
PA\718650PT.doc PE404.776v01-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 










 2009

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

2008/0015(COD)

13.5.2008

PROJECTO DE PARECER
da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

dirigido à Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 
armazenagem geológica de dióxido de carbono e que altera as Directivas 
85/337/CEE e 96/61/CE do Conselho, as Directivas 2000/60/CE, 2001/80/CE, 
2004/35/CE e 2006/12/CE e o Regulamento (CE) n.º 1013/2006
(COM(2008)0018 – C6-0040/2008 – 2008/0015(COD))

Relatora de parecer (*): Françoise Grossetête

(*) Comissão associada – artigo 47º do Regimento



PE404.776v01-00 2/19 PA\718650PT.doc

PT

PA_Legam



PA\718650PT.doc 3/19 PE404.776v01-00

PT

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A comunicação da Comissão relativa ao cumprimento do objectivo comunitário de limitar o 
aquecimento global a 2° C precisa que, no contexto da redução global das emissões de CO2 à 
de 50% até 2050, é necessária uma redução de 30% no mundo desenvolvido até 2020, 
aumentando para 60 a 80% até 2050. Para que esses objectivos sejam realizáveis será
necessário explorar todas as opções de redução das emissões, como os incitamentos à 
limitação do nosso consumo de energias fósseis, a substituição das energias fósseis por outras 
energias alternativas ou a captação e armazenagem do CO2 (CAC).

A armazenagem do CO2 consiste em limitar as emissões de CO2 para a atmosfera captando 
este gás na fonte de produção e armazenando-o no subsolo onde já não poderá influir sobre o 
aquecimento do clima planetário. Esta solução apresenta a vantagem de dar uma resposta ao 
problema das emissões de gazes com efeito de estufa na fonte. No entanto, esta tecnologia 
deve responder a exigências acrescidas em matéria de selecção e gestão apropriadas dos locais 
a fim de reduzir ao máximo os riscos de fugas.

A sequestração do carbono será principalmente útil para as grandes instalações industriais tais 
como as centrais eléctricas alimentadas com combustíveis fósseis líquidos (petróleo), sólidos 
(carvão) ou gasosos (gás natural), as refinarias de gás, as unidades de produção de 
fertilizantes e outras instalações que produzem grandes quantidades de CO2. É necessário 
recordar que as emissões das centrais eléctricas a carvão representam um quarto das emissões 
de CO2 na Europa e uma grande parte do aumento das emissões na Ásia. Face às perspectivas 
de multiplicação das centrais a carvão na Europa e em todo o mundo, há grande interesse no 
desenvolvimento de tecnologias de captação e armazenagem geológica de CO2.

Falta reduzir o preço desta tecnologia. O custo do sector CAC compreende, por um lado, as 
despesas de infra-estruturas de captação, transporte e armazenagem do CO2 e, por outro lado, 
os custos de exploração dessas infra-estruturas com vista a armazenar o CO2. Com efeito, a 
captação transporte e injecção do CO2 necessita de uma certa quantidade de energia. Ao 
preço actual da tecnologia, o investimento prévio é majorado de 230 a 70% em relação às 
centrais "clássicas". Quanto às despesas de exploração, ultrapassam largamente as das centrais 
a carvão não equipadas da tecnologia CAC. O CAC só será portanto aplicado se o preço de 
uma tonelada de emissões de CO2 evitada for inferior ao preço do carbono.

O sistema europeu de comércio de licenças de emissão (SECLE) será o principal factor de 
incitamento ao desenvolvimento da CAC. No quadro do SECLE, o CO2 capturado e 
armazenado em boas condições de segurança, em conformidade com o quadro jurídico criado 
pela União Europeia, será considerado como não tendo sido emitido. Segundo as estimativas 
realizadas para a análise do impacto da Directiva proposta, admitindo que a CAC estará 
prevista no sistema europeu de comércio de licenças de emissão e partindo de uma hipótese 
de 20% de redução das emissões de gases com efeito de estufa até 2020, poderiam ser 
armazenados 7 milhões de toneladas de CO2 e 160 milhões de toneladas até 2030. As 
emissões de CO2 evitadas em 2030 representariam cerca de 15% das reduções requeridas na 
Europa.

Será essencial encontrar instrumentos financeiros para que a iniciativa CAC se transforme 
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numa acção comum e ultrapasse a fase de estrutura de coordenação de uma "rede de 
projectos". As autoridades públicas europeias e nacionais deverão ajudar as empresas a cobrir 
às custos iniciais para a CAC até que esta tecnologia seja comercialmente viável. É necessário 
considerar este esforço financeiro como indispensável no período transitório entre as actuais 
energias fósseis, que ocuparão ainda uma posição dominante nas próximas décadas e as 
energias alternativas, que progressivamente as irão substituir.

Deverão ser construídas novas infra-estruturas na Europa para conseguir esta transição. Deve 
ser desenvolvido um esforço de investigação e desenvolvimento (I&D) mas é necessário, 
agora, experimentar essas tecnologias a fim de demonstrar a sua fiabilidade e construir 
projectos-piloto e de demonstração na União Europeia. Será também necessário examinar as 
médias que podem ser tomadas para assegurar a demonstração das tecnologias que permitem 
utilizar combustíveis fósseis, em particular o carvão, na óptica do desenvolvimento 
sustentável. A Comissão deverá determinar, nessa base, qual o melhor meio para apoiar a 
concepção, construção e exploração de um máximo de 12 instalações de demonstração de
grande escala.

A técnica da CAC só será comercialmente viável se a indústria e os organismos públicos 
puserem de pé em tempo útil iniciativas enérgicas e incentivos comerciais fortes. Esta 
tecnologia deve permitir que a UE desempenhe um papel de primeiro plano a nível mundial 
no leque diversificado de tecnologias energéticas limpas, eficazes e com baixas emissões de 
carbono.

A proposta da Comissão constitui uma boa base de discussão um vez que fornece um quadro 
jurídico mais claro e útil para a armazenagem do CO2. Enquadra assim rigorosamente o
processo de autorização e de acompanhamento: faseamento, natureza dos elementos técnicos 
a fornecer a cada etapa, consultas, monitorização, prevenção, medidas correctivas em caso de 
problema, garantias financeiras, inspecções, acompanhamento, acesso de terceiros.... Este 
texto não parece levantar problemas inultrapassáveis, salvo alguns ajustamentos e 
clarificações.

O interesse da CAC pode ser seriamente posto em causa se os Estados-Membros tiverem a 
possibilidade de recusar qualquer armazenagem de CO2 e mesmo qualquer procura de 
armazenagem de CO2 na totalidade ou em parte do seu território. Há diferentes níveis de 
abordagem e de entusiasmo pela tecnologia CAC conforme os Estados. Um certo número de 
Estados-Membros não dispõe aliás de estudos precisos sobre as capacidades ou locais de
armazenagem no seu território.

No início de 2007, a Comissão propôs que uma grande parte das fábricas que emitem mais 
CO2 tornem as suas estruturas compatíveis com a tecnologia CAC até 2020.Esta ideia foi 
abandonada a pretexto de que, nessa data, esta tecnologia não seria financeiramente 
interessante. A futura directiva poderia introduzir uma cláusula de rendez-vous a fim de rever 
a futura directiva. Essa revisão poderia tornar obrigatória, numa certa data, a CAC para todas 
as novas instalações de mais de 300 MW. A obrigação para cada instalação de combustão de 
se preocupar com uma futura aplicação da CAC (noção de pronto a captar) permanece 
relativamente limitada se os objectivos não forem claramente fixados.

Pode igualmente questionar-se o prazo muito curto atribuído à fase exploratória que 
compreenderia nomeadamente os ensaios de injecção de pequenas quantidades de CO2 para 
enriquecer os estudos prévios ao pedido de autorização de armazenagem. A experiência no 
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domínio da prospecção de localizações para armazenagem de gás natural parece demonstrar
que são com frequência necessários períodos muito mais longos para a fase exploratória, num 
contexto geológico preciso.

É necessário desenvolver mais estudos sobre os eventuais efeitos sobre o ambiente da 
retenção de CO2 e das fugas para o ambiente marinho e terrestre. As questões dos direitos de 
propriedade e de responsabilidade em caso de fugas deverão ser das mais espinhosas.   

A CAC não é uma solução tão popular como a energia eólica, das marés ou solar. Serão 
necessários novos progressos, nomeadamente em matéria de armazenagem, e deverão 
igualmente ser ultrapassados vários obstáculos para que a CAC se torne numa verdadeira 
técnica de redução das emissões de CO2 por direito próprio.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 4–A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4–A. Segundo as estimativas realizadas 
para a análise do impacto da directiva 
proposta, admitindo que a CAC esteja
prevista no sistema europeu de comércio 
de licenças de emissão regime de 
comércio de licenças de emissão e 
partindo de uma hipótese de 20% de 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa até 2020, poderiam ser 
armazenadas 7 milhões de toneladas de 
CO2 e até 160 milhões de toneladas em 
2030. As emissões de CO2 evitadas em 
2030 representariam cerca de 15% das 
reduções requeridas na Europa.

Or. fr
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Alteração 2

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 de 
demonstração, 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 
europeias são o projecto Sleipner, no Mar 
do Norte, (Statoil) e o projecto In Salah,
na Argélia, (Statoil, BP e Sonatrach). Os 
outros projectos de demonstração em 
curso são o projecto Vattenfall em 
Schwartzre Pumpe, na Alemanha, e o 
projecto de CAC da Total, na bacia de 
Lacq, em França.

Or. fr

Alteração 3

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7–B (novo)

Texto da Comissão Alteração

7–B. É imperativo que a União Europeia 
inicie, logo que possível, uma acção de 
demonstração da CAC num quadro 
político integrado prevendo, 
nomeadamente, actividades específicas de 
investigação e desenvolvimento através de 
projectos-piloto e de medidas de 
informação e sensibilização do público. 
Se a União Europeia conservar a sua 
posição de líder mundial no 
desenvolvimento de tecnologias CAC e se 
a sua divulgação comercial se fizer 
rapidamente, as empresas europeias 
beneficiarão de novos mercados em países 
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terceiros como a China ou a Índia.

Or. fr

Alteração 4

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, publicados e não 
discriminatórios. 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. fr
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Alteração 5

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) Convém que os Estados-Membros 
informem a Comissão sobre todas as 
licenças de exploração e armazenagem 
emitidas pelas autoridades competentes 
em conformidade com a presente 
directiva, num prazo mínimo de um mês 
após a emissão da licença pela autoridade 
competente. Antes de emitir uma licença 
de armazenagem, os Estados-Membros 
podem solicitar à Comissão um parecer 
sobre o seu projecto de licenciamento. 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. 

Or. fr

Alteração 6

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. As 
exigências específicas do plano de 
monitorização devem ser conformes às 
exigências fixadas pela directiva relativa 
ao sistema europeu de comércio de
direitos de emissão de gases com efeito de 
estufa.

Or. fr

Alteração 7

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 e 
que todas as exigências contidas na 
autorização de armazenagem estão 
preenchidas. 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 três 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. 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.
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Or. fr

Alteração 8

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 
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. 

(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 
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 em 
condições não discriminatórias. 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. Deve ser encarado um 
acesso regulamentado às infra-estruturas 
de transporte como uma boa opção para 
os operadores no decurso dos primeiros 
anos de desenvolvimento comercial da 
CAC. 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. fr
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Alteração 9

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1.º – 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 o mais possível 
quaisquer efeitos negativos para o
ambiente bem como qualquer risco para a 
saúde humana ou para outras utilizações 
do solo ou do subsolo.

Or. fr

Alteração 10

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2.º – 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 
na coluna de água e nos fundos marinhos.

Or. fr

Alteração 11

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3.º – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

(7) ‘Exploração’: avaliação de potenciais 
complexos de armazenagem, segundo um 
procedimento específico que inclui 
actividades como a realização de 
prospecções por meios físicos ou químicos 
e sondagens, para obter dados acerca dos 
estratos geológicas no potencial complexo 
de armazenagem;

(7) ‘Exploração’: avaliação de potenciais 
complexos de armazenagem, segundo um 
procedimento específico que inclui 
actividades como a realização de 
prospecções por meios físicos ou químicos 
e sondagens, para obter dados acerca dos 
estratos geológicas no potencial complexo 
de armazenagem e testes de injecção para 
permitir a caracterização do local de
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armazenagem;

Or. fr

Alteração 12

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

Texto da Comissão Alteração

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

(11) ‘Alteração substancial’: alteração 
incompatível com a licença de
armazenagem que pode ter efeitos 
significativos no ambiente, na saúde na 
segurança e nas outras utilizações do solo 
ou do subsolo;

Or. fr

Alteração 13

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3.º – n.º 15–A (novo)

Texto da Comissão Alteração

15–A. "Risco de fuga significativo": risco 
de uma fuga susceptível de causar 
modificações substanciais no ambiente;

Or. fr

Alteração 14

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

Texto da Comissão Alteração

2. Uma formação geológica só será 
seleccionada como local de armazenagem 
se, nas condições de utilização propostas, 

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

não houver risco significativo de fuga e 
não for provável a ocorrência de impactos 
negativos significativos para o ambiente, a 
saúde ou as outras utilizações do solo ou 
do subsolo. 

Or. fr

Alteração 15

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 5.º – 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 cincos anos. Este período pode 
ser renovado se, no primeiro período de 
cinco anos, o titular da licença efectuou 
esforços de exploração notórios e 
contínuos. 

Or. fr

Alteração 16

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 7.º – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

(4) quantidade total de CO2 a injectar e 
armazenar, juntamente com as previsões 
em matéria de fontes e composição dos 
fluxos de CO2 e de taxas de injecção;

(4) quantidade total de CO2 que pode ser 
injectada e armazenada em função das 
características da zona de armazenagem
bem como as fontes e composição dos 
fluxos de CO2 e de taxas de injecção;

Or. fr
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Alteração 17

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 8.º – 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 colectiva
tecnicamente competente e 
financeiramente fiável para o efeito e são 
dadas formação e actualização profissional 
e técnica a esta pessoa e a todo o pessoal; 

Or. fr

Alteração 18

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9.º – n.º 4 –A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4–A. A obrigação de iniciar as actividades 
de armazenagem num prazo de dois anos 
após a obtenção da licença de 
armazenagem;

Or. fr

Alteração 19

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 10.º – 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 

1. Os Estados-Membros informarão a
Comissão sobre todas as licenças de
exploração e de armazenagem emitidas 
pelas autoridades competentes em 
conformidade com a presente directiva, 
logo que possível e num prazo máximo de 
um mês após a emissão dessa licença pela 
autoridade competente. 
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meses após a sua apresentação.

Or. fr

Alteração 20

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 10.º – 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. Antes de emitir uma licença de
armazenagem, os Estados-Membros 
podem solicitar o parecer da Comissão 
sobre o seu projecto de licença.

Or. fr

Alteração 21

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 11.º – 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 ao 
encerramento do local ou até à emissão de 
uma nova licença de armazenagem, o 
anterior operador continua a assumir a 
responsabilidade pelo local de 
armazenagem, incluindo a totalidade das 
obrigações jurídicas associadas. Em caso 
de incumprimento do anterior operador, a 
autoridade competente executará ela 
própria os trabalhos e cobrará ao anterior 
operador todos os custos suportados. 

Or. fr
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Alteração 22

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

Texto da Comissão Alteração

c) detecção de fugas de CO2; c) detecção de fugas de CO2 em 
conformidade com a Directiva 
2003/87/CE;

Or. fr

Alteração 23

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

Texto da Comissão Alteração

f) avaliação da contenção total do CO2 
armazenado, por prazo indefinido.

f) avaliação da contenção total do CO2 
armazenado, por prazo indefinido
actualizando a avaliação da segurança e 
da integridade do local a curto e longo 
prazo.

Or. fr

Alteração 24

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 16.º – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A autoridade competente pode a 
qualquer momento exigir que o operador 
tome medidas correctivas adicionais ou 
diferentes das estabelecidas no plano de 
medidas correctivas. Pode também, a 
qualquer momento, tomar ela própria 
medidas correctivas, cujos custos cobrará 
em seguida ao operador.

3. A autoridade competente pode a 
qualquer momento exigir que o operador 
tome medidas correctivas adicionais ou 
diferentes das estabelecidas no plano de 
medidas correctivas e, nomeadamente 
prever a aplicação de planos de 
evacuação de emergência em caso de 
risco importante de fuga. Pode também, a 
qualquer momento, tomar ela própria 
medidas correctivas, cujos custos cobrará 
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em seguida ao operador.

Or. fr

Alteração 25

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 18.º – 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, 
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 e que todos os 
requisitos que figuram na licença de 
armazenagem tenham sido satisfeitos. 
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.

Or. fr

Alteração 26

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 18.º – 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 

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 
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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. 

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 três
meses após a sua apresentação. 

Or. fr

Alteração 27

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 32
Directiva 2001/80/CE
Artigo 9–A – n.º 1–A

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros farão com que as 
instalações de combustão de capacidade 
igual ou superior a 300 mega watts e 
produzindo electricidade cujo pedido de 
autorização de entrada em funcionamento 
seja apresentado depois da entrada em 
vigor da directiva XX/XX/CE, sejam 
obrigadas a respeitar o nível mínimo de 
rendimento eléctrico anual médio de 48% 
a fim de optimizar a utilização dos 
combustíveis fósseis e de compensar a 
perda de rendimento ligada à introdução 
da captura, transporte e armazenagem do 
CO2.

Or. fr

Alteração 28

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 32
Directiva 2001/80/CE
Artigo 9–A – n.º 1–B

Texto da Comissão Alteração

Com base na experiência adquirida com a 
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captura, sequestração geológica e 
transporte do carbono e à luz da evolução 
do contexto internacional, a Comissão 
apresentará uma nova proposta antes de 
31 de Dezembro de 2012.
A nova proposta fixará uma data a partir 
da qual todas as novas instalações de 
combustão de capacidade igual ou 
superior a 300mega watts serão equipadas 
de dispositivos de captura e armazenagem 
de Co2, bem como um período transitório 
para que as instalações existentes sejam 
progressivamente adaptadas.

Or. fr


