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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

iii) Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alteraçãos a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.
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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

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))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2008)0018),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º e o n.º 1 do artigo 175.º do Tratado CE, nos termos 
dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0040/2008),

– Tendo em conta o artigo 51.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e o parecer da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia (A6-
0000/2008),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Alteração 1

Proposta de directiva
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 

(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, nos termos das condições de utilização
propostas não se preveja nenhum risco de 
fuga susceptível de surtir um impacto 
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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.

negativo na saúde humana ou no 
ambiente, o que deverá ser determinado 
por meio da caracterização e da avaliação 
do potencial complexo de armazenagem, 
segundo requisitos específicos.

Or. en

Justificação

O adjectivo "significativo" dá azo a alguma incerteza.  Seria, com efeito, completamente 
inaceitável atribuir uma licença de armazenagem caso uma fuga seja considerada provável, 
fuga essa que poderia surtir efeitos nefastos a nível da saúde humana ou do ambiente.

Alteração 2

Proposta de directiva
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 projectos de licenças de 
armazenagem devem ser concedidos pela 
autoridade competente em cada Estado-
Membro.  A Comissão dispõe de um prazo 
de um mês no máximo após a atribuição 
da licença pela autoridade competente 
para levantar objecções, na sequência das 
quais a licença é suspensa enquanto se 
aguardam os resultados do debate.  O 
controlo 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. en

Justificação

Embora os processos devam sofrer um mínimo de atrasos, se apenas um Estado-Membro 
cometer um erro ao atribuir uma licença sem ter garantias de que o CO2 poderá ser 
armazenado de forma segura, a confiança do público em relação à CAC poderá ficar
comprometida.  Assim sendo, importa que a Comissão possa proceder a uma verificação 
final. 
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Alteração 3

Proposta de directiva
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 ou 
de fugas susceptíveis de surtir um impacto 
negativo a nível da saúde humana ou do 
ambiente, 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. en

Justificação

O adjectivo "significativo" dá azo a alguma incerteza.  

Alteração 4

Proposta de directiva
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 ou irregularidades significativas. A 
autoridade competente não deve cobrar ao 
anterior operador custos suportados após a 
transferência da responsabilidade, a menos 
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que tenham sido fornecidas informações 
não exactas para justificar a transferência 
de responsabilidades.

Or. en

Alteração 5

Proposta de directiva
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 
significativas ou de fugas, os Estados-
Membros devem assegurar que os 
requerentes prestem uma garantia 
financeira ou outro instrumento 
equivalente, antes do início do processo de 
injecção de CO2.

Or. en

Justificação

 Na condição de a situação financeira do operador ter sido aceite, não se afigura oportuno 
que uma garantia financeira seja criada antes do início da actividade propriamente dita.

Alteração 6

Proposta de directiva
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. 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.

Or. en

Justificação

O mecanismo de resolução de litígios deveria ser criado para fins de mediação relativamente 
a questões que não o acesso à rede de transporte e aos locais de armazenagem.  Cf. 
considerando 30-A (novo) a seguir indicado.

Alteração 7

Proposta de directiva
Considerando 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(30-A) Os Estados-Membros deveriam 
definir mecanismos de resolução de 
litígios, bem como uma autoridade 
independente capaz de solucionar 
rapidamente litígios relativamente ao 
acesso às redes de transporte e aos locais
de armazenagem de CO2 e para fins de
mediação entre uma autoridade 
competente e os titulares de licenças de 
exploração ou de armazenagem em caso 
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de diferendos que, de outro modo, 
poderiam gerar conflitos jurídicos 
indetermináveis.

Or. en

Justificação

O mecanismo de resolução de litígios proposto pela Comissão em relação às redes de 
transportes poderia ser alargado a outros domínios.

Alteração 8

Proposta de directiva
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 
deve igualmente ser comunicado à 
Comissão.

(31) A autoridade competente deve criar e 
manter um registo de todos os locais de 
armazenagem explorados 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. 
O registo deve igualmente ser comunicado 
à Comissão.

Or. en

Justificação

A exploração de locais de armazenagem pode ter lugar por um período muito longo. Os 
registos que serão utilizados como fonte de referência para inúmeros outros objectivos 
deveriam ser completos e contemplar, quer os locais de armazenagem em curso de 
exploração, quer os locais encerrados.

Alteração 9

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente directiva estabelece um 
enquadramento jurídico para a 
armazenagem geológica de dióxido de 

1. A presente directiva estabelece um 
enquadramento jurídico para a 
armazenagem geológica de dióxido de 
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carbono (a seguir designado por “CO2”). carbono (a seguir designado por “CO2”), 
por forma a contribuir para a luta contra 
as alterações climáticas.

Or. en

Justificação

Convém indicar expressamente que a única razão para a armazenagem subterrânea de CO2
consiste em evitar a sua libertação para a atmosfera por contribuir para o problema das 
alterações climáticas. 

Alteração 10

Proposta de directiva
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 prever uma alternativa à 
libertação de CO2 na atmosfera, 
procedendo à sua contenção de forma 
permanente e segura a nível subterrâneo, 
de modo a impedir um impacto negativo 
para a saúde humana ou para o ambiente.

Or. en

Justificação

A presente Directiva só poderá ser considerada aceitável se prever a contenção permanente e
segura do CO2, de modo a impedir os impactos negativos para a saúde humana ou ambiente.  

Alteração 11

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A presente directiva não se aplica à 
armazenagem geológica de CO2 destinado 
a investigação, desenvolvimento ou ensaio 
de novos produtos e processos. 

2. A presente directiva não se aplica à 
armazenagem geológica de CO2 destinado 
a investigação, desenvolvimento ou ensaio 
de novos produtos e processos. Em 
contrapartida, deve ser aplicada a 
projectos de demonstração que prevejam 
quantidades totais de armazenagem iguais 
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ou superiores a 100 quilotoneladas.

Or. en

Justificação

Afigura-se importante adquirir experiências de controlo da disposição da CAC regulando os 
projectos de demonstração propostos pelo Conselho Europeu. (Também proposto pelo 
considerando 14).

Alteração 12

Proposta de directiva
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. Só é permitida a armazenagem de CO2 
em complexos de armazenagem que 
extravasem o âmbito territorial referido no 
n.º 1 em conformidade com o disposto no 
artigo 11.º-A e de forma consentânea com 
os acordos internacionais.

Or. en

Justificação

Uma formação geológica poderá ser vasta e estender-se além dos limites da UE. Os 
processos consagrados na presente Directiva deveriam reportar-se apenas às partes da 
mesma designadas de "complexos de armazenagem".

A presente alteração deve ser articulada com a proposta de novo artigo 11.º-A. A Directiva 
não deve excluir a exportação de CO2 para efeitos de armazenagem, na condição de serem 
respeitados critérios rigorosos e se estiver categoricamente excluída a armazenagem no 
subsolo marinho em violação da Convenção de Londres.

Alteração 13

Proposta de directiva
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’: área definida 
no âmbito de uma formação geológica 
utilizada para a armazenagem geológica de 
CO2; um único "local de 
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armazenamento" poderá compreender 
superfícies definidas no âmbito de 
formações geológicas separadas em 
estratos diferentes.

Or. en

Justificação

Um local de armazenagem pode encontrar-se apenas numa parte de uma formação geológica 
bastante mais vasta e poderá incluir formações geológicas em estratos diferentes.

Alteração 14

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

(5) ‘Fuga’: qualquer libertação 
quantificável de CO2 do complexo de 
armazenagem para a superfície, atmosfera 
ou a hidrosfera confirmada, se 
necessário, por sistemas de monitorização 
que utilizem as melhores tecnologias 
disponíveis;

Or. en

Justificação

A alteração torna a definição de fuga mais coerente com as orientações IPCC em matéria de 
melhores práticas e procura evitar controvérsias em relação à origem ou à quantidade de 
qualquer CO2 libertado.  A "hidrosfera" inclui oceanos, lagos e todas as águas da superfície 
terrestre.

Alteração 15

Proposta de directiva
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 e 
que especifica as condições em que a 
mesma pode ter lugar, emitida pela 
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autoridade competente, nos termos da 
presente directiva;

Or. en

Alteração 16

Proposta de directiva
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 especifica as 
condições em que a mesma pode ter lugar,
emitida pela autoridade competente, nos 
termos da presente directiva;

Or. en

Alteração 17

Proposta de directiva
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 resultar num risco acrescido de 
fuga;

Or. en

Justificação

O objectivo fundamental deve consistir na prevenção de fugas e de quaisquer riscos que estas 
possam comportar para a saúde humana e o ambiente.
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Alteração 18

Proposta de directiva
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, 
90% de dióxido de carbono que resulta dos
processos de captura, à qual não podem 
ser acrescentados resíduos ou outras 
substâncias para efeitos de eliminação;

Or. en

Justificação

Trata-se de uma definição específica destinada a complementar a definição proposta no 
artigo 12.º com vista a substituir o vago termo "predominantemente" por uma definição mais 
clara.  Uma percentagem superior a 90% pode ser requerida se forem tidos em consideração 
apenas os processos de captura de pós-combustão, embora isto iria provavelmente excluir o 
desenvolvimento de novas tecnologias promissoras de oxi-combustão.  Contudo, como neste 
caso o equilíbrio seria constituído por gases inertes de árgon, azoto e oxigénio, isto não 
deverá suscitar preocupações.  

Alteração 19

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 16

Texto da Comissão Alteração

(16) ‘Irregularidade significativa’: qualquer 
irregularidade nas operações de injecção ou 
armazenagem ou nas condições do próprio 
local que implique risco de fuga;

(16) ‘Irregularidade significativa’: qualquer 
irregularidade nas operações de injecção ou 
armazenagem ou no funcionamento do 
complexo de armazenagem que aumenta 
materialmente o risco de fuga;

Or. en

Justificação

A definição "irregularidade significativa" deve referir-se especificamente à possibilidade de 
que algo pode ter ocorrido debaixo da terra que implique uma necessidade real de se 
adoptarem medidas correctivas para impedir o eventual risco futuro de fuga. 
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Alteração 20

Proposta de directiva
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

Justificação

Trata-se de uma especificação das medidas correctivas necessárias caso se detectem 
irregularidades significativas. Não é admissível uma fuga de CO2 susceptível de ter um 
impacto negativo na saúde humana e no ambiente.

Alteração 21

Proposta de directiva
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 forem previsíveis riscos de fuga 
susceptíveis de terem um impacto negativo 
na saúde humana ou no ambiente.

Or. en

Justificação

A disposição deve ser mais elucidativa que a proposta pela Comissão.  Seria, com efeito, 
totalmente  inaceitável conceder uma licença de armazenagem para fins comerciais para 
casos em que seja previsível uma fuga (definição do Oxford English Dictionary -
"considerado como provável") susceptível de ter efeitos nefastos na saúde humana ou no 
ambiente.
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Alteração 22

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A adequação de uma formação 
geológica a local de armazenagem será 
determinada por meio da caracterização e 
da avaliação do potencial complexo de 
armazenagem e da zona circundante, 
segundo os critérios especificados no 
anexo I.

3. A adequação de uma formação 
geológica a local de armazenagem será
determinada por meio da caracterização e 
da avaliação do potencial complexo de 
armazenagem e da zona circundante, 
segundo os critérios especificados no 
anexo I e com base nas melhores práticas 
e orientações a serem definidas pela 
Comissão.

Or. en

Justificação

Embora os anexos forneçam o quadro de base necessário para a avaliação de um eventual 
local de armazenagem, é  possível melhorar o processo de execução e reforçar a confiança 
do público introduzindo o requisito de se seguirem as melhores práticas e de se definir 
orientações com vista a apoiar as autoridades competentes dos Estados-Membros.

Alteração 23

Proposta de directiva
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 
objectivos e publicados.

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 
objectivos, publicados e não 
discriminatórios.

Os procedimentos deverão ter em conta o 
facto de que os titulares de licenças de 
exploração estarão na posse dos dados 
obtidos durante a exploração e terão 
prioridade quando apresentarem um 
pedido de autorização de armazenagem 
antes da expiração da licença de 



PE407.716v01-00 18/54 PR\726692PT.doc

PT

exploração. Os Estados-Membros podem 
introduzir requisitos para a posterior 
venda ou transferência de dados obtidos 
durante a validade da licença de 
exploração, a fim de permitir qualquer 
concorrência posterior para uma licença 
de exploração no caso de o titular da 
autorização não tencionar apresentar um 
pedido de armazenagem ou se não 
preencher outras condições.

Or. en

Justificação

Importa encontrar uma solução para o caso de surgirem contradições nos procedimentos 
propostos pela Comissão. Embora o procedimento para a concessão tanto de licenças de 
exploração como posteriormente de licenças de armazenagem deva ser não discriminatório, 
não haverá incentivos para realizar trabalhos de exploração numa base comercial se não 
existir a possibilidade de aqueles que os efectuam poderem igualmente fazer a armazenagem 
de CO2 ou serem recompensados pelo seu investimento. Por conseguinte, o processo para a 
concessão de licenças de exploração deve ter em consideração o facto de que está 
directamente vinculado ao processo posterior de concessão de licenças de armazenagem. 

Alteração 24

Proposta de directiva
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. A duração de uma 
autorização não deverá ser superior ao 
período necessário para efectuar a 
exploração do potencial local para o qual 
é concedida. Os Estados-Membros podem 
prorrogar a duração da autorização desde 
que a exploração esteja a ser efectuada 
em conformidade com os seus requisitos.

Or. en

Justificação

O período de tempo proposto pela Comissão será, em muitos casos, demasiado curto. 
Podendo assumir-se que os Estados-Membros que concedem autorizações de exploração têm 
um verdadeiro interesse em facilitar a armazenagem de CO2, estes devem, por conseguinte, 
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ser livres de determinar os seus próprios requisitos para a duração das autorizações de 
exploração, sem receio de que daí resultem atrasos indevidos.

Alteração 25

Proposta de directiva
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 
CO2Os Estados-Membros devem assegurar 
que não sejam permitidos usos mutuamente 
incompatíveis do complexo durante o 
período de validade da licença e que os 
interesses e direitos de propriedade de 
terceiros titulares de licenças 
pré-existentes de produção de 
hidrocarbonetos, carvão ou outros 
minerais serão respeitados e 
salvaguardados aquando da atribuição 
das licenças de exploração para o local de 
armazenagem de CO2.  

Or. en

Justificação

A presente alteração visa reforçar os direitos de outras empresas que operam na mesma zona 
geográfica.

Alteração 26

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A licença de exploração deixará de 
ser válida a partir da data da sua 
expiração a não ser que, antes dessa data, 
o seu titular apresente um pedido de 
licença de armazenagem para o mesmo 
local em conformidade com o artigo 6.°. 
O titular da licença de exploração tem o 
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direito exclusivo de solicitar uma licença 
de armazenagem nos termos dos artigos 
6.° e 7.° até à data da sua expiração. 

Or. en

Justificação

The potential for contradiction in the procedures proposed by the Commission must be 
resolved.  While the process of awarding both exploration and subsequent storage permits 
should ideally be non-discriminatory there will be no incentive for carrying out exploration 
work on a commercial basis unless the likelihood exists that those who do it will also be able 
to undertake CO2 storage or be recompensed for their investment.  It must also be assumed 
that holders of exploration permits will retain the intellectual and commercial rights to the 
data they gather, and that it will be impossible for others to operate a storage site unless they 
purchase the rights to this data.  The holders of an exploration permit must therefore be given 
preference when the procedure for the award of a storage permit commences.

Alteração 27

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros providenciarão no 
sentido de os locais de armazenagem não 
serem explorados sem a devida licença de 
armazenagem.

1. Os Estados-Membros providenciarão no 
sentido de os locais de armazenagem não 
serem explorados sem a devida licença de 
armazenagem e que haverá apenas um 
operador para cada local de 
armazenagem, assim como não serão 
permitidas utilizações incompatíveis do 
complexo de armazenagem durante o 
período de validade da licença. 

Or. en

Justificação

A fim de garantir uma clareza absoluta em relação às responsabilidades, deverá apenas 
haver um único operador do local de armazenagem; importa destacá-lo nomeadamente para 
evitar possíveis conflitos com os titulares de direitos de exploração petrolífera para os casos 
de armazenagem offshore. 
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Alteração 28

Proposta de directiva
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. Sem prejuízo do n.º 4-B do artigo 5.º, os
Estados-Membros estabelecerão 
procedimentos para a concessão de 
licenças de armazenagem que assegurem 
que estas estejam abertas a todas as 
entidades detentoras das capacidades 
necessárias e que as licenças serão
concedidas com base em critérios 
objectivos, publicados e não 
discriminatórios.  

Or. en

Justificação

Subsiste a possibilidade de surgirem contradições nos procedimentos propostos pela 
Comissão. Embora o processo de adjudicação de contratos deva, idealmente, ser não 
discriminatório, isto afasta os incentivos para a realização de trabalhos de exploração. Por 
conseguinte, a presente alteração deve ser lida conjuntamente com o proposto no n.° 2 do 
artigo 5.°. 

Alteração 29

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) nome e endereço do requerente e, se 
não for a mesma pessoa, do potencial 
operador;

(1) Nome e endereço do potencial 
operador;

Or. en
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Alteração 30

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2) prova da competência técnica do 
requerente ou do potencial operador;

(2) prova da competência técnica do 
potencial operador;

Or. en

Justificação

É fundamental estabelecer a competência técnica da organização que será directamente 
responsável pelas operações. 

Alteração 31

Proposta de directiva
Artigo 7 – 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 a injectar e 
armazenar, juntamente com as previsões 
em matéria de fontes e composição dos 
fluxos de CO2, taxas de injecção e pressões, 
a localização das instalações de injecção e 
os métodos de transporte;

Or. en

Justificação

Trata-se de informações fundamentais para se poder efectuar uma avaliação correcta.

Alteração 32

Proposta de directiva
Artigo 7 – 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 da situação financeira do 
requerente e da sua capacidade de dar 
uma garantia ou outro instrumento 
equivalente, em conformidade com o artigo 



PR\726692PT.doc 23/54 PE407.716v01-00

PT

19.º, antes do início do processo de 
injecção de CO2.

Or. en

Justificação

Para fins da presente directiva, as provas da situação financeira da empresa, ou da sua 
empresa-mãe, devem ser suficientes na altura em que for apresentado o pedido. 

Alteração 33

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

9-A Uma proposta de plano de 
informação e de consulta públicas em 
conformidade com a Directiva 2003/4/CE 
no sentido de garantir que seja 
disponibilizada ao público um máximo de 
informação técnica e de carácter decisório 
no momento da primeira apresentação do 
pedido e da realização de quaisquer 
revisões e que seja dada ao público a 
oportunidade de apresentar observações à 
autoridade competente.

Or. en

Justificação
Visa reforçar os requisitos legais em relação à disponibilização de informação ambiental.

Alteração 34

Proposta de directiva
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 empresa 
financeiramente sólida com competência 
técnica comprovada;
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Or. en

Justificação

É imperioso estabelecer responsabilidades claras, juridicamente exequíveis. Por definição, 
uma empresa tecnicamente competente nomeará pessoas adequadas responsáveis pela gestão 
quotidiana do local.

Alteração 35

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) no caso de um ou mais de um 
operador que procedam à injecção no 
mesmo sistema ligado do ponto de vista 
hidrostático, as eventuais interacções a 
nível da pressão sejam tais que ambos os 
locais satisfaçam simultaneamente os 
requisitos da presente directiva;

Or. en

Justificação

A autoridade competente deve velar por não emitir licenças a dois operadores que possuam 
utilizar um sistema de armazenagem ligado do ponto de vista hidrostático, na medida em que, 
caso existam injecções paralelas, será difícil determinar a forma de atribuir 
responsabilidades. 

Alteração 36

Proposta de directiva
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) Não são apresentadas objecções pela 
Comissão nos termos da alínea f) do 
artigo 10º ou foi alcançado um acordo 
pela autoridade competente e pela 
Comissão, tornado público nos termos da 
mesma disposição;

Or. en
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Justificação

Formulação proposta pela Comissão, tendo em vista substituir os nºs 2 e 3 do artigo 8º e 
adaptar as disposições à nova proposta de formulação do artigo 10º.

Alteração 37

Proposta de directiva
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.

(3) A autoridade competente forneceu uma 
explicação e, se for caso disso, uma 
justificação a todos os membros do 
público que apresentaram observações 
específicas e individuais em relação ao 
pedido e que transmitiram o respectivo 
nome e formas de contacto.

Or. en

Justificação

A alteração destina-se a assegurar que a autoridade competente seja obrigada a ter 
plenamente em conta as observações, sugestões e preocupações específicas transmitidas por 
cidadãos que intervêm a nível individual e não apenas enquanto signatários de uma petição 
ou de um grupo de pressão organizado por via electrónica.

Alteração 38

Proposta de directiva
Artigo 10º

Texto da Comissão Alteração

Apreciação dos projectos de licenças de 
armazenagem pela Comissão

Aprovação de licenças de armazenagem

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.

Os Estados-Membros introduzirão o 
seguinte procedimento:
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(a) os requerentes de licenças de 
armazenagem transmitem à autoridade 
competente duas cópias de toda a 
documentação requerida;
(b) a autoridade competente transmitirá, 
após recepção da documentação do 
requerente, à Comissão os dados 
pormenorizados de cada pedido de 
licença, bem como todos os outros 
materiais suplementares que serão tidos 
em consideração pela autoridade 
competente para efeitos de adopção de 
uma decisão quanto à atribuição de uma 
licença de armazenagem;
(c) a Comissão confirma a recepção da 
documentação requerida à autoridade 
competente após a sua recepção;
(d) a autoridade competente comunica à 
Comissão se e quando autoriza a emissão 
de uma licença de armazenagem;
(e) a Comissão confirma a recepção da 
notificação de autorização imediatamente 
após a sua recepção;
(f) No prazo de um mês após a recepção 
da notificação da autorização de uma 
licença de armazenagem, a Comissão 
pode informar a autoridade competente 
que tem objecções que deverão basear-se 
nos requisitos da presente Directiva.  
Essas objecções suspendem a licença até 
ter sido logrado um acordo entre a 
autoridade competente e a Comissão e o 
mesmo ser tornado público.
(g) A licença de armazenagem é 
considerada aprovada se não forem 
recebidas objecções da Comissão dentro 
do prazo definido.

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

Or. en

Justificação
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A Comissão sustenta, na sua proposta, ter necessidade de seis meses para comunicar à 
autoridade competente a sua decisão.  Trata-se de um pesadelo burocrático, o que é 
naturalmente inaceitável. 
O relator entende que à Comissão deveria assistir o direito de proceder a um controlo final, 
na medida em que a incapacidade de proteger adequadamente a saúde e o meio ambiente em 
qualquer dos Estados-Membros poderá comprometer a confiança dos cidadãos nas 
tecnologias CAC em toda a Europa. 
O procedimento proposto na presente alteração permite à Comissão trabalhar paralelamente 
com as autoridades competentes dos Estados-Membros. 

Alteração 39

Proposta de directiva
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. As 
licenças de armazenagem podem ser 
alteradas, de molde a permitir pequenas 
modificações em conformidade com as 
directrizes que serão preparadas pela 
Comissão.

Or. en

Justificação

A presente alteração destina-se a lograr uma maior certeza jurídica.  Importa assinalar que 
no artigo 16.º também se prevê que a autoridade competente esteja habilitada a exigir uma 
intervenção para prevenir qualquer fuga ou a intervir em seu próprio nome.

Também poderão ser tidas em consideração informações internas ou de outras fontes (3-A). 

A autoridade competente não deveria guardar a suspensão das negociações para obrigar o 
operador a proceder ao pagamento antes da utilização dos fundos disponíveis.
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Alteração 40

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. A autoridade competente apreciará e, se 
necessário, actualizará ou retirará a licença 
de armazenagem:

3. A autoridade competente apreciará e, se 
necessário, actualizará ou retirará a licença 
de armazenagem, ou requererá ao titular 
da licença que proceda às seguintes 
medidas correctivas:

Or. en

Justificação

Cf. justificação ao n.º 2 do artigo 11º.

Alteração 41

Proposta de directiva
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 
que possam surtir um impacto negativo 
para a saúde humana ou para o ambiente, 
em conformidade com o n.º 1 do artigo 16.º

Or. en

Justificação

Cf.  justificação ao n.º 2 do artigo 11º.

Alteração 42

Proposta de directiva
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 

4. Se uma autoridade competente tiver 
actuado no sentido de rever, actualizar ou 
retirar uma licença de armazenagem nos 
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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.

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 .   No último 
caso, 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, recorrendo, 
por exemplo, à garantia financeira nos 
termos do n.º 2 do artigo 19.º.

Or. en

Justificação

Cf. justificação ao n.º 2 do artigo 11º.

Alteração 43

Proposta de directiva
Artigo 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º-A
Exportação de CO2 para países terceiros 
para fins de armazenagem geológica
1. Caso o CO2 deva ser exportado da 
Comunidade para um país terceiro para 
fins de armazenagem geológica, o 
detentor do CO2 apresenta um pedido de 
autorização de exportação à autoridade 
competente do Estado-Membro de origem.
2. A autoridade competente do 
Estado-Membro de origem notifica o 
consentimento à autoridade competente 
do Estado de destino.
3. A autoridade competente do Estado-
Membro de origem apenas pode autorizar 
a exportação se:
(a) a autoridade competente do país de 
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destino tiver dado o seu consentimento;
(b) existirem garantias de que a 
armazenagem geológica de CO2 no país 
de destino tem lugar em conformidade 
com os requisitos consagrados na 
presente Directiva;
(c) a armazenagem geológica de CO2
estiver coberta por um sistema de 
comércio de emissões no país de destino, 
ligado ao regime do comércio de emissões 
da UE nos termos da Directiva 
2003/87/CE. 
4. A exportação de CO2  não será 
autorizada sem o consentimento 
específico da Comissão.

Or. en

Justificação

A Directiva não deve excluir a possibilidade de exportação de CO2 para fins de 
armazenagem geológica caso as disposições em matéria de armazenagem obedeçam a 
critérios de segurança equivalentes aos vigentes na UE.

Alteração 44

Proposta de directiva
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 

1. Um fluxo de CO2 deve consistir em,
pelo menos, 90% de 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, podendo ser aditados 
marcadores para efeitos de monitorização 
e verificação da migração de CO2. 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 
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direito comunitário aplicável. significativo para o ambiente ou violariam 
o disposto no direito comunitário aplicável.

Or. en

Justificação

A expressão "predominantemente" dá azo a incerteza. Um valor superior a 90% poderia ser 
requerido caso sejam considerados processos de captura de pós-combustão, o que excluiria, 
porém, o desenvolvimento da nova tecnologia de combustão de oxigénio.  Todavia, na medida 
em que o equilíbrio no fluxo de CO2 consistiria neste caso em gases inertes de árgon, 
nitrogénio e oxigénio, tal não deve dar azo a preocupações.  

Do mesmo modo, o adjectivo “significativo” também é inaceitável.  Uma concentração de 
substâncias poluentes que ultrapasse níveis aceitáveis e que comporte algum tipo de risco 
não pode ser tolerada.

Alteração 45

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros assegurarão que o 
operador proceda à monitorização das 
instalações de injecção, do complexo de 
armazenagem (incluindo, se possível, o 
penacho de CO2) e, se se justificar, do 
meio ambiente circundante, para efeitos de:

1. Os Estados-Membros assegurarão que o 
operador proceda à monitorização das 
instalações de injecção, do complexo de 
armazenagem (incluindo, o penacho de 
CO2) e, se se justificar, do meio ambiente 
circundante, para efeitos de:

Or. en

Justificação

A parte mais importante de qualquer plano de monitorização consiste em determinar se 
tiveram lugar alterações significativas nos padrões de armazenagem do CO2 (nomeadamente 
se existiu qualquer migração que possa ocasionar uma fuga) e se é necessário tomar medidas 
para lhes fazer face.

A monitorização do penacho de CO2 é essencial caso se queira prever qualquer potencial 
fuga, razão pela qual a expressão "se possível" deve ser eliminada.
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Alteração 46

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) verificação da quantidade de CO2
armazenado;

Or. en

Justificação

Cf.  justificação à parte introdutória do n.º 1 do artigo 13º.

Alteração 47

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) detecção de efeitos adversos 
significativos para o meio ambiente 
circundante, para populações humanas ou 
para utentes da biosfera circundante;

d) detecção de efeitos adversos para o meio 
ambiente circundante, para populações 
humanas ou para utentes da biosfera 
circundante;

Or. en

Justificação

Qualquer impacto negativo para a saúde humana ou o ambiente é inaceitável, razão pela 
qual cumpre suprimir a palavra “significativos”.

Alteração 48

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

Texto da Comissão Alteração

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

f) actualização da avaliação da segurança 
e da integridade do local de armazenagem 
a curto e a longo prazo, incluindo a 
avaliação da contenção total do CO2
armazenado, por prazo indefinido.
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Or. en

Justificação

Cf. justificação à parte introdutória do n.º 1 do artigo 13º.

Alteração 49

Proposta de directiva
Artigo 13 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2.  A monitorização basear-se-á num plano 
de monitorização elaborado pelo operador 
segundo os requisitos estabelecidos no 
anexo II e apresentado à autoridade 
competente, que o aprova, em 
conformidade com o n.º 5 do artigo 7.º e 
com o n.º 5 do artigo 9.º. O plano será 
actualizado segundo os requisitos 
estabelecidos no anexo II e, em qualquer 
caso, de cinco em cinco anos, atendendo à 
evolução técnica. Os planos actualizados 
serão novamente submetidos à aprovação 
da autoridade competente.

2.  A monitorização basear-se-á num plano 
de monitorização elaborado pelo operador 
segundo os requisitos estabelecidos no 
anexo II que exporá em pormenor o 
controlo a efectuar de acordo com as 
orientações adoptadas nos termos do 
artigo 14.º e do n.º 2 do artigo 23.º da 
Directiva 2003/87/CE, e apresentado à 
autoridade competente, que o aprova, em 
conformidade com o n.º 5 do artigo 7.º e 
com o n.º 5 do artigo 9.º. O plano será 
actualizado segundo os requisitos 
estabelecidos no anexo II e, em qualquer 
caso, de cinco em cinco anos, atendendo às 
variações do risco de fugas estimado, aos 
novos conhecimentos científicos e ao 
aperfeiçoamento das melhores tecnologias 
disponíveis. Os planos actualizados serão 
novamente submetidos à aprovação da 
autoridade competente. O plano de 
monitorização e todos os planos 
actualizados serão disponibilizados para 
exame público.

Or. en

Justificação

Os requisitos em matéria de monitorização e informação devem ser alinhados com os da 
directiva relativa ao regime comunitário de comércio de licenças de emissão de gases com 
efeito de estufa.

O processo regulamentar deve ser adaptado em função dos ensinamentos extraídos da 
experiência e dos novos conhecimentos técnicos.

A fim de manter a confiança dos cidadãos, é necessário salientar que os planos de 
monitorização serão levados ao conhecimento do público.
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Alteração 50

Proposta de directiva
Artigo 14 - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(3)  Prova da manutenção da garantia 
financeira em conformidade com o 
artigo 19.º e com o n.º 9 do artigo 9.º;

(3)  Prova da emissão e manutenção da 
garantia financeira em conformidade com o 
artigo 19.º e com o n.º 9 do artigo 9.º;

Or. en

Justificação

Esta alteração confere uma certa flexibilidade à prestação da garantia financeira, 
nomeadamente para que a situação financeira de uma sociedade-mãe possa ser tida em 
conta. 

Alteração 51

Proposta de directiva
Artigo 15 - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3.  As inspecções ordinárias serão 
efectuadas pelo menos uma vez por ano e 
incidirão nas instalações de injecção e 
monitorização, assim como em toda a 
gama de efeitos do complexo de 
armazenagem com relevância para o 
ambiente.

3.  As inspecções ordinárias serão 
efectuadas uma vez por ano durante os 
cinco primeiros anos após o início da 
injecção e, subsequentemente, sempre que 
a autoridade competente o considere 
necessário, e incidirão nas instalações de 
injecção e monitorização, assim como em 
toda a gama de efeitos do complexo de 
armazenagem com relevância para o 
ambiente.

Or. en

Justificação

Em caso de problema, é provável que este ocorra pouco tempo depois do início do processo 
de injecção, razão pela qual é conveniente proceder a inspecções regulares. Contudo, a 
geologia de cada local de armazenagem é diferente e incumbe às autoridades competentes 
determinar o regime das inspecções a longo prazo mais adequado às circunstâncias.  
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Alteração 52

Proposta de directiva
Artigo 16 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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 que possam ter um impacto 
negativo para a saúde humana ou para o 
ambiente, o operador notifique 
imediatamente a autoridade competente e 
tome as necessárias medidas correctivas.

Or. en

Justificação

A alteração confere aos operadores dos locais de armazenagem uma maior clareza jurídica, 
ao exigir que a autoridade competente justifique os seus pedidos, ao mesmo tempo que 
reforça a faculdade de a autoridade competente tomar medidas em caso de inobservância das 
condições de licenciamento ou de ameaça contra a saúde humana ou o ambiente.  

Alteração 53

Proposta de directiva
Artigo 16 - 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, se as medidas 
adoptadas no âmbito do plano de medidas 
correctivas se revelarem ineficazes, se as 
circunstâncias tiverem mudado 
significativamente desde a adopção do 
referido plano ou se existir um risco de 
fuga que possa ter um impacto negativo 
para a saúde humana ou para o ambiente.

Or. en



PE407.716v01-00 36/54 PR\726692PT.doc

PT

Justificação

Ver a justificação da alteração ao n.º 1 do artigo 16.º.

Alteração 54

Proposta de directiva
Artigo 16 - n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4.  Se o operador não tomar as medidas 
correctivas necessárias, a autoridade 
competente tomá-las-á ela própria, 
cobrando em seguida os custos ao 
operador.

4.  Se o operador não tomar as medidas 
correctivas no prazo necessário para 
evitar as fugas que possam ter um 
impacto negativo para a saúde humana 
ou para o ambiente, a autoridade 
competente tomá-las-á ela própria, 
cobrando em seguida os custos ao 
operador.

Or. en

Justificação

Ver a justificação da alteração ao n.º 1 do artigo 16.º.

Alteração 55

Proposta de directiva
Artigo 17 - n. º 1 - alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b)  a pedido do operador, mediante 
autorização da autoridade competente;

b)  a pedido do operador, mediante 
autorização da autoridade competente; ou

Or. en

Alteração 56

Proposta de directiva
Artigo 17 - n.º 3 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3.  As obrigações referidas no n.º 2 serão 
cumpridas com base num plano 
pós-encerramento, elaborado pelo operador 

3.  As obrigações referidas no n.º 2 serão 
cumpridas com base num plano 
pós-encerramento, elaborado pelo operador 
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segundo as melhores práticas e em 
conformidade com os requisitos constantes 
do ponto 2 do anexo II. Será apresentado 
um plano provisório pós-encerramento à 
autoridade competente, que o aprovará, em 
conformidade com o n.º 7 do artigo 7.º e o 
n.º 7 do artigo 9.º. Antes do encerramento 
de um local de armazenagem por força do 
n.º 1, alíneas a) ou b), o plano provisório 
pós-encerramento será:

segundo as melhores práticas e as 
orientações elaboradas pela Comissão em 
conformidade com os requisitos constantes 
do ponto 2 do anexo II. Será apresentado 
um plano provisório pós-encerramento à 
autoridade competente, que o aprovará, em 
conformidade com o n.º 7 do artigo 7.º e o 
n.º 7 do artigo 9.º. Antes do encerramento 
de um local de armazenagem por força do 
n.º 1, alíneas a) ou b), o plano provisório 
pós-encerramento será:

Or. en

Alteração 57

Proposta de directiva
Artigo 17 - n. º 3 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a)  actualizado na medida do necessário, 
designadamente à luz das melhores 
práticas;

a)  actualizado na medida do necessário, 
tendo em conta a análise de riscos, as 
melhores práticas e a evolução 
tecnológica, mas sem impor novas 
exigências de carácter desrazoável;

Or. en

Alteração 58

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 2

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 

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 os critérios 
estabelecidos na licença de armazenagem 
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ateste o cumprimento deste critério e 
apresentá-lo à autoridade competente, para 
esta aprovar a transferência.

sobre a transferência da responsabilidade 
foram respeitados. 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. en

Justificação

Esta alteração confere certeza jurídica ao operador. O confinamento total do CO2 será
evidentemente um dos critérios.  

Alteração 59

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4.  Juntamente com a decisão de aprovação 
referida no n.º 3, a autoridade competente 
pode comunicar ao operador requisitos 
actualizados aplicáveis à selagem do local 
de armazenagem e à remoção das 
instalações de injecção, nos termos dos n.os

2 e 3 do artigo 17.º. A transferência da 
responsabilidade terá lugar após a selagem 
do local de armazenagem e a remoção das 
instalações de injecção.

4.  Juntamente com a decisão de aprovação 
referida no n.º 3, a autoridade competente 
pode comunicar ao operador requisitos 
actualizados e razoáveis aplicáveis à 
selagem do local de armazenagem e à 
remoção das instalações de injecção, nos 
termos dos n.os 2 e 3 do artigo 17.º. A 
transferência da responsabilidade terá lugar 
após a selagem do local de armazenagem e 
a remoção das instalações de injecção.

Or. en

Justificação

O operador não deve correr o risco de incerteza resultante de requisitos jurídicos de carácter 
desrazoável que lhe possam ser impostos por uma autoridade competente no intuito provável 
de não assumir a responsabilidade a longo prazo pelo local, facto que constitui um aspecto 
fundamental da directiva.
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Alteração 60

Proposta de directiva
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 na sequência da 
monitorização ou de outros 
procedimentos efectuados para satisfazer 
as exigências da legislação comunitária 
em vigor, nomeadamente as Directivas 
92/43/CEE, 2000/60/CE e 2006/118/CE, 
ou em resultado de informações obtidas 
para outros fins, a monitorização será 
reactivada conforme o necessário para 
avaliar a escala do problema e a eficácia 
das medidas correctivas.

Or. en

Justificação

A transferência da responsabilidade do operador para a autoridade competente está 
subordinada à ausência de fugas, razão pela qual não é necessário um regime de 
monitorização formal. Diversas directivas em vigor (Habitats, água e águas subterrâneas) 
que serão completadas por outros actos que estão a ser examinados (estratégia marítima, por 
exemplo) prevêem uma monitorização susceptível de detectar a presença de CO2.

Alteração 61

Proposta de directiva
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.  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. Esta disposição não se aplica 
quando se verificar que, por erro ou 
negligência do operador ou devido a um 
acto deliberado e intencional de 
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falsificação, os elementos de prova 
fornecidos para os efeitos do disposto no 
n.º 1 se baseiam em informações 
inexactas.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa proteger os Estados-Membros contra o comportamento negligente ou 
fraudulento por parte dos operadores.

Alteração 62

Proposta de directiva
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, antes do início do processo de 
injecção de CO2, 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

A prestação de uma garantia financeira só deve ser exigida antes do início do processo de 
injecção. Exigi-lo antecipadamente equivaleria a impor um encargo financeiro sem razão 
válida para isso.
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Alteração 63

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 - parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Sob reserva de uma avaliação 
transparente e baseada nos riscos, os 
Estados-Membros determinarão as 
formas aceitáveis de garantias 
financeiras, tendo devidamente em conta 
a gama de produtos disponíveis nos 
mercados internacionais e os custos 
associados.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros deveriam ter a possibilidade de negociar métodos de prestação de 
garantias financeiras que não imobilizem necessariamente o capital ou impeçam a 
participação de um grande número de pequenas e médias empresas por razões de viabilidade 
económica dos projectos.

Alteração 64

Proposta de directiva
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 não discriminatórias 
determinadas pelo Estado-Membro. O 
Estado-Membro dará cumprimento aos 
objectivos de acesso justo e aberto, tendo 
em conta:

Or. en

Justificação

A presente alteração visa salientar que as explorações que proporcionam instalações de 
transporte e armazenagem devem estar em condições de assegurar um retorno adequado dos 
seus investimentos e gerir as empresas numa base comercial, sujeita a condições de 
autorização.
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Alteração 65

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) o imperativo de respeitar as 
necessidades razoáveis, devidamente 
comprovadas, do proprietário ou operador 
do local de armazenagem ou da rede de 
transporte de CO2 e os interesses de todos 
os outros utilizadores da armazenagem, da 
rede ou das instalações de processamento 
ou tratamento que possam ser afectados; e

(d) o imperativo de respeitar as 
necessidades razoáveis, devidamente 
comprovadas, bem como os interesses 
financeiros justificados do proprietário ou 
operador do local de armazenagem ou da 
rede de transporte de CO2, incluindo o seu 
direito a firmar acordos contratuais de 
longo prazo sobre o acesso a capacidades 
de transporte e de armazenagem, na 
condição de que tal não restrinja o acesso 
de terceiros se a capacidade disponível 
não for usada integralmente durante o 
plano de armazenagem em curso, e os 
interesses de todos os outros utilizadores 
da armazenagem, da rede ou das 
instalações de processamento ou 
tratamento que possam ser afectados; e;

Or. en

Justificação

A presente alteração visa salientar que as explorações que proporcionam instalações de 
transporte e armazenagem devem estar em condições de assegurar um retorno adequado dos 
seus investimentos e gerir as empresas numa base comercial, sujeita a condições de 
autorização.

Alteração 66

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem garantir o 
estabelecimento de disposições para a 
resolução de litígios, incluindo a existência 
de uma autoridade independente das partes 
que tenha acesso a todas as informações 
pertinentes, por forma a permitir a rápida 

1. Os Estados-Membros devem garantir o 
estabelecimento de disposições para a 
resolução de litígios, incluindo a existência 
de uma autoridade independente das partes 
que tenha acesso a todas as informações 
pertinentes.
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resolução dos litígios relacionados com o 
acesso às redes de transporte e aos locais 
de armazenagem de CO2, tendo em conta 
os critérios definidos no n.º 2 do artigo 20.º 
e o número de partes eventualmente 
envolvidas na negociação do acesso.

A autoridade deve ter como objectivo:
(a) permitir a rápida resolução dos litígios 
relacionados com o desenvolvimento das 
infra-estruturas de CO2 e o acesso às 
redes de transporte e aos locais de 
armazenagem de CO2, tendo em conta os 
critérios definidos no n.º 2 do artigo 20.º e 
o número de partes eventualmente 
envolvidas na negociação do acesso.

b) assegurar a mediação entre uma 
autoridade competente e os titulares das 
licenças de exploração ou de 
armazenagem no caso de diferenças que, 
de outro modo, se poderiam traduzir em 
litígios jurídicos.

Or. en

Justificação
Um processo de resolução de litígios que preveja a mediação para evitar a necessidade de 
acções legais onerosas e demoradas será útil e não deve ser reservado unicamente para o 
tratamento de assuntos relacionados com a rede de transporte.  Igualmente, deveria estar 
disponível para mediação em litígios entre a autoridade competente e os operadores ou os 
requerentes de licenças. Por isso, deve introduzir-se uma versão revista da disposição 
relativa à resolução de litígios no n.º 23-A (novo) - Capítulo 6 (Disposições gerais).

Alteração 67

Proposta de directiva
Artigo 22.º

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-membros estabelecerão ou 
designarão a(s) autoridade(s) 
competente(s) responsável(is) pelo 
cumprimento das obrigações decorrentes 
da presente directiva. Nos casos em que for 
designada mais de uma autoridade 

Os Estados-membros estabelecerão ou 
designarão a(s) autoridade(s) 
competente(s) responsável(is) pelo 
cumprimento das obrigações decorrentes 
da presente directiva. Nos casos em que for 
designada mais de uma autoridade 
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competente, deve haver uma coordenação 
do trabalho efectuado por essas autoridades 
no âmbito da presente directiva.

competente, os Estados-Membros devem 
estabelecer disposições de coordenação do 
trabalho efectuado por essas autoridades no 
âmbito da presente directiva.

Or. en

Alteração 68

Proposta de directiva
Artigo 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.º-A
Comité de Revisão Técnica

A Comissão deve criar um comité de 
revisão técnica encarregado de a ajudar 
na elaboração de directrizes sobre as 
melhores práticas a utilizar pelas 
autoridades competentes e pelos 
operadores.  Os trabalhos do comité são 
públicos e transparentes.

Or. en

Alteração 69

Proposta de directiva
Artigo 24 – título

Texto da Comissão Alteração

Registo de locais de armazenagem 
encerrados

Registo dos locais de armazenagem

Or. en

Justificação

A exploração de locais de armazenagem pode ter lugar por um período muito longo. Os 
registos que serão utilizados como fonte de referência para inúmeros outros objectivos 
deveriam ser completos e contemplar, quer os locais de armazenagem em curso de 
exploração, quer os locais encerrados. No entanto, para evitar uma burocracia 
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desnecessária, não deveria ser necessário prestar a Bruxelas pormenores de cada alteração, 
senão de três em três anos.

Alteração 70

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade competente criará e 
manterá um registo de todos os locais de 
armazenagem encerrados e complexos 
vizinhos, incluindo mapas das respectivas 
zonas de implantação. 

1. A autoridade competente criará 
imediatamente e manterá, a partir desse 
momento, um registo de todos os locais de 
armazenagem operacionais e encerrados e 
complexos vizinhos, incluindo mapas das 
respectivas zonas de implantação.

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração ao título do artigo 24.º.

Alteração 71

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O registo será tido em conta pelas 
autoridades nacionais competentes no 
âmbito de processos de planeamento ou da 
autorização de actividades que possam 
afectar ou ser afectadas pela armazenagem 
geológica de CO2 nos locais de 
armazenagem encerrados. 

2. O registo será tido em conta pelas 
autoridades nacionais competentes no 
âmbito de processos de planeamento ou da 
autorização de actividades que possam 
afectar ou ser afectadas pela armazenagem 
geológica de CO2 nos locais de 
armazenagem operacionais e encerrados.

Or. en

Justificação

Ver justificação à alteração do título do artigo 24º.
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Alteração 72

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O registo será comunicado à Comissão 
após a sua criação e sempre que sofra 
actualizações.

3. O registo será comunicado à Comissão 
após a sua criação. De três em três anos, 
serão transmitidos relatórios actualizados, 
juntamente com os relatórios previstos no 
n.º 1 do artigo 25.º

Or. en

Justificação

Ver justificação à alteração do título do artigo 24º.

Alteração 73

Proposta de directiva
Artigo 32.º
Directiva 2001/80/CE
Artigo 9-A

Texto da Comissão Alteração

“Artigo 9.º-A “Artigo 9.º-A

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.

"1. Os Estados-Membros assegurarão que 
as instalações de combustão geradoras de 
electricidade, concebidas com uma 
capacidade de 300 MW ou mais que se 
preveja emitam mais de 350g de 
CO2/Kwh, cuja licença de construção 
original tenha sido pedida após a entrada 
em vigor da presente directiva:

a) estejam localizadas e concebidas de 
modo a facilitar a captura de CO2 ou a 
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tornar possíveis outros formas de 
alcançar uma redução equivalente de 
emissões;
b) só obtenham uma licença depois da 
aprovação pela autoridade competente de 
um relatório elaborado pelo operador, 
indicando um local proposto para a 
armazenagem geológica do CO2 
capturado e propondo os meios (e, no 
caso de um gasoduto, o trajecto) através 
dos quais o CO2 será transportado para o 
local de armazenagem. O relatório será 
tornado público antes da concessão de 
qualquer licença.
Na ausência de uma licença de 
construção, é aplicável a licença de 
exploração inicial.

Or. en

Justificação

A presente alteração clarifica os requisitos a respeitar para obtenção do estatuto de "apto 
para captura" proposto pela Comissão.   

A definição de 350g de CO2/Kwh visa, especificamente, proibir a construção de quaisquer 
centrais eléctricas a carvão, a menos que estejam preparadas para uma eventual conversão 
para a captura e armazenagem geológica de dióxido de carbono (CAC).  Contudo, para dar 
uma margem de flexibilidade aos Estados-Membros, um limite deste tipo PERMITIRÁ a 
construção de centrais a gás equipadas para CAC e centrais a gás "convencionais", desde 
que utilizem a melhor tecnologia disponível.

Alteração 74

Proposta de directiva
Artigo 32.º
Directiva 2001/80/CE
Artigo 9-A – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

"1-A. Os Estados-Membros zelam por que 
as instalações de combustão geradoras de 
electricidade, concebidas com uma 
capacidade de 300 MW ou mais, que se 
preveja emitam mais de 350g de 
CO2/Kwh, cuja licença de construção 
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original tenha sido pedida em 1 de 
Janeiro de 2015 ou posteriormente, sejam 
exploradas de modo a que, pelo menos, 
90% das respectivas emissões de CO2 
sejam capturadas e, depois, transportadas 
e armazenadas numa formação geológica 
adequada, ou por que seja alcançada, por 
outros meios, uma redução equivalente 
das emissões na atmosfera.
Na ausência de uma licença de 
construção, é aplicável a licença de 
exploração inicial.

Or. en

Justificação

It will take at least 5 years to construct a CCS-equipped combustion plant together with the 
associated transport network so this Alteração in fact requires new plants commencing 
operations from 2020 to be CCS-equipped.  This is the objective of the ZEP (Zero Emission 
Fossil Fuel Power Plants Technology Platform) established by the Commission in 
partnership with industry, scientists and NGOs.  Power plant manufacturers Alstom have now 
declared that CCS-equipped plants will be commercially available from 2015 if the planned 
demonstration projects are approved shortly, and other manufacturers are voicing similar 
confidence.  Introduction of this mandatory requirement will give a clear signal to investors 
and accelerate CCS development. 

Alteração 75

Proposta de directiva
Artigo 32.º
Directiva 2001/80/CE
Artigo 9-A – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

"1-B. Os Estados-Membros zelam por que 
as instalações de combustão geradoras de 
electricidade referidas no n.º 1 sejam, a 
partir de 1 de Janeiro de 2025, exploradas 
de modo a que, pelo menos, 90% das 
respectivas emissões de CO2 sejam 
capturadas e, depois, transportadas e 
armazenadas numa formação geológica 
adequada, ou por que seja alcançada, por 
outros meios, uma redução equivalente 
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das emissões na atmosfera.

Or. en

Justificação

A tecnologia de captura do CO2 libertado na combustão já se encontra disponível e a partir 
da próxima década  é de esperar que os seus custos diminuam substancialmente.  A 
introdução deste requisito vinculativo dará um sinal mais claro aos investidores e acelerará 
o desenvolvimento da CAC.

Alteração 76

Proposta de directiva
Artigo 32.º
Directiva 2001/80/CE
Artigo 9-A – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

"1-C. O mais tardar em 2015, e tendo em 
conta o progresso tecnológico e os 
conhecimentos científicos mais recentes, a 
Comissão procederá à revisão dos 
requisitos que limitam a aplicação do 
presente artigo unicamente a instalações 
de combustão geradoras de electricidade, 
concebidas com uma capacidade de 
300 MW ou mais, que se preveja emitam 
mais de 350g de CO2/Kwh."

Or. en

Justificação

Em 2015, dependendo dos progressos tecnológicos, poderá ser conveniente que a Comissão 
encare a possibilidade de propor a introdução de requisitos CAC para uma gama mais vasta 
de estações de combustão.

Alteração 77

Proposta de directiva
Anexo 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A caracterização e a avaliação dos locais 
de armazenagem, a que se refere o 

A caracterização e a avaliação dos locais 
de armazenagem, a que se refere o 
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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.

artigo 4.º, serão efectuadas em quatro 
etapas, de acordo com as melhores 
tecnologias disponíveis e os critérios que 
se seguem.  A autoridade competente pode
permitir 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 Comissão solicitará a 
ajuda do comité de revisão técnica para 
elaborar as directrizes referidas no n.º 3 
do artigo 4.º, destinadas às autoridades 
competentes sobre a utilização efectiva 
dos critérios em conformidade com as 
melhores tecnologias disponíveis.

Or. en

Justificação

A autoridade competente deve determinar qual a informação necessária em cada caso para 
poder fazer cálculos adequados que permitam a melhor avaliação possível do risco de fugas.  
Alguns dos critérios são vagos e de importância muito diversa, pelo que é essencial a 
elaboração de directrizes sobre as melhores práticas disponíveis.

Alteração 78

Proposta de directiva
Anexo 1 – etapa 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

Compilam-se dados suficientes a fim de 
construir um modelo geológico 
tridimensional (3-D) volumétrico e 
dinâmico para o local e o complexo de 
armazenagem, incluindo a capa rochosa 
superficial, e para a zona circundante, 
incluindo as zonas hidraulicamente ligadas. 
Estes dados devem cobrir pelo menos as 
seguintes características intrínsecas do 
complexo:

Para estabelecer o risco de fugas
compilam-se informações e dados 
suficientes a fim de construir um modelo 
geológico tridimensional (3-D) 
volumétrico e dinâmico para o local e o 
complexo de armazenagem, incluindo a 
capa rochosa superficial, e para a zona 
circundante, incluindo as zonas 
hidraulicamente ligadas. Estes dados 
devem cobrir pelo menos as seguintes 
características intrínsecas do complexo de 
armazenagem:

Or. en
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Alteração 79

Proposta de directiva
Anexo 1 – etapa 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Presença e estado de vias naturais e 
antropogénicas que possam abrir caminho 
a fugas;

g) Presença e estado de vias naturais e 
antropogénicas, incluindo poços e furos 
que possam abrir caminho a fugas;

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O mundo ainda irá depender durante muitas décadas do carvão para produzir uma parte 
significativa da sua electricidade. Sem a utilização das técnicas de captura e armazenagem de 
CO2 para evitar a sua libertação para a atmosfera, será impossível alcançar o objectivo de uma 
redução global das emissões, redução essa necessária para prevenir as consequências 
altamente gravosas das alterações climáticas. 

A directiva estabelece o quadro e as condições de utilização da técnica da CAC na Europa, 
prevendo a introdução de requisitos em matéria de separação e captura de CO2, assim como 
de transporte por "pipeline" e explicando o procedimento de identificação e de utilização 
segura dos locais de armazenagem em substrato rochoso profundo. A legislação determina 
que um operador privado transfira a responsabilidade para um Estado-Membro em caso de 
armazenagem de CO2 a muito longo prazo, mas unicamente quando existir a certeza quase 
absoluta de que a possibilidade de fuga é nula.

A Comissão propõe igualmente que todas as novas centrais disponham, desde a sua 
construção, de condições para a captura, ou seja, que possam dispor de instalações de CAC no 
decurso da sua exploração.

A CAC não será certamente bem vista por todos os ambientalistas; enterrar o CO2  não 
constitui propriamente uma solução "verde" ideal. Esta técnica pode, todavia, servir de 
tecnologia de transição, permitindo à nossa civilização industrial ganhar tempo para 
desenvolver soluções de substituição à escala necessária para permitir uma transição global 
dos combustíveis fósseis para uma electricidade produzida sem emissões de carbono. Pode ser 
aplicada a centrais que funcionam a gás e pode ajudar a evitar as emissões dos grandes 
complexos industriais. Combinada com a utilização da biomassa nas centrais, ela pode ajudar 
a alcançar emissões negativas, complementando as energias renováveis. A prioridade deve 
consistir, porém, na sua utilização para fazer face ao problema do carvão.

O carvão é responsável por 24% das emissões de CO2 na Europa, percentagem que parece 
insignificante quando comparada com as quantidades produzidas noutra zonas. Os EUA 
recorrem ao carvão para produzir 50% da sua electricidade. Na Índia e na China, essa 
percentagem sobe para 70% e 80%, respectivamente. Estes três países prevêem por si sós a 
construção ou a substituição de 850 centrais alimentadas a carvão. O rápido aumento da 
procura levou a Agência Internacional da Energia a prever, até 2030, um aumento de 70% da 
utilização do carbono à escala mundial, não obstante tudo aquilo que será feito para promover 
a produção de electricidade a partir de fontes renováveis, assim como para reduzir a 
quantidade de energia utilizada. 

A importância do desenvolvimento da utilização da CAC na Europa não deve ser 
subestimada. Se esta tecnologia for plenamente explorada, poderá permitir uma redução de 
50% das nossas emissões de CO2 até 2050. A efectiva redução do CO2 será essencialmente 
garantida pelas restrições impostas ao sector da energia pelo sistema de comércio de 
emissões, pois o preço das quotas desencorajará a construção de centrais alimentadas a carvão 
não equipadas com a tecnologia CAC, sendo que o mais importante é o resultado global.
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As técnicas CAC exigem uma importante infra-estrutura e reduzem em 25 % a eficiência 
geral do processo de produção de electricidade Aumentam inevitavelmente o preço da 
electricidade produzida com carvão, sem que daí decorram benefícios económicos a curto 
prazo. O seu único objectivo consiste em evitar a libertação de emissões de CO2 para a 
atmosfera, a fim de contribuir para combater o aquecimento global. Se a União Europeia não 
der o exemplo, encorajando um desenvolvimento rápido da tecnologia, não poderemos 
esperar persuadir a Índia e a China a adoptar a sua utilização ou convencê-las da importância 
de a incluir num futuro acordo internacional sobre a luta contra as alterações climáticas. Cada 
ano que passa aumentará a enorme quantidade de CO2 libertada pelo número crescente de 
centrais alimentadas a carvão, permanecendo os gases na atmosfera durante numerosas 
décadas. 

Os receios legítimos que a utilização das técnicas de CAC suscitam na opinião pública devem 
ser tidos em consideração, mas também colocados no seu contexto. Teme-se que o transporte 
e a armazenagem de CO2 inerte constituam um perigo, no entanto, esse perigo é incomparável 
com o transporte e a armazenagem de metano que ocorrem regularmente em toda a Europa. 
Este gás de efeito de estufa, tóxico, inflamável e explosivo, é não só objecto de armazenagem 
subterrânea, como é até canalizado para milhões de lares para ser queimado!

A tecnologia de captura de CO2 não amadureceu ainda suficientemente. Importa desenvolver 
novas técnicas, devendo as técnicas existentes ser utilizadas em maior grau para responder às 
exigências de uma grande instalação de combustão. Existam, contudo, indícios de que esses 
obstáculos podem ser rapidamente ultrapassados, sendo encorajante que a Alstom tenha sido o 
primeiro grande industrial a declarar, em 2008, que as centrais de produção equipadas com 
CAC estariam disponíveis a partir de 2015, se os trabalhos começarem a breve prazo sobre os 
projectos de demonstração propostos, graças aos quais tiraremos lições práticas, testaremos as 
tecnologias e reduziremos os custos.

Teme-se que a armazenagem subterrânea de CO2 não seja segura, que existam fugas para a 
atmosfera susceptíveis de pôr de alguma forma em perigo a saúde e de anular o objectivo 
primordial da armazenagem. O dióxido de carbono é um composto natural do ar que 
respiramos e só as concentrações muito intensas num determinado local podem causar 
problemas. O IPCC prevê taxas de fuga não superiores a 1% em 1000 anos, um período 
quatro vezes mais longo do que toda a história da civilização industrial. O relator considera, 
contudo, que qualquer fuga, que tenha previsivelmente um impacto negativo na saúde humana 
ou no ambiente, é inaceitável. 

A nossa experiência de armazenagem de CO2 é ainda limitada, sendo importante que a 
escolha dos locais de armazenagem se processe de forma prudente e apenas após um estudo 
aprofundado, mas o maior risco de fuga ocorrerá no momento da injecção e imediatamente 
após esse momento. Este é um problema que não devemos deixar por resolver às gerações 
futuras. Segundo indicações do Governo norueguês, após dez anos de operações de injecção 
sob a plataforma Sleipner, nas profundezas do Mar do Norte, não só não se registaram 
quaisquer fugas como migrações para fora dos limites previstos. Com o tempo, o CO2

armazenado torna-se mais estável, sendo, por conseguinte, as fugas mais improváveis. 

O relator apreciou os conselhos e as recomendações recebidos de diversas empresas e 
organizações aquando da preparação deste relatório. Agradece, em particular, à Comissão 
pela sua ajuda na preparação das alterações que visam rever e melhorar a proposta de 
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legislação. Perduram, porém, diferenças de abordagem, sendo o relator apenas responsável 
pelas conclusões e recomendações.
Os custos a longo prazo da utilização dos sistemas de CAC deverão ser comparáveis aos de 
outras tecnologias de produção de electricidade, uma vez tidas em conta as economias de 
quotas SCEQE, mas os pioneiros pagarão um preço mais elevado e necessitarão de alguma 
forma de apoio público. 

Em Março de 2007, o Conselho Europeu prometeu apoiar a construção, até 2015, de 12 
centrais de demonstração da CAC em grande escala. Espera-se que o financiamento 
suplementar necessário para as realizar possa ser garantido antes da entrada em vigor da 
directiva.             


