigo 16.º;

(6) Obrigação de notificar a autoridade 
competente em caso de irregularidades 
significativas ou de fugas importantes, 
plano de medidas correctivas aprovado e 
obrigação de aplicar o plano em caso de 
irregularidades significativas ou de fugas 
importantes, em conformidade com o 
artigo 16.º;

Or. de

Justificação

A definição da noção de fuga poderia, sem a presente alteração, ser compreendida como se 
estivesse garantida uma impermeabilidade absoluta, o que é tecnicamente impossível e 
também não parece justificado por razões de segurança técnica.

Alteração 109
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 10 – título

Texto da Comissão Alteração

Apreciação dos projectos de licenças de 
armazenagem pela Comissão

Transmissão das licenças de armazenagem
e dos pedidos de armazenagem 
indeferidos

Or. en

Justificação

Desburocratização e subsidiariedade.
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Alteração 110
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 10 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros comunicarão à 
Comissão os projectos de licenças de 
armazenagem, os pedidos de licenças e 
qualquer outro material tomado em conta 
pela autoridade competente aquando da 
adopção do seu projecto de decisão. A 
Comissão pode emitir parecer sobre os 
projectos de licenças no prazo de seis 
meses após a sua apresentação.

1. Os Estados-Membros comunicarão à 
Comissão as licenças de armazenagem de 
CO2 que concederam ou os pedidos de 
licenças de armazenagem que 
indeferiram.

Or. en

Justificação

Desburocratização e subsidiariedade.

Alteração 111
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros comunicarão à 
Comissão os projectos de licenças de 
armazenagem, os pedidos de licenças e 
qualquer outro material tomado em conta 
pela autoridade competente aquando da 
adopção do seu projecto de decisão. A 
Comissão pode emitir parecer sobre os 
projectos de licenças no prazo de seis 
meses após a sua apresentação.

1. Os Estados-Membros comunicarão à 
Comissão os projectos de licenças de 
armazenagem, os pedidos de licenças e 
qualquer outro material tomado em conta 
pela autoridade competente aquando da 
adopção do seu projecto de decisão. A 
Comissão deve emitir parecer sobre os 
projectos de licenças no prazo de seis 
meses após a sua apresentação.

Or. el
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Alteração 112
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade competente notificará a 
decisão final à Comissão, expondo as 
razões de uma eventual divergência em 
relação ao parecer desta última.

2. Os Estados-Membros podem notificar à 
Comissão os projectos de licenças de 
armazenagem, os pedidos de licenças e 
qualquer outro material tido em conta 
pela autoridade competente aquando da 
adopção do seu projecto de decisão.

Or. en

Justificação

Desburocratização e subsidiariedade.

Alteração 113
David Hammerstein

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros providenciarão no 
sentido de não se efectuarem alterações 
substanciais sem que uma nova licença de 
armazenagem seja emitida em 
conformidade com a presente directiva.

2. Os Estados-Membros providenciarão no 
sentido de não se efectuarem alterações 
substanciais sem que uma nova licença de 
armazenagem seja emitida em 
conformidade com a presente directiva.
São igualmente aplicáveis neste caso as 
disposições da Directiva 85/337/CEE.

Or. en

Justificação

Em caso de nova licença, deverá ser efectuada uma avaliação do impacto ambiental nos 
termos da directiva pertinente.
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Alteração 114
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve fixar indicadores 
ambientais qualitativos e quantitativos 
específicos, bem como os valores cuja 
ultrapassagem será considerada uma 
alteração substancial. Os indicadores 
qualitativos e quantitativos serão fixados 
de acordo com o procedimento de 
regulamentação com controlo para o qual 
remete o n.º 2 do artigo 28.

Or. el

Justificação

A definição de "alteração significativa" é bastante vaga, pôr essa razão considera-se 
indispensável que a Comissão defina e introduza critérios quantitativos e qualitativos.

Alteração 115
David Hammerstein

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 11 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) se for notificada de irregularidades 
significativas ou fugas, em conformidade 
com o n.º 1 do artigo 16.º;

(a) se for notificada ou tiver conhecimento
de irregularidades significativas ou fugas, 
em conformidade com o n.º 1 do 
artigo 16.º;

Or. en

Justificação

A autoridade competente pode ter igualmente em conta informações que não provenham de 
um controlo oficial.
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Alteração 116
Norbert Glante

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 11 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) se for notificada de irregularidades 
significativas ou fugas, em conformidade 
com o n.º 1 do artigo 16.º;

(a) se for notificada de irregularidades 
significativas ou fugas importantes, em 
conformidade com o n.º 1 do artigo 16.º;

Or. de

Justificação

A definição da noção de fuga poderia, sem a presente alteração, ser compreendida como se 
estivesse garantida uma impermeabilidade absoluta, o que é tecnicamente impossível e 
também não parece justificado por razões de segurança técnica.

Alteração 117
Norbert Glante

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 11 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) se os relatórios apresentados nos termos 
do artigo 14.º ou as inspecções ambientais 
efectuadas em conformidade com o 
artigo 15.º indicarem incumprimento das 
condições de licenciamento ou risco de 
irregularidades significativas ou de fugas;

(b) se os relatórios apresentados nos termos 
do artigo 14.º ou as inspecções ambientais 
efectuadas em conformidade com o 
artigo 15.º indicarem incumprimento das 
condições de licenciamento ou risco de 
irregularidades significativas ou de fugas 
importantes;

Or. de

Justificação

A definição da noção de fuga poderia, sem a presente alteração, ser compreendida como se 
estivesse garantida uma impermeabilidade absoluta, o que é tecnicamente impossível e 
também não parece justificado por razões de segurança técnica.
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Alteração 118
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 11 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) sem prejuízo do disposto nas alíneas a) 
a c), de cinco em cinco anos.

Suprimido

Or. en

Justificação

Desburocratização.

Alteração 119
Norbert Glante

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 11 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) sem prejuízo do disposto nas alíneas a) 
a c), de cinco em cinco anos.

(d) sem prejuízo do disposto nas alíneas a) 
a c), de dez em dez anos.

Or. de

Justificação

Proceder a uma revisão da licença de armazenagem todos os cinco anos constituiria uma 
fonte de insegurança desnecessária para o empresário do complexo de armazenagem.
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Alteração 120
David Hammerstein

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se a licença for retirada nos termos do 
n.º 3, a autoridade competente emitirá uma 
nova licença de armazenagem ou, em 
alternativa, encerrará o local de 
armazenagem, em conformidade com o 
n.º 1, alínea c), do artigo 17.º. Até ser 
emitida uma nova licença de 
armazenagem, a autoridade competente 
assumirá a responsabilidade pelo local de 
armazenagem, incluindo a totalidade das 
obrigações jurídicas associadas. Na medida 
do possível, a autoridade competente 
cobrará ao anterior operador todos os 
custos suportados.

4. Se a licença for retirada nos termos do 
n.º 3, a autoridade competente emitirá uma 
nova licença de armazenagem ou, em 
alternativa, encerrará o local de 
armazenagem, em conformidade com o 
n.º 1, alínea c), do artigo 17.º. Até ser 
emitida uma nova licença de 
armazenagem, a autoridade competente 
assumirá a responsabilidade pelo local de 
armazenagem, incluindo a totalidade das 
obrigações jurídicas associadas. A 
autoridade competente cobrará ao anterior 
operador todos os custos suportados.

Or. en

Justificação

Mesmo quando a autoridade competente assume a responsabilidade por um local devido a 
irregularidades, fugas ou infracções por parte do operador, os custos devem ser imputados 
ao operador.

Alteração 121
David Hammerstein

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um fluxo de CO2 deve consistir 
predominantemente em dióxido de 
carbono. Para o efeito, não lhe podem ser 
adicionados resíduos ou qualquer outro 
material que, por essa via, se pretenda 
eliminar. Um fluxo de CO2 pode, todavia, 
conter vestígios de substâncias 

1. Um fluxo de CO2 deve consistir pelo 
menos 98% em dióxido de carbono. Para o 
efeito, não lhe podem ser adicionados 
resíduos ou qualquer outro material que, 
por essa via, se pretenda eliminar.
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provenientes da fonte ou do processo de 
captura ou injecção. Os níveis de 
concentração de tais substâncias serão 
inferiores aos que afectariam 
adversamente a integridade do local de 
armazenagem e da infra-estrutura de 
transporte e que representariam um risco 
significativo para o ambiente ou violariam 
o disposto no direito comunitário 
aplicável.

Or. en

Justificação

A literatura científica refere que a integridade de um local de armazenamento pode ser 
significativamente afectada pela presença de outras substâncias no fluxo de CO2. Tendo em 
conta a incerteza que envolve actualmente os efeitos da composição do fluxo de CO2 na 
estabilidade do local e na sua infra-estrutura, será essencial que os fluxos de CO2 capturados 
tenham um grau de pureza muito elevado (ou seja, o máximo grau de pureza que seja possível 
obter e que possa igualmente ser transportado e injectado em condições de segurança).

Alteração 122
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um fluxo de CO2 deve consistir 
predominantemente em dióxido de 
carbono. Para o efeito, não lhe podem ser 
adicionados resíduos ou qualquer outro 
material que, por essa via, se pretenda 
eliminar. Um fluxo de CO2 pode, todavia, 
conter, vestígios de substâncias 
provenientes da fonte ou do processo de 
captura ou injecção. Os níveis de 
concentração de tais substâncias serão 
inferiores aos que afectariam adversamente 
a integridade do local de armazenagem e 
da infra-estrutura de transporte e que 
representariam um risco significativo para 
o ambiente ou violariam o disposto no 
direito comunitário aplicável.

1. Um fluxo de CO2 deve consistir 
predominantemente em dióxido de 
carbono. Para o efeito, não lhe podem ser 
adicionados resíduos ou qualquer outro 
material que, por essa via, se pretenda 
eliminar. Um fluxo de CO2 pode, todavia, 
conter, vestígios de substâncias 
provenientes da fonte ou do processo de 
captura ou injecção. Os níveis de 
concentração de tais substâncias serão 
fixados com base em normas qualitativas 
e quantitativas específicas e deverão ser 
inferiores aos que afectariam adversamente 
a integridade do local de armazenagem e 
da infra-estrutura de transporte e que 
representariam um risco significativo para 
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o ambiente ou violariam o disposto no 
direito comunitário aplicável. A Comissão 
fixa as normas qualitativas e quantitativas 
de acordo com o procedimento de 
regulamentação com controlo para o qual 
remete o n.º 2 do artigo 28.

Or. el

Justificação

Dado que os critérios são imprecisos e os procedimentos indefinidos, considera-se 
necessário, por razões de segurança, que a Comissão fixe normas qualitativas e quantitativas 
específicas.

Alteração 123
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um fluxo de CO2 deve consistir 
predominantemente em dióxido de 
carbono. Para o efeito, não lhe podem ser 
adicionados resíduos ou qualquer outro 
material que, por essa via, se pretenda 
eliminar. Um fluxo de CO2 pode, todavia, 
conter, vestígios de substâncias 
provenientes da fonte ou do processo de 
captura ou injecção. Os níveis de 
concentração de tais substâncias serão 
inferiores aos que afectariam adversamente 
a integridade do local de armazenagem e 
da infra-estrutura de transporte e que 
representariam um risco significativo para 
o ambiente ou violariam o disposto no 
direito comunitário aplicável.

1. Um fluxo de CO2 deve consistir 
predominantemente em dióxido de 
carbono. Para o efeito, não lhe podem ser 
adicionados resíduos ou qualquer outro 
material que, por essa via, se pretenda 
eliminar. Um fluxo de CO2 pode, todavia, 
conter vestígios de substâncias 
provenientes da fonte ou do processo de 
captura ou injecção, bem como 
substâncias necessárias para o transporte 
por razões de segurança. Os níveis de 
concentração de tais substâncias serão 
inferiores aos que afectariam adversamente 
a integridade do local de armazenagem e 
da infra-estrutura de transporte e que 
representariam um risco significativo para 
o ambiente ou violariam o disposto no 
direito comunitário aplicável.

Or. en
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Justificação

Complemento necessário.

Alteração 124
Norbert Glante

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 13 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) detecção de fugas de CO2; (c) detecção de fugas significativas de 
CO2;

Or. de

Justificação

A definição da noção de fuga poderia, sem a presente alteração, ser compreendida como se 
estivesse garantida uma impermeabilidade absoluta, o que é tecnicamente impossível e 
também não parece justificado por razões de segurança técnica.

Alteração 125
David Hammerstein

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 13 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em caso de armazenagem geológica 
subjacente ao leito marinho, os requisitos 
de monitorização estabelecidos no 
número anterior serão adaptados ao 
carácter incerto e às dificuldades 
operacionais decorrentes da utilização da 
tecnologia CAC no meio marinho.

Or. en

Justificação

A armazenagem geológica subjacente ao leito marinho deve ser objecto de uma 
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monitorização mais atenta devido à sua dificuldade intrínseca, tanto em termos de detecção 
de fugas como da particular vulnerabilidade dos ecossistemas marinhos.

Alteração 126
Norbert Glante

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 15 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) se a autoridade competente for 
notificada de irregularidades significativas 
ou fugas, em conformidade com o n.º 1 do 
artigo 16.º;

(a) se a autoridade competente for 
notificada de irregularidades significativas 
ou fugas importantes, em conformidade 
com o n.º 1 do artigo 16.º;

Or. de

Justificação

A definição da noção de fuga poderia, sem a presente alteração, ser compreendida como se 
estivesse garantida uma impermeabilidade absoluta, o que é tecnicamente impossível e 
também não parece justificado por razões de segurança técnica.

Alteração 127
Norbert Glante

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 16 – título e n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Medidas em caso de irregularidades 
significativas ou de fugas

Medidas em caso de irregularidades 
significativas ou de fugas importantes

1. Os Estados-Membros assegurarão que, 
em caso de irregularidades significativas 
ou de fugas, o operador notifique 
imediatamente a autoridade competente e 
tome as necessárias medidas correctivas.

1. Os Estados-Membros assegurarão que, 
em caso de irregularidades significativas 
ou de fugas importantes, o operador 
notifique imediatamente a autoridade 
competente e tome as necessárias medidas 
correctivas.

Or. de
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Justificação

A definição da noção de fuga poderia, sem a presente alteração, ser compreendida como se 
estivesse garantida uma impermeabilidade absoluta, o que é tecnicamente impossível e 
também não parece justificado por razões de segurança técnica.

Alteração 128
David Hammerstein

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As medidas correctivas referidas no n.º 1 
serão tomadas com base num plano de 
medidas correctivas apresentado à 
autoridade competente e por ela aprovado, 
nos termos do n.º 6 do artigo 7.º e do n.º 6 
do artigo 9.º.

2. As medidas correctivas referidas no n.º 1 
serão tomadas com base num plano de 
medidas correctivas apresentado à 
autoridade competente e por ela aprovado, 
nos termos do n.º 6 do artigo 7.º e do n.º 6 
do artigo 9.º. Estas medidas serão 
notificadas à Comissão e podem ser 
tornadas públicas.

Or. en

Justificação

Para efeitos de transparência, a Comissão e o público devem ser informados sobre as 
medidas correctivas.

Alteração 129
David Hammerstein

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Após o encerramento de um local de 
armazenagem nos termos do n.º 1, alíneas 
a) ou b), o operador continuará responsável 
pela manutenção, pela monitorização, pelo 
controlo, pela comunicação de informações 
e pela tomada de medidas correctivas, em 

2. Após o encerramento de um local de 
armazenagem nos termos do n.º 1, alíneas 
a) ou b), o operador continuará responsável 
pela manutenção, pela monitorização, pelo 
controlo, pela comunicação de informações 
e pela tomada de medidas correctivas, em 
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conformidade com a presente directiva, 
bem como por todas as obrigações 
decorrentes de outras disposições 
aplicáveis do direito comunitário, até a 
responsabilidade pelo local ser transferida 
para a autoridade competente nos termos 
dos n.os 1 a 4 do artigo 18.º. O operador 
será igualmente responsável pela selagem 
do local de armazenagem e pela remoção 
das instalações de injecção.

conformidade com a presente directiva, 
bem como por todas as obrigações 
decorrentes de outras disposições 
aplicáveis do direito comunitário, até a 
responsabilidade pelo local ser transferida 
para a autoridade competente nos termos 
dos n.os 1 a 4 do artigo 18.º. O operador 
será igualmente responsável pela selagem 
do local de armazenagem e pela remoção 
das instalações de injecção. O operador 
permanecerá responsável durante, pelo 
menos, 50 anos após o encerramento do 
local.

Or. en

Justificação

Mesmo fugas ínfimas podem, a longo prazo, neutralizar os efeitos do armazenamento de CO2
nas alterações climáticas; daí a importância de assegurar que a monitorização seja 
efectuada, após o encerramento, durante um período suficientemente longo para garantir a 
não ocorrência de fugas, e que a transferência da responsabilidade para a autoridade 
competente apenas tenha lugar após esse período. A Directiva 1999/31/CE do Conselho, de 
26 de Abril de 1999, relativa à deposição de resíduos em aterros contém disposições 
similares para a monitorização após o encerramento.

Alteração 130
David Hammerstein

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Após o encerramento de um local de 
armazenagem nos termos do n.º 1, 
alínea c), a autoridade competente 
continuará responsável pela manutenção, 
pela monitorização, pelo controlo e pela 
tomada de medidas correctivas, em 
conformidade com a presente directiva, 
bem como por todas as obrigações 
decorrentes de outras disposições 
aplicáveis do direito comunitário. Os 
requisitos da presente directiva em matéria 

4. Após o encerramento de um local de 
armazenagem nos termos do n.º 1, 
alínea c), a autoridade competente 
continuará responsável pela manutenção, 
pela monitorização, pelo controlo e pela 
tomada de medidas correctivas, em 
conformidade com a presente directiva, 
bem como por todas as obrigações 
decorrentes de outras disposições 
aplicáveis do direito comunitário. Os 
requisitos da presente directiva em matéria 
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de pós-encerramento serão cumpridos com 
base no plano provisório pós-encerramento 
apresentado à autoridade competente e por 
ela aprovado, em conformidade com o n.º 7 
do artigo 7.º e o n.º 7 do artigo 9.º, o qual 
será actualizado na medida do necessário.

de pós-encerramento serão cumpridos com 
base no plano provisório pós-encerramento 
apresentado à autoridade competente e por 
ela aprovado, em conformidade com o n.º 7 
do artigo 7.º e o n.º 7 do artigo 9.º, o qual 
será actualizado na medida do necessário.
O operador permanecerá jurídica e 
financeiramente responsável pelo local e 
deverá manter a garantia financeira ou 
outra equivalente, nos termos da alínea 
b), ponto ii), do n.º 2 do artigo 19.º.

Or. en

Justificação

Mesmo quando a autoridade competente assume a responsabilidade por um local devido a 
irregularidades, fugas ou infracções por parte do operador, os custos devem ser imputados 
ao operador.

Alteração 131
David Hammerstein

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se o local de armazenagem tiver sido 
encerrado em conformidade com o n.º 1, 
alíneas a) ou b), do artigo 17.º, a 
responsabilidade pelo local encerrado, 
incluindo a totalidade das obrigações 
jurídicas associadas, será transferida para 
a autoridade competente, por sua própria 
iniciativa ou a pedido do operador, se e 
quando todos os elementos de prova 
disponíveis indicarem que o CO2 
armazenado será completamente contido 
por prazo indefinido. Para o efeito, o 
operador deve elaborar um relatório que 
ateste o cumprimento deste critério e 
apresentá-lo à autoridade competente, para 
esta aprovar a transferência.

1. Se o local de armazenagem tiver sido 
encerrado em conformidade com o n.º 1, 
alíneas a) ou b), do artigo 17.º, a 
responsabilidade pelo local encerrado será 
transferida para a autoridade competente 
no final do período de 50 anos e desde que 
todos os requisitos estabelecidos na 
licença de armazenamento para a 
transferência da responsabilidade estejam 
cumpridos. Para o efeito, o operador deve 
elaborar um relatório que ateste o 
cumprimento deste critério e apresentá-lo à 
autoridade competente, para esta aprovar a 
transferência.
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Or. en

Justificação

A transferência da responsabilidade deve depender do cumprimento dos requisitos da licença 
de armazenamento pertinentes.

Alteração 132
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros comunicarão à 
Comissão os projectos de decisões de 
aprovação elaborados pela autoridade 
competente em conformidade com o n.º 1, 
incluindo os relatórios entregues pelo 
operador e qualquer outro material tido 
em conta pela autoridade competente na 
formulação da sua conclusão. A 
Comissão pode emitir parecer sobre o 
projecto de decisão de aprovação no prazo 
de seis meses após a sua apresentação.

Suprimido

Or. en

Justificação

Desburocratização e subsidiariedade.

Alteração 133
David Hammerstein

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros comunicarão à 2. Os Estados-Membros comunicarão à 
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Comissão os projectos de decisões de 
aprovação elaborados pela autoridade 
competente em conformidade com o n.º 1, 
incluindo os relatórios entregues pelo 
operador e qualquer outro material tido em 
conta pela autoridade competente na 
formulação da sua conclusão. A Comissão 
pode emitir parecer sobre o projecto de 
decisão de aprovação no prazo de seis 
meses após a sua apresentação.

Comissão os projectos de decisões de 
aprovação elaborados pela autoridade 
competente em conformidade com o n.º 1, 
incluindo os relatórios entregues pelo 
operador e qualquer outro material tido em 
conta pela autoridade competente na 
formulação da sua conclusão. A Comissão 
pode emitir parecer sobre o projecto de 
decisão de aprovação no prazo de doze 
meses após a sua apresentação. O disposto 
no n.º 2-A do artigo 6.º é igualmente 
aplicável ao projecto de decisão de 
aprovação.

Or. en

Justificação

A associação da Comissão ao processo de aprovação constitui uma garantia de 
homogeneidade e de plena aplicação da directiva em toda a UE. Uma vez que a decisão pode 
implicar a transferência da responsabilidade para a autoridade competente, o público deve 
também ser informado (ver justificação da alteração ao n.º 2-A do artigo 6.º.

Alteração 134
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros comunicarão à 
Comissão os projectos de decisões de 
aprovação elaborados pela autoridade 
competente em conformidade com o n.º 1, 
incluindo os relatórios entregues pelo 
operador e qualquer outro material tido em 
conta pela autoridade competente na 
formulação da sua conclusão. A Comissão 
pode emitir parecer sobre o projecto de 
decisão de aprovação no prazo de seis 
meses após a sua apresentação.

2. Os Estados-Membros comunicarão à 
Comissão os projectos de decisões de 
aprovação elaborados pela autoridade 
competente em conformidade com o n.º 1, 
incluindo os relatórios entregues pelo 
operador e qualquer outro material tido em 
conta pela autoridade competente na 
formulação da sua conclusão. A Comissão 
deve emitir parecer sobre o projecto de 
decisão de aprovação no prazo de seis 
meses após a sua apresentação.

Or. el
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Alteração 135
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A autoridade competente notificará a 
decisão final à Comissão, expondo as 
razões de uma eventual divergência em 
relação ao parecer desta última.

Suprimido

Or. en

Justificação

Desburocratização e subsidiariedade.

Alteração 136
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 18 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Após a transferência da responsabilidade 
nos termos dos n.os 1 a 4, a monitorização
pode cessar. No entanto, se forem 
identificadas irregularidades significativas 
ou fugas, a monitorização será reactivada 
conforme o necessário para avaliar a escala 
do problema e a eficácia das medidas 
correctivas.

5. Após a transferência da responsabilidade 
nos termos dos n.os 1 a 4, a frequência da 
monitorização pode ser reduzida. No 
entanto, se forem identificadas 
irregularidades significativas ou fugas, será 
restabelecida a frequência prevista da
monitorização conforme o necessário para 
avaliar a escala do problema e a eficácia 
das medidas correctivas.

Or. el

Justificação

Dado que o objectivo principal é a protecção do ambiente, considera-se necessário manter a 
monitorização, se bem que com uma frequência reduzida para permitir a detecção de 
eventuais fugas ou anomalias importantes. 
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Alteração 137
David Hammerstein

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 18 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Após a transferência da responsabilidade 
nos termos dos n.os 1 a 4, a monitorização 
pode cessar. No entanto, se forem 
identificadas irregularidades significativas 
ou fugas, a monitorização será reactivada 
conforme o necessário para avaliar a escala 
do problema e a eficácia das medidas 
correctivas.

5. Após a transferência da responsabilidade 
nos termos dos n.os 1 a 4, a monitorização 
prosseguirá nos 50 anos seguintes.
Terminado este período, pode cessar. No 
entanto, se forem identificadas 
irregularidades significativas ou fugas, a 
monitorização será reactivada conforme o 
necessário para avaliar a escala do 
problema e a eficácia das medidas 
correctivas.

Or. en

Justificação

A monitorização após a transferência de responsabilidade é necessária como medida de 
segurança suplementar.

Alteração 138
Norbert Glante

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 18 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Após a transferência da responsabilidade 
nos termos dos n.os 1 a 4, a monitorização 
pode cessar. No entanto, se forem 
identificadas irregularidades significativas 
ou fugas, a monitorização será reactivada 
conforme o necessário para avaliar a escala 
do problema e a eficácia das medidas 
correctivas.

5. Após a transferência da responsabilidade 
nos termos dos n.os 1 a 4, a monitorização 
pode cessar. No entanto, se forem 
identificadas irregularidades significativas 
ou fugas importantes, a monitorização será 
reactivada conforme o necessário para 
avaliar a escala do problema e a eficácia 
das medidas correctivas.

Or. de



AM\729033PT.doc 75/87 PE407.924v01-00

PT

Justificação

A definição da noção de fuga poderia, sem a presente alteração, ser compreendida como se 
estivesse garantida uma impermeabilidade absoluta, o que é tecnicamente impossível e 
também não parece justificado por razões de segurança técnica.

Alteração 139
David Hammerstein

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 18 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Não serão cobrados ao anterior 
operador quaisquer custos suportados 
após a transferência da responsabilidade 
para a autoridade competente nos termos 
dos n.os 1 a 4.

6. Se forem identificadas fugas ou 
irregularidades significativas, a 
autoridade competente deve tomar as 
medidas correctivas necessárias. Caso o 
encerramento do local de armazenagem 
se tenha baseado em informações 
inexactas ou falsas, o operador assumirá 
os custos das medidas correctivas e 
continuará a ser responsável pelos danos 
causados à saúde humana e ao ambiente.
Em todos os outros casos, os custos 
deverão ser cobertos pelo fundo criado 
nos termos do artigo 19-A, financiado 
pelas contribuições dos operadores e 
gerido pela autoridade competente.

Or. en

Justificação

Durante o período que se segue à transferência de responsabilidade – excepto quando o 
encerramento se tenha baseado em informações inexactas ou falsas – os custos da 
monitorização, das medidas correctivas e da reparação de eventuais danos causados a 
terceiros ou ao ambiente já não serão cobertos pelo operador, mas por um fundo especial, 
segundo o modelo dos fundos de desmantelamento para as centrais nucleares.
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Alteração 140
David Hammerstein

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros assegurarão que o 
requerente de uma licença de 
armazenagem, antes de entregar o pedido, 
tome as medidas adequadas, sob a forma 
de uma garantia financeira ou outro 
instrumento equivalente, com base em 
modalidades a decidir pelos 
Estados-Membros, para assegurar o 
cumprimento das obrigações decorrentes 
da licença emitida em conformidade com a 
presente directiva, incluindo os 
procedimentos relativos ao encerramento e 
as disposições relativas ao pós-
encerramento, assim como as eventuais 
obrigações decorrentes da inclusão no 
âmbito de aplicação da Directiva 
2003/87/CE.

1. Os Estados-Membros assegurarão que o 
requerente de uma licença de 
armazenagem, antes de entregar o pedido, 
tome as medidas adequadas, sob a forma 
de uma garantia financeira ou outro 
instrumento equivalente, com base em 
modalidades a decidir pelos 
Estados-Membros, para assegurar o 
cumprimento das obrigações decorrentes 
da licença emitida em conformidade com a 
presente directiva, incluindo os 
procedimentos relativos ao encerramento e 
as disposições relativas ao pós-
encerramento, assim como as eventuais 
obrigações decorrentes da inclusão no 
âmbito de aplicação da Directiva 
2003/87/CE e da Directiva 2004/35/CE. A 
garantia financeira será fixada a um nível 
capaz de cobrir a responsabilidade por 
qualquer dano causado a terceiros, bem 
como os custos da reparação dos danos 
causados ao ambiente, não devendo, em 
qualquer caso ser inferior a [...] mil 
milhares de euros.

Or. en

Justificação

A garantia financeira constitui um instrumento essencial para que os operadores possam 
cumprir as obrigações que lhes incumbem por força da presente directiva. Deve, por isso, ser 
de um montante adequado aos fins a que se destina. Resta ainda determinar a quanto deverá 
ascender este montante.
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Alteração 141
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros assegurarão que o 
requerente de uma licença de 
armazenagem, antes de entregar o pedido, 
tome as medidas adequadas, sob a forma 
de uma garantia financeira ou outro 
instrumento equivalente, com base em 
modalidades a decidir pelos 
Estados-Membros, para assegurar o 
cumprimento das obrigações decorrentes 
da licença emitida em conformidade com a 
presente directiva, incluindo os 
procedimentos relativos ao encerramento e 
as disposições relativas ao pós-
encerramento, assim como as eventuais 
obrigações decorrentes da inclusão no 
âmbito de aplicação da Directiva 
2003/87/CE.

1. Os Estados-Membros assegurarão que o 
requerente de uma licença de 
armazenagem, após a concessão da 
licença de armazenagem, tome as medidas 
adequadas, sob a forma de uma garantia 
financeira ou outro instrumento 
equivalente, com base em modalidades a 
decidir pelos Estados-Membros, para 
assegurar o cumprimento das obrigações 
decorrentes da licença emitida em 
conformidade com a presente directiva, 
incluindo os procedimentos relativos ao 
encerramento e as disposições relativas ao 
pós-encerramento, assim como as 
eventuais obrigações decorrentes da 
inclusão no âmbito de aplicação da 
Directiva 2003/87/CE.

Or. en

Justificação

Prevenção de custos desnecessariamente elevados.

Alteração 142
Norbert Glante

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros assegurarão que o 
requerente de uma licença de 
armazenagem, antes de entregar o pedido, 
tome as medidas adequadas, sob a forma 
de uma garantia financeira ou outro 

1. Os Estados-Membros assegurarão que o 
requerente de uma licença de 
armazenagem, após ter apresentado o 
pedido, tome as medidas adequadas, sob a 
forma de uma garantia financeira ou outro 
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instrumento equivalente, com base em 
modalidades a decidir pelos 
Estados-Membros, para assegurar o 
cumprimento das obrigações decorrentes 
da licença emitida em conformidade com a 
presente directiva, incluindo os 
procedimentos relativos ao encerramento e 
as disposições relativas ao 
pós-encerramento, assim como as 
eventuais obrigações decorrentes da 
inclusão no âmbito de aplicação da 
Directiva 2003/87/CE.

instrumento equivalente, com base em 
modalidades a decidir pelos 
Estados-Membros, para assegurar o 
cumprimento das obrigações decorrentes 
da licença emitida em conformidade com a 
presente directiva, incluindo os 
procedimentos relativos ao encerramento e 
as disposições relativas ao 
pós-encerramento, assim como as 
eventuais obrigações decorrentes da 
inclusão no âmbito de aplicação da 
Directiva 2003/87/CE.

Or. de

Justificação

A garantia financeira representa uma afectação de capital não negligenciável. Não é
justificado que este meio financeiro seja posto à disposição antes mesmo da introdução de um 
pedido de licença (de resultado ainda em aberto).

Alteração 143
David Hammerstein

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 19-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19-A
Criação de um fundo para a 

monitorização e medidas correctivas
É criado um fundo financiado pelas 
contribuições anuais pagas pelos 
operadores dos locais de armazenagem, 
que será gerido pela autoridade 
competente. As contribuições dos 
operadores serão proporcionais à 
capacidade do local de armazenagem, em 
unidades de volume de CO2, e ao nível de 
risco em causa, segundo os parâmetros 
estabelecidos no Anexo I. As 
contribuições cessarão depois da 
transferência da responsabilidade para a 
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autoridade competente. O fundo 
destina-se a cobrir os custos de 
monitorização e as medidas correctivas, 
bem como os custos de reparação dos 
danos habituais (como os danos para a 
saúde, património, etc.) e os danos 
ambientais, após a transferência de 
responsabilidade e, excepcionalmente, 
também antes dessa transferência, se a 
responsabilidade não estiver coberta pela 
Directiva 2004/35/CE ou pela Directiva 
2003/87/CE, e/ou se a garantia financeira 
for inadequada ou inexistente.

Or. en

Justificação

Após a transferência de responsabilidade – excepto quando o encerramento se tenha baseado 
em informações inexactas ou falsas – os custos das medidas correctivas e da reparação de 
eventuais danos deverão ser cobertos por um fundo especial, segundo o modelo dos fundos de 
desmantelamento para as centrais nucleares.

Alteração 144
David Hammerstein

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomarão as 
medidas necessárias para assegurar que os 
potenciais utentes obtenham acesso às 
redes de transporte e aos locais de 
armazenagem de CO2 para efeitos de 
armazenagem geológica do CO2 produzido 
e capturado, em conformidade com o 
disposto nos n.os 2 a 4.

1. Os Estados-Membros tomarão as 
medidas necessárias para assegurar que os 
potenciais utentes obtenham acesso às 
redes de transporte e aos locais de 
armazenagem de CO2 para efeitos de 
armazenagem geológica do CO2 produzido 
e capturado, em conformidade com o 
disposto nos n.os 2 a 4. Os utentes deverão 
suportar todos os custos de acesso a essas 
redes e locais.

Or. en
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Justificação

Embora os Estados-Membros sejam responsáveis pela criação do enquadramento necessário 
para a realização deste mercado aberto, os utentes continuarão a ser totalmente responsáveis 
pelos custos de transporte relevantes.

Alteração 145
David Hammerstein

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 20 – n.º 2, parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. O acesso referido no n.º 1 será facultado 
segundo modalidades determinadas pelo 
Estado-Membro. O Estado-Membro dará 
cumprimento aos objectivos de acesso 
justo e aberto, tendo em conta:

2. O acesso referido no n.º 1 será facultado 
segundo modalidades determinadas pelo 
Estado-Membro e ficará a cargo de 
operadores de transporte completamente 
independentes dos operadores e dos 
utentes dos locais de armazenagem (ou 
seja, os produtores de electricidade). O 
Estado-Membro dará cumprimento aos 
objectivos de acesso justo e aberto, tendo 
em conta:

Or. en

Justificação

Para garantir um acesso justo e equitativo ao transporte, os utentes e os operadores de 
transporte devem ser entidades distintas em termos jurídicos e económicos.

Alteração 146
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 23

Texto da Comissão Alteração

Nos casos de transporte internacional de Nos casos de transporte internacional de 
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CO2 e de locais ou complexos de 
armazenagem transfronteiriços, as 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros envolvidos cumprirão 
conjuntamente o disposto na presente 
directiva e em quaisquer outros actos 
legislativos comunitários.

CO2 e de locais ou complexos de 
armazenagem transfronteiriços, as 
autoridades competentes dos
Estados-Membros envolvidos cumprirão 
conjuntamente o disposto na presente 
directiva e em quaisquer outros actos 
legislativos comunitários. No caso de 
locais de armazenagem transfronteiriços, 
a autoridade nacional competente para a 
emissão de licenças é a do 
Estado-Membro no qual se considera 
estar localizada a maior parte do local de 
armazenagem.

Or. en

Justificação

Clarificação das responsabilidades.

Alteração 147
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 27

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode alterar os anexos. Tais 
medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2 do artigo 28.º.

A Comissão pode propor alterações aos
anexos. Tais medidas, que têm por objecto 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2 do artigo 28.º.

Or. el
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Alteração 148
David Hammerstein

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 32
Directiva 2001/80/CE
Artigo 9-A

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros assegurarão que as 
instalações de combustão com capacidade 
de 300 MW ou mais cuja licença inicial de 
construção ou, na ausência de tal 
procedimento, a licença inicial de 
exploração tenha sido concedida após a 
entrada em vigor da Directiva XX/XX/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho(*) 
disponham de espaço adequado para o 
equipamento utilizado na captura e na 
compressão de CO2 e que tenha sido 
avaliada a disponibilidade de meios de 
transporte e locais de armazenagem 
adequados, bem como a viabilidade 
técnica da adaptação a posteriori para 
captura de CO2.

Os Estados-Membros assegurarão que as 
instalações de combustão com capacidade 
de 300 MW ou mais cuja licença inicial de 
construção ou, na ausência de tal 
procedimento, a licença inicial de 
exploração tenha sido concedida após a 
entrada em vigor da Directiva XX/XX/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho(*) 
não serão autorizadas se, durante o 
funcionamento, provocarem emissões de 
dióxido de carbono para a atmosfera 
superiores a 350 gramas por kilowatt/ 
hora de produção de energia.

Or. en

Justificação

De acordo com o Grupo Intergovernamental de Peritos sobre as Alterações Climáticas 
(IPPC), organismo científico com autoridade no domínio das alterações do clima, as novas 
instalações a gás de produção combinada de calor e electricidade emitiriam cerca de 300 g 
de CO2 por kilowatt/ hora e as novas instalações com turbina a gás de ciclo combinado 
(CCGT) menos de 350 g de CO2 por kilowatt/ hora, em média; com a captura, as emissões 
das últimas podem descer para 40 a 66 g de CO2 por kilowatt/ hora, enquanto que, com o 
carvão pulverizado e a tecnologia de captura e armazenagem de CO2 as emissões poderiam 
ser inferiores a 145 g de CO2 por kilowatt/ hora. Por isso, parece razoável um limite de 350 g 
de CO2 por kilowatt/hora para as novas instalações a combustíveis fósseis, uma vez que 
permite aos operadores e aos Estados-Membros optar pela tecnologia que quiserem 
(neutralidade tecnológica).
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Alteração 149
David Hammerstein

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 33
Directiva 2004/35/CE
Anexo III – n.º 14

Texto da Comissão Alteração

“14. A operação de locais de armazenagem 
em conformidade com a Directiva 
XX/XX/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho.

“14. O transporte de CO2 para efeitos de 
armazenagem geológica, bem como a 
operação de locais de armazenagem em 
conformidade com a Directiva XX/XX/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho.
Para efeitos de responsabilidade pelo 
transporte, o termo "operador"é definido 
no n.º 9-A do Artigo 3 da Directiva 
XX/XX/CE.

Or. en

Justificação

O transporte, como parte integrante do processo de captura e armazenagem de CO2, será 
expressamente reconhecido como objecto da directiva. A responsabilidade pelos danos 
ambientais deve também ser aplicável ao transporte de CO2 e aos riscos que comporta.

Alteração 150
David Hammerstein

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 35-A (novo)
Directiva 2008/xx/CE
Anexo A

Texto da Comissão Alteração

Artigo 35-A
No Anexo A da Directiva 2008/XX/CE 
relativa à protecção do ambiente através 
do direito penal é aditado o travessão 
seguinte:
"O transporte de CO2 para fins de
armazenagem geológica, bem como a 
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operação de locais de armazenagem nos 
termos da Directiva XX/XX/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
relativa à armazenagem geológica de 
dióxido de carbono."

Or. en

Justificação

A recentemente adoptada directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 
protecção do ambiente através do direito penal representa a expressão directa, ao nível 
comunitário, do princípio de sanções eficazes, proporcionais e dissuasivas no domínio do 
direito do ambiente e, por isso, o seu âmbito de aplicação deveria ser alargado de modo a 
cobrir as actividades dos operadores de locais de armazenagem.

Alteração 151
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 36 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros porão em vigor as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente directiva o mais 
tardar em [1 ano após a publicação].
Comunicarão imediatamente à Comissão o 
texto dessas disposições, bem como um 
quadro de correspondência entre elas e a 
presente directiva.

1. Os Estados-Membros porão em vigor as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente directiva o mais 
tardar em [2 anos após a publicação].
Comunicarão imediatamente à Comissão o 
texto dessas disposições, bem como um 
quadro de correspondência entre elas e a 
presente directiva.

Or. el
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Alteração 152
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 37-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 37º-A
Revisão

Cinco anos após a entrada em vigor da 
presente directiva, a Comissão é 
convidada a apresentar uma proposta 
para a sua revisão com base nos relatórios 
previstos no artigo 25 e tendo em 
consideração os mais recentes dados 
científicos e os resultados dos projectos de 
demonstração de armazenagem de CO2 e 
a aplicação comercial da tecnologia de 
captura e armazenagem de CO2.

Or. el

Alteração 153
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A caracterização e a avaliação dos locais 
de armazenagem, a que se refere o 
artigo 4.º, serão efectuadas em quatro 
etapas, de acordo com os critérios que se 
seguem. São permitidas derrogações a um 
ou mais destes critérios, sob condição de 
não prejudicarem a capacidade da 
caracterização e da avaliação para as 
determinações a que se refere o artigo 4.º.

A caracterização e a avaliação dos locais 
de armazenagem, a que se refere o 
artigo 4.º, serão efectuadas em quatro 
etapas, de acordo com os critérios que se 
seguem e com base nas melhores técnicas 
disponíveis. São permitidas derrogações a 
um ou mais destes critérios, sob condição 
de não prejudicarem a capacidade da 
caracterização e da avaliação para as 
determinações a que se refere o artigo 4.º.

Or. en
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Justificação

Justificação

A alteração acrescenta um elemento importante.

Alteração 154
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – Etapa 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Terrenos em torno do complexo que 
podem ser afectados pela armazenagem de 
CO2 no local de armazenagem;

h) Terrenos em torno do complexo que 
podem ser afectados pela armazenagem de 
CO2 no local de armazenagem, bem como 
a delimitação da unidade hidráulica;

Or. en

Justificação

A operação de diferentes instalações de armazenagem na mesma unidade hidráulica tem 
necessariamente consequências para as outras instalações que funcionam na unidade 
hidráulica. Numa unidade hidráulica só podem ser emitidas licenças de armazenagem a um 
operador.

Alteração 155
David Hammerstein

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – Etapa 1 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) Possíveis interacções com outras 
actividades (p. ex., exploração, produção e 
armazenagem de hidrocarbonetos,
utilização geotérmica de aquíferos, etc.);

k) Possíveis interacções com outras 
actividades (p. ex., exploração, produção e 
armazenagem de hidrocarbonetos), e 
especialmente concorrência com fontes de 
energia renováveis (por exemplo, 
utilização geotérmica de aquíferos, etc.);
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Or. en

Justificação

A utilização de um local para armazenar CO2 não deve comprometer nem a utilização de 
fontes renováveis de energia – relativamente às quais a CE tem metas obrigatórias a cumprir 
– nem outras opções cruciais para a segurança do abastecimento.

Alteração 156
David Hammerstein

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – Etapa 1 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

l) Proximidade das potenciais fontes de 
CO2 (incluindo estimativas da potencial 
massa total de CO2 economicamente 
disponível para armazenagem).

l) Proximidade das potenciais fontes de 
CO2 (incluindo estimativas da potencial 
massa total de CO2 economicamente 
disponível para armazenagem uma vez que 
o transporte para longas distâncias pode 
tornar-se economicamente inviável) e 
possibilidade de utilizar uma rede de 
transportes segura e adequada.

Or. en

Justificação

A existência da possibilidade de transporte é essencial e deve ser expressamente tida em 
conta na escolha do local de armazenagem. As distâncias de transporte devem também ser 
tidas em consideração, pois o transporte de CO2 para um local de armazenagem a mais de 
100 km de distância pode revelar-se uma opção economicamente não viável.
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