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Alteração 80
Anders Wijkman

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A comunicação da Comissão de 10 de 
Janeiro de 2007 “Limitação das 
alterações climáticas globais a 2 graus 
Celsius – Trajectória até 2020 e para além 
desta data” esclarece que, no contexto da 
redução de 50% pretendida para as 
emissões mundiais de gases com efeito de 
estufa até 2050, é necessária uma redução 
de 30% no mundo desenvolvido até 2020, 
aumentando para 60-80% até 2050, que 
tal redução é tecnicamente viável e que os 
benefícios ultrapassam de longe os custos, 
mas, para o conseguir, têm de ser 
aproveitadas todas as opções de 
atenuação.

Suprimido

Or. en

Justificação

A situação climática é mais grave do que se pensava, pelo que devemos tirar as devidas 
ilações destes novos dados científicos e reforçar a nossa ambição para atenuar as alterações 
climáticas (ver alteração ao n.º 3-A (novo)). Se, até há pouco tempo, os cientistas fixaram em 
450 partes por milhão( ppm) o limiar de segurança que permite evitar os piores efeitos das 
alterações climáticas, os novos dados apontam actualmente para um limiar crítico com início 
em 350 ppm. 

Alteração 81
Anders Wijkman

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Descobertas científicas recentes 
mostram que a concentração de dióxido 
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de carbono na atmosfera deve ser 
reduzida para um nível inferior a 350 
partes por milhão (ppm). O principal 
objectivo da UE deveria visar uma 
eliminação gradual das emissões de gases 
com efeito de estufa provenientes da 
energia fóssil utilizada na União 
Europeia até 1 de Janeiro de 2050, o que 
implicaria uma redução das emissões de 
gases com efeito de estufa da ordem dos 
60% até 2035 e de 80-90% até 2050.

Or. en

Justificação

Dado que a situação climática é mais grave do que se supunha, o fórum recentemente 
realizado em Tällberg, na Suécia, que contou com a participação de cientistas da NASA e do 
Instituto do Ambiente de Estocolmo, propõe que os níveis de CO2 na atmosfera sejam 
reduzidos para níveis inferiores a 350 ppm (partes por milhão), para evitar efeitos 
catastróficos. Se, até há pouco tempo, os cientistas fixaram em 450 ppm o limiar de 
segurança que permite evitar os piores efeitos das alterações climáticas, os novos dados 
apontam actualmente para um limiar crítico com início em 350 ppm.

Alteração 82
Urszula Krupa

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pl
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Justificação

A CAC (captura e armazenagem geológica de dióxido de carbono) não é o único meio de 
atenuação das alterações climáticas.

No artigo 3.º do presente documento, afirma-se que a armazenagem geológica do dióxido de 
carbono (CAC) é um processo que se opera em formações geológicas subterrâneas.

Alteração 83
Vittorio Prodi

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

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Outra forma de fixação de carbono 
consiste em converter a biomassa 
celulósica em gases úteis e carvão de 
madeira. O carvão de madeira pode ser 
introduzido no solo, o que gera uma 
melhoria substancial da fertilidade e da 
capacidade de retenção de água com uma 
libertação lenta. A observação de resíduos 
de carvão de madeira que remontam a 
vários milhares de anos demonstrou uma 
forte estabilidade estrutural, de tal modo 
que este método poderia ser encarado 
como uma técnica de fixação e 
armazenamento do carbono. O carvão de 
madeira representaria, deste modo, uma 
forma de fixação do carbono da 
atmosfera e seria, por conseguinte, 
elegível para o regime de créditos de 
carbono. 

Or. en
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Alteração 84
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) A captura e o armazenamento de 
carbono (CAC) é apenas uma das 
medidas desenvolvidas para lutar contra 
as alterações climáticas, paralelamente à 
utilização das energias renováveis e ao 
reforço da poupança e eficácia 
energéticas. Os Estados-Membros não 
deveriam, portanto, negligenciar o 
financiamento de medidas e outras 
formas de apoio em prol das políticas de 
poupança de energia e das fontes de 
energia renováveis respeitadoras do 
ambiente. Neste contexto, o 
desenvolvimento das técnicas de CAC não 
deveria, em caso algum, conduzir a uma 
redução destes esforços, tanto em matéria 
de investigação, como em termos 
financeiros.

Or. en

Justificação

Ao anunciar, no passado dia 10 de Janeiro de 2008 ao PE a próxima adopção, em 23 de 
Janeiro de 2008, de propostas de directivas relativas a medidas de luta  contra as alterações 
climáticas, incluindo a CAC, a Comissão sublinhou a necessidade de aplicar todas as 
medidas centradas nas poupanças energéticas e na eficácia energética para contribuir para 
um desenvolvimento sustentável económico na UE, investindo principalmente  nas fontes de 
energia renováveis e na redução das emissões de CO2.   A CAC constitui um destes 
instrumentos, embora não seja o único.
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Alteração 85
Urszula Krupa

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O Conselho Europeu de 8 e 9 de Março 
de 2007 instou igualmente os Estados-
Membros e a Comissão a trabalharem no 
sentido do reforço da I&D e da definição 
dos quadros técnico, económico e 
regulamentar necessários, tendo em vista 
eliminar as barreiras jurídicas existentes e 
concretizar a CAC de modo 
ambientalmente seguro com novas centrais 
alimentadas a combustíveis fósseis, se 
possível até 2020.

(7) O Conselho Europeu de 8 e 9 de Março 
de 2007 instou igualmente os Estados-
Membros e a Comissão a trabalharem no 
sentido do reforço da investigação e 
desenvolvimento e da definição dos 
quadros técnico, económico e regulamentar 
necessários, tendo em vista eliminar as 
barreiras jurídicas existentes e promover o 
desenvolvimento das infra-estruturas por 
forma a concretizar a CAC de modo 
ambientalmente seguro com novas centrais 
alimentadas a combustíveis fósseis, se 
possível até 2020.

Or. pl

Justificação

Na versão original, colocava-se a ênfase no estabelecimento de um quadro regulamentar 
susceptível de eliminar as barreiras jurídicas existentes. Contudo, só marginalmente se 
aludia aos quadros técnico e económico. É inútil estabelecer um quadro técnico e económico 
sem desenvolver as infra-estruturas correspondentes.

Alteração 86
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Separadamente, os elementos de 
captação, transporte e armazenagem do 
CO2 foram todos objecto de 
projectos-piloto, mas ainda não se logrou 
integrá-los num processo global de 
captação e armazenamento de dióxido de 
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carbono, comprimindo 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-piloto 
em curso são o projecto Vattenfall, em 
Schwarze Pumpe, no Estado alemão de 
Brandeburgo, e o projecto de captação e 
armazenamento de dióxido de carbono da 
Total, na bacia de Lacq, em França.

Or. de

Justificação

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

Alteração 87
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

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

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Cada uma das diferentes 
componentes da captura, transporte e 
armazenagem de CO2 foi objecto de 
projectos de demonstração a uma escala 
inferior à necessária para a sua aplicação 
industrial, mas deve ser ainda integrada 
num processo completo de captura e 
armazenagem de carbono e os custos 
tecnológicos devem ser reduzidos. 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 
projectos-piloto de grande envergadura 
em curso são o projecto Vattenfall em 
Schwartze Pumpe, na Alemanha, o
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projecto de CAC da Total, na bacia de 
Lacq, em França e o projecto da 
CIUDEN em El Bierro, em Espanha.

Or. es

Alteração 88
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto da Comissão Alteração

13-A. É necessário instituir com a maior 
brevidade, quer um ordenamento jurídico 
relativo aos locais de armazenagem, quer 
um conjunto de estímulos que permitam a 
prossecução do progresso tecnológico, o 
apoio à criação de centrais de 
demonstração e um quadro jurídico que 
os Estados-Membros deverão elaborar 
para a garantia do transporte, de molde a 
fazer progredir a utilização das 
tecnologias vocacionadas para a captação 
e o armazenamento de dióxido de 
carbono.

Or. de

Justificação

A presente alteração visa esclarecer a necessidade da tomada de novas decisões no plano 
jurídico, destinadas a apoiar financeiramente as tecnologias de captação e armazenamento 
de dióxido de carbono e as centrais de demonstração.
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Alteração 89
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Trata-se de precisar que são necessárias mais decisões jurídicas, um maior apoio financeiro 
às tecnologias da CAC e mais instalações de demonstração.

Alteração 90
Adam Gierek

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A presente directiva deve ser aplicada 
à armazenagem geológica de CO2 no 
território, na zona económica exclusiva e 
na plataforma continental dos Estados-
Membros, mas não a projectos de 
investigação. Em contrapartida, deve ser 
aplicada a projectos de demonstração que 
prevejam quantidades totais de 
armazenagem iguais ou superiores a 
100.000 toneladas, um limiar que parece 

(14) A presente directiva deve ser aplicada 
à armazenagem geológica de CO2 no 
território, na zona económica exclusiva e 
na plataforma continental dos Estados-
Membros. A Directiva deve ser aplicada 
principalmente a projectos de 
demonstração para complexos que 
incluam tanto instalações que produzam 
pelo menos 300 MW como a complexos 
para armazenagem de CO2 que prevejam 
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igualmente adequado para efeitos de 
outros actos legislativos comunitários 
pertinentes. A armazenagem de CO2 em 
formações geológicas que extravasam o 
âmbito territorial da presente directiva e a
armazenagem de CO2 na coluna de água 
não devem ser permitidas.

quantidades totais de armazenagem iguais 
ou superiores a 100.000 toneladas. A 
armazenagem de CO2 em formações 
geológicas que extravasam o âmbito 
territorial da presente directiva não deve 
ser permitida, a menos que exista sobre a 
matéria um acordo internacional 
adequado. É proibida a armazenagem de 
CO2 na coluna de água.

Or. pl

Justificação

Dever-se-á indicar a dimensão dos projectos de demonstração não só no que se refere à 
armazenagem de CO2, mas também à produção de energia. 

Alteração 91
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

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

(14) A presente directiva deve ser aplicada 
à armazenagem geológica de CO2 no 
território, na zona económica exclusiva e 
na plataforma continental dos 
Estados-Membros, mas não a projectos de 
investigação. Em contrapartida, deve ser 
aplicada a projectos de demonstração que 
prevejam quantidades totais de 
armazenagem iguais ou superiores a 
100.000 toneladas, um limiar que parece 
igualmente adequado para efeitos de outros 
actos legislativos comunitários pertinentes.
A armazenagem de CO2 em áreas 
densamente povoadas não deve ser 
permitida nem no âmbito territorial da 
presente directiva, nem fora dele. A 
armazenagem de CO2 na coluna de água e 
a armazenagem a uma profundidade 
inferior a 1 000 metros no subsolo 
marinho não deveriam ser autorizadas, 
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nem no âmbito territorial da presente 
directiva, nem fora dele. A armazenagem 
geológica de CO2 e a armazenagem a 
uma profundidade superior a 1 000 
metros no subsolo marinho não devem ser 
permitidas fora do âmbito territorial da 
presente directiva. A armazenagem em 
formações geológicas submarinas só deve 
ser realizada em conformidade com os 
acordos internacionais dos quais os 
Estados-Membros e/ou a Comunidade são 
parte.

Or. en

Justificação

Não existe qualquer jurisdição para a armazenagem geológica de CO2 fora da União 
Europeia. Do ponto de vista geológico, a armazenagem de CO2 a uma profundidade inferior 
a 1000 metros acarreta sérios riscos de fuga de carbono. Como a tecnologia nunca foi 
aplicada em grande escala, há ainda muitas incertezas quanto aos riscos para a saúde 
pública. Até termos a certeza absoluta de que não existem riscos inaceitáveis, não devemos 
armazenar CO2 no subsolo de zonas habitadas.

Alteração 92
Richard Seeber

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

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

(14) A presente directiva deve ser aplicada 
à armazenagem geológica de CO2 no 
território, na zona económica exclusiva e 
na plataforma continental dos 
Estados-Membros, mas não a projectos de 
investigação. Em contrapartida, deve ser 
aplicada a projectos de demonstração. A 
armazenagem de CO2 em formações 
geológicas que extravasam o âmbito 
territorial da presente directiva e a 
armazenagem de CO2 na coluna de água 
não devem ser permitidas.
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formações geológicas que extravasam o 
âmbito territorial da presente directiva e a 
armazenagem de CO2 na coluna de água 
não devem ser permitidas.

Or. en

Justificação

O limiar aplicável aos projectos de demonstração  fora do âmbito de aplicação da presente 
directiva é demasiado baixo e impossibilitaria a realização de inúmeros projectos de 
demonstração. 

Alteração 93
Evangelia Tzampazi

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

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Após a realização dos 12 projectos 
de demonstração, a Comissão deveria, 
com base na experiência adquirida e face 
aos progressos tecnológicos, avaliar o 
funcionamento e a viabilidade dos 
projectos e apresentar um relatório sobre 
esta matéria. Com base neste relatório, a 
Comissão deveria apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho uma 
proposta destinada a alterar a presente 
directiva, bem como as especificações 
técnicas, a fim de ter em conta os 
resultados da avaliação relativos aos 
aspectos ambientais e à segurança.

Or. en

Justificação

Os projectos de demonstração contribuem para a aquisição da experiência técnica 
necessária destinada a assegurar uma utilização certa e viável da tecnologia de CAC. Após a 
conclusão dos projectos, a Comissão deveria avaliá-los e apresentar uma proposta para 
modificar a actual proposta de directiva em função dos novos elementos científicos e do 
progresso tecnológico.
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Alteração 94
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Texto da Comissão Alteração

(14-A) A recuperação melhorada dos 
hidrocarbonetos (recuperação 
suplementar dos hidrocarbonetos em 
relação à produzida naturalmente por 
injecção de líquidos ou de outros meios) 
deve ser excluída do âmbito de aplicação 
da presente directiva. A recuperação 
melhorada dos hidrocarbonetos constitui 
uma actividade economicamente viável e, 
até ao momento, foi exercida enquanto 
tal. Não obstante, a recuperação 
melhorada dos hidrocarbonetos não reduz 
as emissões responsáveis pelas alterações 
climáticas mas produz combustíveis 
fósseis adicionais e, por conseguinte, 
emissões suplementares. Por conseguinte, 
a armazenagem geológica ao abrigo da 
presente directiva deve excluir este 
processo.

Or. en

Justificação

A recuperação melhorada dos hidrocarbonetos já é praticada e constitui uma actividade 
economicamente viável.  Para além disso, a recuperação melhorada dos hidrocarbonetos não 
conduz a uma redução clara das emissões.
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Alteração 95
Vittorio Prodi

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

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Deveria ser dada prioridade a 
soluções sistémicas que permitam uma 
melhoria global da eficácia energética 
como, por exemplo, mediante a conversão 
carvão em gás numa atmosfera de 
oxigénio, seguida da injecção do gás na 
respectiva rede onde poderá, de seguida, 
ser disponibilizado para ser distribuído na 
sequência de co-geração ou tri-geração.

Or. en

Alteração 96
Richard Seeber

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

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

(15) Para determinar se é conveniente 
utilizar uma formação geológica como 
local de armazenagem, para além dos 
critérios ambientais e de segurança 
visados na presente directiva, serão 
também tidos em conta outros interesses 
essenciais dos Estados-Membros, 
nomeadamente os interesses económicos e 
financeiros ligados à protecção dos 
reservatórios de hidrocarbonetos, o 
interesse de um Estado-Membro em 
garantir um nível elevado de 
auto-suficiência de hidrocarbonetos e os 
interesses de um Estado-Membro 
enquanto proprietário de reservatórios de 
hidrocarbonetos. A presente directiva não 
prejudica estes direitos essenciais. Os 
Estados-Membros devem deter o direito de 
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determinar as zonas do seu território nas 
quais podem ser seleccionados locais de 
armazenagem. Tal deverá incluir o direito 
de os Estados-Membros não permitirem 
qualquer armazenagem em todo o seu 
território ou parte dele. 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 qualquer risco de fuga e se, 
em qualquer caso, não for provável a 
ocorrência de impactos significativos para 
o ambiente ou a saúde, o que deverá ser 
determinado por meio da caracterização e 
da avaliação do potencial complexo de 
armazenagem, segundo requisitos 
específicos.

Or. en

Justificação

A proposta refere-se apenas aos riscos ambientais e sanitários ligados à selecção dos locais 
de armazenagem. Todavia, a selecção dos reservatórios de hidrocarbonetos prende-se com 
outros elementos essenciais (nomeadamente económicos e financeiros) dos 
Estados-Membros. Cumpre deixar claro que a presente directiva não prejudica estes direitos.

O aditamento desta frase visa clarificar os direitos dos Estados-Membros.

Alteração 97
Evangelia Tzampazi

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Os Estados-Membros devem deter o 
direito de determinar as zonas do seu 
território nas quais podem ser 
seleccionados locais de armazenagem. A 
selecção do local adequado é fundamental 
para assegurar que o CO2 armazenado será 
completamente contido por prazo 

(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 
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indefinido. Por conseguinte, um local só 
deverá ser seleccionado para armazenagem 
se não houver risco significativo de fuga e 
se, em qualquer caso, não for provável a 
ocorrência de impactos significativos para 
o ambiente ou a saúde, o que deverá ser 
determinado por meio da caracterização e 
da avaliação do potencial complexo de 
armazenagem, segundo requisitos 
específicos.

indefinido. Por conseguinte, um local só 
deverá ser seleccionado para armazenagem 
se não houver qualquer risco de fuga e se, 
em qualquer caso, não for provável a 
ocorrência de impactos significativos para 
o ambiente ou a saúde, o que deverá ser 
determinado por meio da caracterização e 
da avaliação do potencial complexo de 
armazenagem, segundo requisitos 
específicos. Em caso de armazenagem em 
aquíferos salinos, seria útil ter em conta a 
possibilidade de uma utilização futura 
para fins do fornecimento de água 
potável. Simultaneamente, a 
transparência do procedimento de
selecção deveria ser garantida, facilitando 
o acesso do público às informações 
relevantes e aplicando a legislação 
comunitária relativa à participação do 
público.

Or. en

Justificação

In order to ensure the effectiveness of storage, any site where the geological formation or 
location is such that there is a possibility of leakage should not be authorised.

Given the fact that water scarcity becomes an important problem, desalinisation technologies 
will come more and more into use. Therefore, when selecting a saline aquifer as a storage site 
this possibility should be taken into account with regard to the respective salinity levels.

In order to promote public acceptance of the technology while at the same time ensuring the 
transparency of the selection procedure of the storage sites it is necessary to promote public 
access to information and to enforce public participation.

Alteração 98
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Os Estados-Membros devem deter o 
direito de determinar as zonas do seu 

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

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 ficar provado que não há risco de fuga 
nem risco de ocorrência de impactos 
adversos para o ambiente ou a saúde, o que 
deverá ser determinado por meio da 
caracterização e da avaliação do potencial 
complexo de armazenagem, segundo 
requisitos específicos.

Or. en

Justificação

É fundamental garantir que só sejam seleccionados locais de armazenagem em zonas 
seguras.  Por conseguinte, antes de seleccionar um local de armazenagem, deve ficar 
provado que este não apresenta qualquer  risco para o ambiente ou para a saúde pública.

Alteração 99
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Os Estados-Membros devem 
proceder a uma avaliação realista das 
capacidades de armazenagem disponíveis 
no seu território e comunicar esta 
avaliação à Comissão antes de 2012. Esta 
informação deverá ser pública.

Or. en

Justificação

Até agora, não conhecemos realmente a capacidade  de armazenagem disponível na Europa. 
Existem diferentes estimativas, mas estas não são verdadeiramente precisas.  Ora, importa 
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precisar quais são as quantidades de CO 2 que podemos realmente armazenar.

Alteração 100
Adam Gierek

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 
estabelecer procedimentos de exame, com 
base em critérios técnicos e ambientais 
objectivos, para produzir a informação 
necessária à selecção dos locais destinados 
à armazenagem de CO2. Este tipo de 
exame deve obedecer aos requisitos 
relativos às autorizações. Os 
Estados-Membros devem assegurar que os 
procedimentos relativos aos concursos 
para a exploração de locais de 
armazenagem de CO2 sejam facultados a 
todas as entidades que cumpram os 
requisitos fundamentais e sejam 
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 e nos locais de armazenagem 
de CO2, as licenças de exploração devem 
ser concedidas em relação a zonas 
volumétricas de armazenagem limitadas e 
por tempo limitado, durante o qual o titular 
da licença terá o direito de exclusividade 
garantido pelos Estados-Membros.

Or. pl

Justificação

Os procedimentos relativos aos concursos devem possibilitar uma concorrência leal, 
assegurando às empresas com melhor preparação técnica a possibilidade de obter 
autorizações.
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Alteração 101
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Simplificação e garantia dos investimentos.
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Alteração 102
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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 pelo tempo 
necessário à realização das actividades, 
durante o qual o titular da licença terá o 
direito exclusivo de explorar o potencial 
complexo de armazenagem de CO2. Os 
Estados-Membros devem assegurar que 
não sejam permitidos usos mutuamente 
incompatíveis do complexo durante o 
período da licença. Se não forem 
realizadas quaisquer actividades, os 
Estados-Membros velam por que a licença 
de exploração seja retirada e possa ser 
concedida a outras entidades de Direito.

Or. de

Justificação

Objektive und veröffentlichte Kriterien reichen nicht um eine Nicht - Diskriminierung zu 
sichern, welche jedoch im Binnenmarkt als wichtiges Kriterium sichergestellt werden sollte.
Ferner ist eine Sicherung der Investitionen und eine Entbürokratisierung sicherzustellen.
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Alteração 103
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

 As licenças de exploração devem ser concedidas com base em critérios não discriminatórios. 
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Alteração 104
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

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

(17) Os locais de armazenagem não devem 
ser explorados sem a devida licença. Os 
operadores de locais de armazenagem não 
devem ter qualquer ligação aos 
produtores de electricidade. Nos termos 
do princípio do poluidor-pagador, os 
produtores de electricidade devem 
suportar os custos ligados à armazenagem 
das suas emissões de CO2. A licença de 
armazenagem deve ser o instrumento 
central para assegurar o cumprimento das 
exigências substantivas da directiva e uma 
armazenagem geológica ambientalmente 
segura.

Or. en

Justificação

Os produtores de electricidade devem beneficiar da igualdade de acesso às capacidades de 
armazenagem. São eles que devem suportar todos os custos ligados à captura, ao transporte 
e à armazenagem das suas emissões de CO2. 

Alteração 105
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Trata-se de criar incentivos à realização de explorações.

Alteração 106
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

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

(17) Os locais de armazenagem não devem 
ser explorados sem a devida licença. A 
licença de armazenagem deve ser o 
instrumento central para assegurar o 
cumprimento das exigências substantivas 
da directiva e uma armazenagem geológica 
ambientalmente segura. Na atribuição das 
licenças de armazenagem, há que dar 
preferência à entidade responsável pela 
exploração em relação aos restantes 
concorrentes, visto que, regra geral, ela se 
comprometeu com a realização de 
vultuosos investimentos.

Or. de

Justificação

A presente alteração visa proporcionar incentivos à direcção das explorações.
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Alteração 107
Evangelia Tzampazi

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A presente alteração confere mais clareza ao texto e elimina toda possibilidade de explorar 
um local de armazenagem sem licença.

Alteração 108
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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 

(18) Os Estados-Membros devem dispor 
da possibilidade de submeter os projectos 
de licenças de armazenagem à apreciação 
da Comissão.
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na fase inicial da aplicação da directiva.

Or. de

Justificação

Desburocratização e subsidiariedade.

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

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Desburocratização e subsidiariedade. 
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Alteração 110
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

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

(18) As licenças de armazenagem devem 
ser emitidas pela autoridade competente 
em cada Estado-Membro, após consulta 
da Comissão. Os projectos de licenças de 
armazenagem devem ser apresentados à 
Comissão, que disporá de um prazo de seis 
meses para emitir um parecer vinculativo. 
A autoridade competente deverá abster-se 
de tomar uma decisão relativa à licença 
definitiva antes de a Comissão ter emitido 
o seu parecer. Só deve ser emitida uma 
licença de armazenagem se o parecer 
vinculativo da Comissão for favorável. A 
análise a nível comunitário deverá 
contribuir para uma aplicação coerente das 
disposições da directiva em toda a 
Comunidade.

Or. en

Justificação

A análise obrigatória a nível comunitário é necessária para garantir a coerência na 
aplicação dos requisitos pertinentes. 

Alteração 111
Evangelia Tzampazi

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 

(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 
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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. 

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, para ter 
em conta eventuais questões 
transfronteiriças, assim como para 
reforçar a confiança pública na CAC, 
especialmente na fase inicial da aplicação 
da directiva.

Or. en

Justificação

A análise a nível comunitário deverá igualmente ter em conta eventuais questões 
transfronteiriças relacionadas com o armazenamento de CO2 em formações geológicas.

Alteração 112
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Texto da Comissão Alteração

(18-A) Para reforçar a responsabilidade e 
a transparência dos procedimentos de 
emissão de licenças, os Estados-Membros 
devem garantir que, no tocante aos 
processos de emissão das licenças de 
exploração e das licenças de 
armazenagem, o público tenha um acesso 
adequado e efectivo à informação, direitos 
de participação e direito de recurso, em 
conformidade com as disposições 
pertinentes da Directiva 85/337/CEE do 
Conselho de 27 de Junho de 1985 relativa 
à avaliação dos efeitos de determinados 
projectos públicos e privados no 
ambiente1 e da Directiva 2003/35/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 26 
de Maio de 2003. Esta última prevê a 
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participação do público na elaboração de 
determinados planos e programas 
relativos ao ambiente. Igualmente, no 
tocante aos direitos de participação e ao 
direito de recurso do público, altera as 
Directivas 85/337/CEE e 96/61/CE do 
Conselho, bem como a Directiva 
2003/4/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 28 de Janeiro de 2003 
relativa ao acesso do público às 
informações sobre ambiente.

Or. en

Justificação

O público deve dispor de um acesso adequado e efectivo à informação, de direitos de 
participação e do direito de recurso em Justiça no tocante aos procedimentos de emissão de 
licenças de exploração e de armazenamento.

Alteração 113
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

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

Texto da Comissão Alteração

(18-A) Os Estados-Membros só devem 
prever uma contribuição a título de 
fundos públicos para apoiar projectos 
privados de CAC quando seja almejada 
uma redução adequada do consumo de 
energia na gestão da nova instalação pela 
utilização de novas tecnologias 
relativamente à actual tecnologia CAC.

Or. en

Justificação

Para ser coerente com o objectivo global da UE de contribuição para a redução das emissões 
de gases com efeito de estufa e de poupança energética, se as novas tecnologias forem 
capazes de sustentar instalações de CAC em que os objectivos sejam obter uma redução 
sensível do consumo de energia, os Estados-Membros poderiam intervir contribuindo com 
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fundos públicos.

Alteração 114
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A autoridade competente cobrará ao anterior operador todos os custos suportados. 
Naturalmente, os termos de uma tal retirada serão definidos pelo sistema jurídico de cada 
país. 
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Alteração 115
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

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

(19) A autoridade competente deve rever e, 
se necessário, actualizar ou retirar a licença 
de armazenagem se, entre outros motivos, 
tiver sido notificada de irregularidades 
significativas ou de fugas, os relatórios 
apresentados pelos operadores ou as 
inspecções realizadas indicarem 
incumprimento das condições de 
licenciamento ou tiver conhecimento de 
que o operador infringiu estas condições de 
qualquer outro modo. Uma vez retirada 
uma licença, a autoridade competente deve 
emitir uma nova licença ou encerrar o local 
de armazenagem, assumindo, entretanto, a 
responsabilidade pelo local, e zelando por 
que os custos por ela suportados sejam
cobrados ao anterior operador, de acordo 
com o princípio do "poluidor-pagador".

Or. en

Justificação

Este sistema reforçaria o princípio do "poluidor-pagador", reclamado pela Comissão. 

Alteração 116
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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 

(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 
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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 
competente e por ela aprovado.

ou à saúde humana. Para este efeito, os 
Estados-Membros devem assegurar, 
mediante verificação e validação, 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 
competente e por ela aprovado. Em caso 
de armazenagem geológica subjacente ao
leito marinho, os requisitos de 
monitorização deverão ser adaptados ao 
carácter incerto e às dificuldades 
operacionais decorrentes da utilização da 
tecnologia CAC no meio marinho.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem controlar a qualidade da monitorização efectuada pelo 
operador. Além disso, devem ser tomadas todas as medidas necessárias para evitar que o 
armazenamento de CO2 seja nocivo para o meio marinho. 

Alteração 117
Evangelia Tzampazi

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 

(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 a qualquer forma de vida. 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 
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plano deve ser apresentado à autoridade 
competente e por ela aprovado.

específicas. O plano deve ser apresentado à 
autoridade competente e por ela aprovado.

Or. en

Justificação

Para evitar os danos que uma eventual fuga poderia causar à saúde, não só de seres 
humanos, mas também de uma série de agentes do ecossistema, a monitorização deveria 
incluir todas as formas de vida. Por exemplo, é igualmente importante monitorizar o impacto 
nos ecossistemas marinhos locais, na medida em que qualquer impacto negativo poderia ter 
implicações directas na saúde destes ecossistemas e, indirectamente, nos seres humanos. É 
portanto essencial controlar todas as formas de vida.

Alteração 118
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) São necessárias disposições que 
contemplem a responsabilidade por danos 
ao ambiente local e ao clima, resultantes de 
eventuais falhas na contenção permanente. 
A responsabilidade por danos ambientais 
(danos causados a espécies e habitats 
naturais protegidos, à água e ao solo) é 
regulada pela Directiva 2004/35/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de Abril de 2004, relativa à 
responsabilidade ambiental em termos de 
prevenção e reparação de danos 
ambientais, que deve ser aplicada ao 
funcionamento dos locais de armazenagem 
nos termos da presente directiva. A 
responsabilidade por danos ao clima em 
resultado de fugas é contemplada pela 
inclusão dos locais de armazenagem na 
Directiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de Outubro 
de 2003, relativa à criação de um regime de 
comércio de licenças de emissão de gases 
com efeito de estufa na Comunidade e que 

(23) São necessárias disposições que 
contemplem a responsabilidade por danos 
ao ambiente local e ao clima, resultantes de 
eventuais falhas na contenção permanente. 
A responsabilidade por danos ambientais 
(danos causados a espécies e habitats 
naturais protegidos, à água e ao solo) é 
regulada pela Directiva 2004/35/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de Abril de 2004, relativa à 
responsabilidade ambiental em termos de 
prevenção e reparação de danos 
ambientais, que deve ser aplicada ao 
transporte de CO2 para efeitos de 
armazenagem geológica e ao 
funcionamento dos locais de armazenagem 
nos termos da presente directiva. A 
responsabilidade por danos ao clima em 
resultado de fugas é contemplada pela 
inclusão dos locais de armazenagem na 
Directiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de Outubro 
de 2003, relativa à criação de um regime de 
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altera a Directiva 96/61/CE do Conselho, a 
qual impõe a devolução das licenças de 
emissão em caso de ocorrência de fugas. 
Por outro lado, a presente directiva deve 
estabelecer a obrigação de o operador 
tomar medidas correctivas em caso de 
irregularidades significativas ou de fugas, 
com base num plano de medidas 
correctivas apresentado à autoridade 
nacional competente e por ela aprovado. Se 
o operador não tomar as medidas 
correctivas necessárias, estas serão 
tomadas pela autoridade competente, que 
lhe cobrará os correspondentes custos.

comércio de licenças de emissão de gases 
com efeito de estufa na Comunidade e que 
altera a Directiva 96/61/CE do Conselho, a 
qual impõe a devolução das licenças de 
emissão em caso de ocorrência de fugas. 
Por outro lado, a presente directiva deve 
estabelecer a obrigação de o operador 
tomar medidas correctivas em caso de 
irregularidades significativas ou de fugas, 
com base num plano de medidas 
correctivas apresentado à autoridade 
nacional competente e por ela aprovado. Se 
o operador não tomar as medidas 
correctivas necessárias, estas serão 
tomadas pela autoridade competente, que 
lhe cobrará os correspondentes custos. As 
despesas de reparação dos danos 
ambientais causados por ocasião do 
transporte e da armazenagem durante as 
fases de exploração, de encerramento e 
posteriores ao encerramento, se não 
forem abrangidas pelo instrumentos 
supracitados ou se a garantia financeira 
não estiver disponível ou não for 
adaptada, deverão ser cobertas por um 
fundo financiado conjuntamente pelos 
contributos dos empresários dos locais de 
armazenagem e dos produtores de 
electricidade, e gerido pela autoridade 
competente. Este fundo também deverá 
cobrir as despesas de reparação por danos 
civis, no sentido clássico, causados à 
propriedade ou à saúde, etc., se a garantia 
financeira não estiver disponível ou não 
for adaptada. 

Or. en

Justificação

O transporte de CO2 também devia estar abrangido pela Directiva 2004/35/CE. Os 
produtores de electricidade e os operadores dos locais de armazenagem devem suportar em 
conjunto os custos da reparação dos danos causados pela armazenagem de CO2. 
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Alteração 119
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

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

(25) Uma vez encerrado um local de 
armazenagem, o operador deve continuar 
responsável pela sua manutenção, 
monitorização e controlo, pela 
comunicação de informações e pelas 
medidas correctivas, nos termos da 
presente directiva, com base num plano 
pós-encerramento apresentado à autoridade 
competente e por ela aprovado, e 
igualmente responsável por todas as 
obrigações decorrentes de outra legislação 
comunitária aplicável, até a 
responsabilidade pelo local ser transferida 
para a autoridade competente. O operador 
deverá permanecer responsável durante, 
pelo menos, 100 anos após o 
encerramento do local.

Or. en

Justificação

De acordo com os geólogos, 100 anos depois do encerramento do local de armazenagem 
ainda poderão ocorrer problemas.

Alteração 120
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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 

(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 
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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.

disponíveis indicarem que o CO2 
armazenado será completamente contido 
por prazo indefinido. Para o efeito, o 
operador deve preparar um relatório que 
ateste o cumprimento do critério e 
apresentá-lo à autoridade competente, com 
vista à aprovação da transferência.

Or. de

Justificação

Desburocratização e subsidiariedade.

Alteração 121
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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 

(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 
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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.

disponíveis indicarem que o CO2 
armazenado será completamente contido 
por prazo indefinido. Para o efeito, o 
operador deve preparar um relatório que 
ateste o cumprimento do critério e 
apresentá-lo à autoridade competente, com 
vista à aprovação da transferência.

Or. en

Justificação

Desburocratização e subsidiariedade.

Alteração 122
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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 

(26) A responsabilidade pelo local de 
armazenagem deve ser transferida para a 
autoridade competente se e quando todos 
os elementos de prova disponíveis 
indicarem que o CO2 armazenado será 
completamente contido por prazo 
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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.

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 um parecer vinculativo sobre 
eles num prazo de seis meses. As 
autoridades nacionais competentes só 
deverão proceder à aprovação da 
transferência se o parecer vinculativo da 
Comissão for favorável. Tal como a 
análise a nível comunitário dos projectos 
de licenças de armazenagem, a análise dos 
projectos de decisões de aprovação deverá 
contribuir para uma aplicação coerente das 
disposições da directiva em toda a 
Comunidade. Em condições jurídicas 
semelhantes às que regem o processo de 
concessão de licenças, os 
Estados-Membros devem garantir a 
transparência e a responsabilidade do 
processo de aprovação da transferência, 
assegurando que o público disponha de 
um acesso apropriado e efectivo à 
informação, de direitos de participação e 
do direito de recurso.

Or. en

Justificação

A análise obrigatória a nível comunitário é necessária para garantir a coerência na 
aplicação dos requisitos pertinentes. 

Alteração 123
Evangelia Tzampazi

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Após a transferência da (27) Após a transferência da 
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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.

responsabilidade, deverão ser autorizadas 
inspecções regulares da cessação e a
monitorização poderá ser reduzida para 
um nível que permita a identificação de 
fugas ou irregularidades significativas. Se 
forem identificadas fugas ou 
irregularidades significativas, a 
autoridade competente deve tomar as 
medidas correctivas necessárias. Caso o 
encerramento do local de armazenagem 
se tenha baseado em informações 
inexactas ou falsas, o operador deverá 
continuar a ser responsável pelos custos 
das medidas correctivas e pelos eventuais 
danos causados à saúde humana e ao 
ambiente. Em todos os outros casos, os 
custos em causa deverão ser cobertos por 
um fundo, financiado pelas contribuições 
dos operadores e gerido pela autoridade 
competente.

Or. en

Justificação

A monitorização após a transferência da responsabilidade confere a segurança adicional de 
que os locais de armazenagem continuarão a ter o comportamento previsto, e que, em caso 
de necessidade, as eventuais fugas serão detectadas e as necessárias medidas correctivas, 
tomadas.

Alteração 124
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

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

(27) Após a transferência da 
responsabilidade, a monitorização deverá 
prosseguir durante, pelo menos, os 100 
anos seguintes. Se forem identificadas 
fugas ou irregularidades significativas, a 
autoridade competente deve tomas as 
medidas correctivas necessárias. Caso o 
encerramento do local de armazenagem 
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a transferência da responsabilidade. se tenha baseado em informações 
inexactas ou falsas, o operador deverá 
continuar a ser responsável pelos custos 
das medidas correctivas e pelos eventuais 
danos causados à saúde humana e ao 
ambiente. Em todos os outros casos, os 
custos em causa deverão ser cobertos pelo 
fundo financiado conjuntamente pelas 
contribuições dos operadores e dos 
produtores de electricidade, e gerido pela 
autoridade competente.

Or. en

Justificação

De acordo com os geólogos, 100 anos depois do encerramento do local de armazenagem 
ainda poderão ocorrer problemas. Os produtores de electricidade e os operadores dos locais 
de armazenagem devem suportar em conjunto os custos da reparação dos danos causados 
pela armazenagem de CO2. 

Alteração 125
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

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

(27) Após a transferência da 
responsabilidade, a monitorização poderá 
ser reduzida, devendo contudo ser 
totalmente reactivada se forem
identificarem fugas ou irregularidades 
significativas. A autoridade competente 
não deve cobrar ao anterior operador 
custos suportados após a transferência da 
responsabilidade, a menos que se verifique 
um dano por erro ou negligência do 
operador, mesmo que esse dano só ocorra 
depois da transferência referida no artigo 
18.º.

Or. en
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Justificação

Importa manter um certo nível de monitorização no local de armazenagem após o seu 
encerramento e até que o CO2 injectado se encontre totalmente estabilizado.

Alteração 126
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Importa prever uma garantia financeira para assegurar o cumprimento das obrigações 
decorrentes da Directiva relativa à responsabilidade ambiental (2004/35/CE).



PE409.630v01-00 42/89 AM\734307PT.doc

PT

Alteração 127
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Redução dos custos.

Alteração 128
Richard Seeber

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 

(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 
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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. 

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. Dado que não 
existe uma infra-estrutura de nível 
comunitário para a armazenagem e o 
transporte de CO2, os Estados-Membros 
devem poder conceder derrogações ao 
acesso regulamentado de terceiros, a fim 
de incentivar os investimentos em 
infra-estruturas de CO2. Os Estados-
Membros devem também estabelecer 
mecanismos de resolução expedita de 
litígios relacionados com o acesso às redes 
de transporte e aos locais de armazenagem 
de CO2. 

Or. en

Justificação

Tornar o acesso de terceiros aos locais de armazenagem e às redes de transporte dependente 
do cumprimento das obrigações nacionais de redução das emissões de CO2 levaria a um 
tratamento desigual dos operadores de locais de armazenagem e de redes de transporte nos 
vários Estados-Membros. Há que prever derrogações ao acesso regulamentado de terceiros 
aos locais de armazenagem e às redes de transporte de CO2.

Alteração 129
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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 

(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 



PE409.630v01-00 44/89 AM\734307PT.doc

PT

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. 

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

Or. en

Justificação

Os produtores de electricidade devem um acesso equitativo à capacidade de armazenagem. 
Têm que suportar a totalidade dos custos de captura, transporte e armazenagem das suas 
emissões de CO2.  
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Alteração 130
Chris Davies

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 transparente e não 
discriminatório às redes de transporte e 
aos locais de armazenagem de CO2, 
independentemente da localização 
geográfica dos utilizadores potenciais
dentro da União Europeia, deve 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 em consulta com a 
Comissão, 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, e o pedido de fluxos de 
trânsito transfronteiras de CO2.

Or. en

Justificação

É importante garantir que os operadores nos Estados-Membros como a Grécia não sejam 
indevidamente colocados em desvantagem devido à sua situação geográfica ou a possíveis 
limitações no desenvolvimento de locais de armazenagem.
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Alteração 131
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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 numa base 
não discriminatória. 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. 

Or.  de

Justificação

Os critérios objectivos e publicados não bastam para garantir a não discriminação, à qual, 
no entanto, deveria ser conferido o estatuto de critério importante no âmbito do mercado 
interno.
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Alteração 132
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

No caso de transporte e/ou armazenagem transfronteiras de CO2, são aplicáveis todos os 
requisitos da Directiva relativa à avaliação dos efeitos no ambiente, e os requisitos de todos 
os acordos internacionais de que os Estados-Membros ou a Comunidade sejam parte. 

Alteração 133
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

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

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

processos de planeamento e licenciamento. 
O registo deve igualmente ser comunicado 
à Comissão.

Or. en

Justificação

Os locais de armazenagem em exploração devem ser igualmente registados. 

Alteração 134
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A fim de garantir o mesmo nível de protecção do ambiente e da saúde em toda a 
Comunidade, as violações graves dos requisitos decorrentes das licenças concedidas ao 
abrigo da presente directiva devem ser abrangidas pelo direito penal em todos os Estados-
Membros. 
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Alteração 135
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O transporte de CO2 deve igualmente ser abrangido pela Directiva relativa à 
responsabilidade ambiental (2004/35/CE).

Alteração 136
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) A transição para a produção de 
electricidade com baixa emissão de 
carbono exige novos investimentos na 
produção de electricidade a partir de 
combustíveis fósseis de um modo que 

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

instalações de combustão, deve ser alterada 
no sentido de exigir que as novas 
instalações de combustão com uma 
capacidade de 200 MW ou mais apenas 
podem ser autorizadas se as suas emissões 
forem inferiores ao limite de 350 g 
CO2/kWh. 

Or. en

Justificação

A fim de realizar os objectivos em matéria de clima, devem ser estabelecidos níveis máximos 
de emissões para os produtores de electricidade.  

Alteração 137
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

O transporte de CO2 deve igualmente ser abrangido pelos requisitos estabelecidos na 
presente Directiva.

Alteração 138
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O objectivo que deve presidir à criação de um quadro regulamentar aplicável à CAC é 
garantir que não surjam quaisquer riscos para a saúde ou o ambiente. 

Alteração 139
Evangelia Tzampazi

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

As conclusões do Conselho Europeu da Primavera de 2007 instavam os Estados-Membros e 
a Comissão a introduzirem CAC ambientalmente seguras nas novas centrais eléctricas 
movidas a combustíveis fósseis, se possível até 2020.

Alteração 140
Vittorio Prodi

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. A presente directiva estabelece um 
enquadramento jurídico para a 
armazenagem geológica de dióxido de 
carbono (a seguir designado por “CO2”) e 
para armazenar carvão de biomassa 
celulósica no solo.

Or. en

Justificação

Se se trata de uma Directiva sobre a armazenagem geológica de CO2, todos os métodos de 
armazenagem devem ser tomados em consideração, sobretudo os que não acarretam 
quaisquer riscos para a saúde humana e o meio ambiente.

Alteração 141
Holger Krahmer

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 142
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or.  de

Justificação

Este aditamento especifica o verdadeiro objectivo da armazenagem geológica do dióxido de 
carbono, que é a protecção do clima. A explicitação do objectivo é decisiva para a 
interpretação das restantes disposições da Directiva.

Alteração 143
Lambert van Nistelrooij

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. O objectivo da armazenagem geológica 
consiste em 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. 
A armazenagem geológica de CO2 é 
considerada apenas como um processo 
inter partes para pôr termo às alterações 
climáticas o mais rapidamente possível.
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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. 
A armazenagem geológica de CO2 não é uma solução sustentável e permanente para as 
alterações climáticas mas apenas uma solução de fim de cadeia. Consequentemente, deve ser 
apenas considerada como um processo inter partes na conversão para a economia de 
emissões de carbono reduzidas.

Alteração 144
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O CO2 deve ser armazenado de uma forma segura e permanente.

Alteração 145
Adam Gierek

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

Texto da Comissão Alteração

2. O objectivo da armazenagem geológica 
é a contenção permanente do CO2 de modo 
a impedir ou reduzir o mais possível

2. O objectivo da armazenagem geológica 
é a contenção permanente do CO2 que 
deve permitir impedir efeitos negativos 
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quaisquer efeitos negativos para o 
ambiente e qualquer risco para a saúde 
humana.

para o ambiente exterior e para os 
habitantes, numa zona de segurança com 
raio de 500m a partir do ponto de 
injecção.

Or. pl

Justificação

É indispensável prever a noção de "zona de segurança".

Alteração 146
Evangelia Tzampazi

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O fraseamento mais incisivo pretende não deixar lugar para interpretações incorrectas do 
objectivo da Directiva, que consiste no armazenagem segura de CO2 em termos de ambiente 
numa formação geológica.

Alteração 147
Péter Olajos

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

Texto da Comissão Alteração

2. O objectivo da armazenagem geológica 2. O objectivo da armazenagem em 
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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.

formações geológicas subterrâneas 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.

Or. en

Alteração 148
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or.  de

Justificação

Este aditamento precisa, por um lado, que o objectivo da Directiva reside, em primeiro lugar, 
na protecção do clima e, a par dele, na prevenção dos efeitos prejudiciais ao ambiente, e, por 
outro, que só nos podemos declarar satisfeitos com uma redução, quando não é possível uma 
prevenção em termos absolutos. Sobre este ponto, estabelece-se, assim, uma analogia com as 
outras directivas comparáveis sobre temas ambientais (cf. artigo 1.º da Directiva  relativa à 
prevenção e à redução integrada da poluição).

Alteração 149
Vittorio Prodi

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

Texto da Comissão Alteração

2. O objectivo da armazenagem geológica 2. O objectivo da armazenagem geológica 
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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.

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. O objectivo da armazenagem do 
carvão no solo é reforçar a fertilidade e a 
retenção de água bem como o sequestro 
do carbono

Or. en

Justificação

Se se trata de uma Directiva sobre a armazenagem geológica de CO2, todos os métodos de 
armazenagem devem ser tomados em consideração, sobretudo os que não acarretam 
quaisquer riscos para a saúde humana e o meio ambiente.

Alteração 150
Richard Seeber

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem tomar 
as medidas necessárias para garantir que 
a armazenagem geológica de CO2 se 
processe sem pôr em perigo a saúde 
humana, sem afectar o meio ambiente e, 
em particular, sem riscos para a água, o 
ar, o solo, as plantas ou os animais.

Or. en

Justificação

Esta alteração introduz uma disposição semelhante a disposições noutras directivas, como a 
directiva-quadro relativa aos resíduos, e reforça os aspectos da protecção da saúde humana 
e do meio ambiente.
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Alteração 151
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A recuperação melhorada dos hidrocarbonetos já existe e é uma actividade economicamente 
viável. Além disso, a recuperação melhorada dos hidrocarbonetos não significa 
necessariamente uma redução clara de emissões.

Alteração 152
Adam Gierek

Proposta de directiva – acto modificativo
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, com 
excepção da armazenagem de CO2 para 
fins de contenção permanente ou da 
armazenagem à escala industrial sob 
depósitos de petróleo ou de gás natural 
tendo em vista melhorar a exploração dos 
mesmos, ou ainda em casos em que tal 
permita melhorar a segurança no 
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trabalho nas minas de carvão ricas em 
metano.

Or. pl

Justificação

Indica-se a possibilidade de utilizar activamente a armazenagem de CO2 em ligação com as 
técnicas de extracção de combustíveis fósseis. 

Alteração 153
Richard Seeber

Proposta de directiva – acto modificativo
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, nem à 
armazenagem geológica de CO2 ou de 
misturas de gás que contenham CO2
injectadas com o objectivo de e como uma 
medida para aumentar a exploração de 
hidrocarbonetos no local de 
armazenagem.

Or. en

Justificação

Não foi clarificado sem ambiguidade, que injectar CO2 para aumentar a exploração de 
hidrocarbonetos (reforço da extracção de petróleo ou de gás) não é incluído no âmbito de 
aplicação da directiva ou que a directiva delega eventualmente nos Estados-Membros a sua
interpretação. É indispensável proceder a uma clarificação. 
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Alteração 154
Chris Davies

Proposta de directiva – acto modificativo
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 e comerciais 
que prevejam quantidades totais de 
armazenagem iguais ou superiores a 100 
quilotoneladas.

Or. en

Justificação

Visa não excluir a aplicação da directiva aos projectos comerciais de armazenagem de CO2.

Alteração 155
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto da Comissão Alteração

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

3. Não é permitida a armazenagem de CO2 
num local de armazenagem cujo 
complexo de armazenagem extravase o 
âmbito territorial referido no n.º 1. Tal não 
se aplica se for assegurado, para todo o 
complexo de armazenagem, um nível de 
protecção equiparável ao da presente 
directiva.

Or. de
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Justificação

As formações geológicas podem abranger milhares de quilómetros. Por esse motivo, não 
seria pertinente proibir a armazenagem numa formação geológica que se estenda para além 
das fronteiras da UE. Aquando da armazenagem num local de armazenagem cujo complexo 
de armazenagem ultrapasse as fronteiras da UE, importa, em contrapartida, assegurar que o 
CO2 armazenado não possa escapar sem qualquer sanção do outro lado da fronteira.  

Alteração 156
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

De acordo com a geologia, a armazenagem de CO2 a uma profundidade inferior a 1.000 
metros acarreta sérios riscos de fuga de carbono. Devem ser respeitados os acordos 
internacionais e as exigências para a futura armazenagem de CO2. 

Alteração 157
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 158
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Não é permitida a armazenagem de 
CO2 em áreas densamente povoadas.

Or. en

Justificação

Como a tecnologia nunca foi aplicada em grande escala, há ainda muitas incertezas quanto 
aos riscos para a saúde pública. Até termos a certeza absoluta de que não existem riscos
inaceitáveis, não devemos armazenar CO2 no subsolo de zonas habitadas.

Alteração 159
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) “Armazenagem geológica de CO2”:
injecção e armazenagem de fluxos de CO2 
em formações geológicas subterrâneas;

(1) “Armazenagem geológica de CO2”:
injecção e armazenagem de fluxos de CO2 
em formações geológicas subterrâneas, 
permanentemente ou durante longos 
períodos em termos geológicos;

Or. en
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Justificação

Visa aumentar a confiança do público no efeito positivo da captura e armazenamento de 
carbono (CAC).

Alteração 160
Evangelia Tzampazi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) “Armazenagem geológica de CO”:
injecção e armazenagem de fluxos de CO2 
em formações geológicas subterrâneas;

(1) “Armazenagem geológica de CO2”:
injecção e armazenagem ambientalmente 
segura de fluxos de CO2 em formações 
geológicas subterrâneas;

Or. en

Justificação

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

Alteração 161
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) “Recuperação melhorada de 
hidrocarbonetos”: recuperação de 
hidrocarbonetos complementar da que é 
produzida naturalmente por injecção de 
fluidos ou outros meios;

Or. en

Justificação

Definição da recuperação melhorada de hidrocarbonetos.
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Alteração 162
Péter Olajos

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) “Local de armazenagem”: formação 
geológica específica utilizada para a
armazenagem geológica de CO2;

(3) “Local de armazenagem”: área 
designada com as respectivas instalações 
técnicas e o volume espacial subjacente 
definido em intervalo de profundidade
para efeitos da armazenagem de CO2;

Or. en

Justificação

A nosso ver, os termos "local de armazenagem", "complexo de armazenagem" e "formação 
geológica" não são correctamente utilizados ao longo da proposta, incluindo as definições 
constantes do artigo 3.º. A legislação comunitária relativa aos resíduos nucleares constitui 
uma base excelente para a presente directiva. O termo "local de armazenagem" implica a 
designação geográfica, a área designada, o volume espacial subjacente, a respectiva 
protecção jurídica e, em geral, as respectivas instalações técnicas.

Alteração 163
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 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 dentro de uma formação 
geológica específica utilizada para a 
armazenagem geológica de CO2 e 
correspondentes instalações de superfície 
e de injecção;

Or. en
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Justificação

Algumas formações geológicas são muito vastas e podem ser partilhadas por diferentes 
países. Como deverá ser possível dividir uma formação geológica em mais que um local de 
armazenagem, deve ser concedida uma autorização separada para cada uma.

Alteração 164
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) “Local de armazenagem”: formação 
geológica específica utilizada para a 
armazenagem geológica de CO2;

(3) “Local de armazenagem”: uma área 
delimitável dentro de uma formação 
geológica utilizada para a armazenagem 
geológica de CO2;

Or. de

Justificação

Do ponto de vista técnico, um local de armazenagem é uma pequena área delimitável de uma 
formação geológica de grandes dimensões, mas não constitui normalmente uma formação 
geológica específica.

Alteração 165
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) “Local de armazenagem”: formação 
geológica específica utilizada para a 
armazenagem geológica de CO2;

(3) “Local de armazenagem”: uma parte 
específica de uma formação geológica que 
é adequada para a armazenagem geológica 
de CO2;

Or. en
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Justificação

Especificação.

Alteração 166
Urszula Krupa

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) “Local de armazenagem”: formação 
geológica específica utilizada para a 
armazenagem geológica de CO2;

(3) “Local de armazenagem”: local 
definido no âmbito de uma formação 
geológica utilizado para a armazenagem 
geológica de CO2;

Or. pl

Justificação

"Local de armazenagem" não é sinónimo de "formação geológica".  A armazenagem de CO2 
não se faz no conjunto da formação geológica, mas num local definido no âmbito de uma 
formação geológica.

Alteração 167
Urszula Krupa

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) ‘Formação geológica’: subdivisão 
litostratigráfica na qual podem ser 
encontradas e cartografadas camadas 
rochosas distintas;  

(4) ‘Formação geológica’: subdivisão 
litostratigráfica de base na qual podem ser 
encontradas rochas distintas, o que 
possibilita a elaboração de uma descrição 
e de diferentes mapas geológicos 
(incluindo, por exemplo, mapas de 
engenharia geológica) em conformidade 
com os anexos I e II;

Or. pl
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Justificação

Skały nie zawsze występują w warstwach (np. skały przeobrażone czy wylewne) z powodu 
różnej struktury. Struktura skały nie jest podstawowym kryterium litostratygraficznym, lecz 
uzupełniającym.

W dokumencie źródłowym w definicji formacji skalnej, gdzie proponuje się tworzenie jednej 
mapy nie można zaakceptować tak ograniczonego podejścia do problemu.

Załączniki I i II niniejszego dokumentu jednoznacznie mówią o wielokierunkowych badaniach 
geologicznych formacji skalnych (geofizycznych, geochemicznych, inżynierskich, itp.), dlatego 
zaproponowana poprawka pokazuje złożoność problemu formacji skalnych, gdzie będzie 
dokonywane składowanie CO2.

Alteração 168
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 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, águas 
subterrâneas, atmosfera ou hidrosfera, 
confirmada, se necessário, por sistemas de 
monitorização que utilizem as melhores 
tecnologias disponíveis;

Or. en

Justificação

O principal objectivo é assegurar que a armazenagem de CO2 seja segura para o ambiente e 
para a saúde humana. As águas subterrâneas devem ser incluídas nesta alteração, pois são 
um requisito da directiva-quadro relativa à água.
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Alteração 169
Péter Olajos

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O CO2 que permaneça numa formação de confinamento secundária fora do complexo (isto 
pode acontecer por o complexo não ter sido devidamente definido) não deve dar origem à 
devolução de licenças de emissão, uma vez que o CO2 continua a estar permanentemente 
armazenado. A licença de armazenagem, como é evidente, teria de ser actualizada. 

Alteração 170
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

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

(5) “Fuga”: a libertação não insignificante
de CO2 do complexo de armazenagem;

Or. en

Justificação

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



AM\734307PT.doc 69/89 PE409.630v01-00

PT

Alteração 171
Norbert Glante

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

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

Alteração 172
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta de directiva  – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

A formulação actual pode ser interpretada como se fosse necessário evitar a mínima 
libertação de CO2 para o funcionamento e a cessação das operações de armazenagem.  Isto 
é tecnicamente impossível e também não se justifica por motivos de segurança. Importa, por 
esse motivo, especificar na directiva que apenas se considera que existe uma "fuga", quando 
tem lugar uma libertação do complexo de armazenagem que seja mensurável à luz dos 
conhecimentos científicos disponíveis. 
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Alteração 173
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O local de armazenagem deve constituir o ponto de referência para definir a fuga, a fim de 
garantir um máximo de integridade e segurança. 

Alteração 174
Adam Gierek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

(6) “Complexo de armazenagem”: o local 
de armazenagem e domínios geológicas 
vizinhos que possam ter efeito na 
integridade e na segurança globais da 
armazenagem (ou seja, formações de 
contenção secundárias);

(6) “Complexo de armazenagem”: o local 
de armazenagem, composto por uma parte 
exterior em que se encontra instalado o 
equipamento de injecção e por uma parte 
subterrânea com a forma de uma vasta 
área vazia (cavernas do período 
cambriano ou maciços porosos) e 
domínios geológicas vizinhos que possam 
ter efeito na integridade e na segurança 
globais da armazenagem;

Or. pl

Justificação

Um complexo de armazenagem não é só constituído por um local de armazenagem, mas 
também por uma secção à superfície.
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Alteração 175
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) "Unidade hidráulica":espaço 
poroso hidraulicamente ligado, em que 
pode ser observada comunicação da 
pressão a um nível mensurável por meios 
técnicos e que é delimitado por barreiras 
de fluxo (falhas, massas de sal, limites 
litológicos), afunilamentos ou 
afloramentos da formação;

Or. de

Justificação

Numa estrutura, que é designada por unidade hidráulica, podem situar-se diversos locais de 
armazenagem. A unidade hidráulica estende-se para além de um "complexo de 
armazenagem", tal como definido no n.º 6 do artigo 3.º. Dentro de uma estrutura dessa 
natureza, operações de injecção paralelas podem ter um impacto mútuo. Por esse motivo a 
autorização de operações de injecção simultâneas apenas deve ser concedida a um único 
operador. 

Alteração 176
Adam Gierek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 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”: aplicação de 
procedimentos específicos de exploração 
de potenciais complexos de armazenagem 
elaborados e baseados em critérios 
técnicos e ambientais objectivos, que 
inclui actividades como a realização de 
prospecções por meios físicos ou químicos 
e sondagens, para obter dados acerca dos 
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estratos geológicas na zona do potencial 
complexo de armazenagem;

Or. pl

Justificação

A presente alteração define "exploração" de forma mais precisa.

Alteração 177
Péter Olajos

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 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 geofísicas e sondagens, para 
obter dados geológicos acerca dos estratos 
no potencial complexo de armazenagem;

Or. en

Justificação

O termo "prospecção geofísica" é mais apropriado para os reservatórios profundos em causa 
do que prospecções geológicas. Além disso, o conceito "por meios físicos ou químicos" é 
redundante. Por conseguinte, propomos a sua supressão. 

Alteração 178
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

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

escrita fundamentada que autoriza a 
exploração numa formação geológica que 
tenha sido considerada adequada, em 
conformidade com as condições 
estabelecidas no artigo 4.°, emitida pela 
autoridade competente, nos termos da 
presente directiva;

Or. en

Justificação

Não devem ser concedidas licenças para a exploração de locais, a menos que estes sejam 
totalmente seguros.

Alteração 179
Adam Gierek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 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, emitida pela autoridade 
competente de um Estado-Membro, nos 
termos do direito nacional e da presente 
directiva;

Or. pl

Justificação

A presente alteração define de forma mais precisa a autoridade que emite a autorização de 
exploração.
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Alteração 180
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Definição do operador de transporte, que não deve ter qualquer ligação ao operador do local 
de armazenagem ou aos produtores de electricidade.

Alteração 181
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

A licença de armazenagem deve incluir todos os elementos estabelecidos no artigo 9.º.

Alteração 182
Evangelia Tzampazi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 11

Texto da Comissão Alteração

(11) “Alteração substancial”: alteração que
pode ter efeitos significativos no ambiente;

(11) “Alteração substancial”: qualquer
alteração que possa ter efeitos 
significativos no ambiente ou na saúde 
humana; esta alteração pode ser 
identificada como o resultado de uma 
comparação de certos valores 
determinantes (como, por exemplo, o pH, 
o grau de acidez ou alcalinidade de uma 
solução) recolhidos antes e depois da 
injecção de CO2;

Or. en

Justificação

A comparação de certos valores determinantes entre a situação "antes" e "depois" da 
injecção de CO2 no local de armazenagem pode fornecer certeza científica ao interpretar os 
termos "alterações" e "significativo". Os dados de base "pré-injecção" serão comparados 
com os dados "pós-injecção", ou seja, dados do funcionamento normal da fase do local de 
armazenagem, permitindo que qualquer diferenciação seja facilmente percebida e avaliada. 
Os valores determinantes utilizados devem ser descritores significativos do ambiente e da 
segurança (como o pH). 

Alteração 183
Péter Olajos

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 11

Texto da Comissão Alteração

(11) “Alteração substancial”: alteração que (11) “Alteração substancial”: qualquer
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pode ter efeitos significativos no ambiente; alteração proposta ou prevista na 
concepção ou no funcionamento que pode 
ter efeitos significativos no ambiente ou na 
saúde humana;

Or. en

Justificação

O texto não indica claramente nestas definições de "alteração substancial" e "irregularidade 
significativa" se a diferença entre as duas expressões reside no facto de uma ser deliberada e 
de outra ser uma simples consequência.

Alteração 184
Adam Gierek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 11

Texto da Comissão Alteração

(11) “Alteração substancial”: alteração que 
pode ter efeitos significativos no ambiente;

(11) “Alteração substancial”: alteração que 
pode ter efeitos na saúde dos habitantes 
da zona de segurança ou no ambiente, à 
superfície ou no subsolo, na parte 
geológica do local de armazenagem;

Or. pl

Justificação

A presente alteração é importante por precisar a noção de "alteração substancial".

Alteração 185
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 11

Texto da Comissão Alteração

(11) “Alteração substancial”: alteração que (11) “Alteração substancial”: alteração que 
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pode ter efeitos significativos no ambiente; pode ter efeitos nocivos no ambiente ou na 
saúde humana;

Or. en

Justificação

Uma alteração susceptível de ter efeitos nocivos na saúde humana também deve ser 
considerada uma alteração substancial.

Alteração 186
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 11

Texto da Comissão Alteração

(11) “Alteração substancial”: alteração que 
pode ter efeitos significativos no ambiente;

(11) “Alteração substancial”: alteração que 
pode ter efeitos consideráveis no ambiente 
ou para a saúde;

Or. de

Justificação

A alteração visa ajustar o texto aos conceitos utilizados no n.º 2 do artigo 1.º e no n.º 2 do 
artigo 4.º.

Alteração 187
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 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 com um conteúdo de, pelo 
menos, 98% de CO2 que resulta dos 
processos de captura de dióxido de 
carbono, à qual não foram acrescentados 
resíduos nem outras substâncias para 
efeitos de eliminação e que não contém 
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substâncias corrosivas, como o H2S e o 
SO2;

Or. en

Justificação

Os fluxos de CO2 devem ser o mais puros possível e não conter substâncias corrosivas, uma 
vez que estas acentuam os riscos durante o transporte e a armazenagem.

Alteração 188
Evangelia Tzampazi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 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 resulta dos processos de 
captura de dióxido de carbono e tem um 
conteúdo de, pelo menos, 99,9 % de CO2; 

Or. en

Justificação

Mitigating greenhouse gas emissions requires storage sites to be safe over long periods of 
time. Risks to the integrity of long-term storage projects could increase markedly if 
substantial quantities of impurities are co-disposed with the CO2. Impurities such as SOx 
increase leakage risks and thus jeopardise the stated primary purpose of CCS. Additionally, 
impurities in the CO2 stream can have practical impacts on CO2 transport and storage, as 
well as potential health, safety and environmental effects. Established technologies are 
capable of purifying CO2 streams to greater than 99.9%.

Alteração 189
Adam Gierek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

(12) “Fluxo de CO2”: corrente de (12) “Fluxo de CO2”: corrente de produtos
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substâncias que resulta dos processos de 
captura de dióxido de carbono; 

que resulta do processo de combustão de 
combustíveis fósseis que contêm no 
mínimo 90% de dióxido de carbono;

Or. pl

Justificação

A presente alteração torna o texto mais preciso.

Alteração 190
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 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, nas condições 
do próprio local ou no funcionamento do 
complexo de armazenagem que aumente 
materialmente o risco de fuga;

Or. en

Justificação

As operações de injecção e a evolução do complexo de armazenagem são dois aspectos 
complementares.

Alteração 191
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 16

Texto da Comissão Alteração

(16) “Irregularidade significativa”: 
qualquer irregularidade nas operações de 

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

injecção ou armazenagem ou no complexo 
de armazenagem que aumente o risco de 
fuga;

Or. en

Alteração 192
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 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 nas condições 
do próprio local que implique risco de fuga 
ou risco para o ambiente ou para a saúde 
humana;

Or. en

Justificação

O principal objectivo é assegurar que a armazenagem de CO2 seja segura para o ambiente e 
para a saúde humana.

Alteração 193
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 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 nas condições 
do próprio local que implique risco de fuga
ou riscos para o ambiente ou a saúde;

Or. de
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Justificação

Tendo em conta o objectivo da armazenagem geológica (n.º 2 do artigo 1.º) e o âmbito de 
aplicação do n.º 2 do artigo 4.º, a definição de irregularidade significativa deve cobrir 
igualmente os eventuais riscos para o ambiente ou a saúde, para além dos riscos de fuga. A 
protecção do ambiente e da saúda é importante não só para efeitos de escolha do local de 
armazenagem como também para o funcionamento e eventuais medidas de correctivas e 
constitui uma condição essencial para a aceitação pública. 

Alteração 194
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 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

As medidas correctivas não devem minimizar fugas, mas detê-las. Com o tempo, as pequenas 
fugas anuais podem ter efeitos significativos. Se num local de armazenagem fechado se 
registar uma fuga anual de, por exemplo, 1 %, todo o CO2 armazenado se espalhará pela 
atmosfera ao fim de algumas décadas. 

Alteração 195
Evangelia Tzampazi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 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 

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

Or. en

Justificação

Atendendo a que a directiva tem por objectivo a utilização segura do ponto de vista ambiental 
das tecnologias da CAC, com vista a contribuir para a resolução do problema das alterações 
climáticas mediante a redução das emissões de gases com efeito de estufa, as medidas 
correctivas devem destinar-se a prevenir ou fazer cessar a libertação de CO2 do complexo de 
armazenagem. 

Alteração 196
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 18

Texto da Comissão Alteração

(18) “Encerramento” de um local de 
armazenagem de CO2: cessação definitiva 
da injecção de CO2 no local de 
armazenagem em questão;

(18) “Encerramento” de um local de 
armazenagem de CO2: cessação definitiva 
da injecção de CO2 no local de 
armazenagem em questão, incluindo as 
operações de desmantelamento como a 
remoção das instalações de injecção e a 
selagem do local de armazenagem;

Or. de

Justificação

No contexto da exploração mineira, o conceito de encerramento inclui as operações de 
desmantelamento, pelo que deve ser aqui definido de forma análoga. No texto que se segue, o 
conceito não é utilizado em moldes uniformes: em parte, apenas como "cessação definitiva da 
injecção", como é o caso da definição no ponto 18 e noutros contextos, incluindo igualmente 
as operações de desmantelamento.  
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Alteração 197
Adam Gierek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 18

Texto da Comissão Alteração

(18) “Encerramento” de um local de 
armazenagem de CO2: cessação definitiva 
da injecção de CO2 no local de 
armazenagem em questão;

(18) “Encerramento” de um local de 
armazenagem de CO2: cessação definitiva 
da injecção de CO2 na secção geológica 
do complexo de armazenagem em questão
mediante a selagem dos pontos de fuga de 
CO2;

Or. pl

Justificação

A presente alteração define de forma mais precisa "encerramento" de um local de 
armazenagem de CO2.

Alteração 198
Adam Gierek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 20

Texto da Comissão Alteração

(20) “Rede de transporte”: rede de 
condutas ou gasodutos, incluindo estações 
de bombagem associadas, para o transporte 
de CO2 até ao local de armazenagem.

(20) “Rede de transporte”: instalação 
constituída por uma rede de condutas, com 
as suas válvulas, reservatórios e bombas,
incluindo estações de bombagem 
associadas, para o transporte contínuo de 
CO2 até ao complexo de armazenagem, e 
igualmente composto por cisternas 
destinadas ao transporte individual.

Or. pl

Justificação

A presente alteração define "rede de transporte" de forma mais precisa.
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Alteração 199
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) “Instalação preparada para a 
captura”: instalação de combustão [com 
capacidade igual ou superior a 300 MW 
(térmicos)] que disponha de espaço 
adequado para o equipamento utilizado 
na captura e na compressão de CO2 e em 
que tenha sido devidamente avaliada a 
disponibilidade de locais de armazenagem 
e de meios de transporte adequados;

Or. en

Justificação

Esta definição é necessária devido à proposta polaca de modificação da redacção do artigo 
35-A e de supressão do artigo 32.º.

Alteração 200
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en



AM\734307PT.doc 85/89 PE409.630v01-00

PT

Justificação

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

Alteração 201
Péter Olajos

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 20-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-B) “Monitorização”: recolha de dados 
e obrigações de notificação de todas as 
formas possíveis descritas no Anexo I, 
com vista a garantir a armazenagem 
ambientalmente segura de CO2 em três 
fases: 
(a) dados sobre a fase anterior à injecção 
ou dados de base, 
(b) fase de injecção ou de funcionamento 
do local de armazenagem, e 
(c) obrigações de monitorização aquando 
do encerramento, após o mesmo ou a 
título permanente. 
Todas as fases de monitorização deverão 
ser objecto de processos de verificação e 
de validação apropriados e distintos, em 
conformidade com as exigências da 
presente directiva;

Or. en

Justificação

A monitorização é o processo de verificação destinado a garantir: 

a) que um “limite fixado”foi atingido, 

b) que esta actividade de monitorização teve lugar e foi registada, e

c) que os resultados foram comunicados.
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Alteração 202
Evangelia Tzampazi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 20-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-B) “Monitorização”: recolha de dados 
e obrigações de notificação, em 
conformidade com o Anexo I, com vista a 
garantir a armazenagem ambientalmente 
segura de CO2 em três fases: 
(a) dados sobre a fase anterior à injecção 
ou dados de base, 
(b) fase de injecção ou de funcionamento 
do local de armazenagem, e 
(c) obrigações de monitorização aquando 
do encerramento, após o mesmo ou a 
título permanente. 
Todas as fases de monitorização deverão 
ser objecto de uma verificação apropriada 
e distinta;

Or. en

Justificação

A monitorização deve ser concebida como um processo de verificação destinado a garantir 
que o objectivo do processo CAC foi atingido e que esta actividade de monitorização teve 
lugar e foi registada. A monitorização do processo desempenha um papel fundamental para 
garantir a aceitação da CAC pela opinião pública e a utilização da tecnologia em condições 
seguras para o meio ambiente, com vista a atingir o objectivo primordial da redução das 
emissões de CO2.
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Alteração 203
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 20-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-C) “Verificação”: processo que 
consiste em garantir o estabelecimento 
dos procedimentos de monitorização 
adequados, segundo o estado dos 
conhecimentos científicos;

Or. en

Justificação

A monitorização deve ser acompanhada pela verificação e pela validação, de forma a 
garantir a segurança do local. 

Alteração 204
Vittorio Prodi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 20-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-D) “Carvão vegetal”: estrutura de 
carbono resultante do tratamento 
pirolítico de biomassa celulósica;

Or. en
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Alteração 205
Vittorio Prodi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 20-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-E) “Solo”: camada superficial do 
ecossistema terrestre que suporta a 
vegetação;

Or. en

Alteração 206
Evangelia Tzampazi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 20-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-F) “Projectos de demonstração”: 
projectos destinados a demonstrar até 
2014 a aplicação ambientalmente segura 
a longo prazo da armazenagem geológica 
de CO2, em conformidade com o disposto 
na presente Directiva;

Or. en

Justificação

Os projectos de demonstração mencionados nas conclusões dos Conselhos Europeus das 
Primaveras de 2007 e 2008 proporcionarão a experiência prática necessária para a 
aplicação da tecnologia CAC à escala industrial. 
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Alteração 207
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 20-G (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-G) “Validação”: processo que 
consiste em garantir que os "limites 
fixados” controlem adequadamente os 
riscos de fuga de CO2 e de efeitos 
negativos para o meio ambiente ou a 
saúde e segurança públicas;

Or. en

Justificação

A monitorização deve ser acompanhada pela verificação e pela validação, de forma a 
garantir a segurança do local. 


	734307pt.doc

