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Alteração 208
Adam Gierek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Aos Estados-Membros assiste o direito 
de determinar as zonas nas quais podem ser 
seleccionados locais de armazenagem nos 
termos da presente directiva.

1. Aos Estados-Membros assiste o direito 
de determinar e controlar as zonas nas 
quais podem ser seleccionados locais de 
armazenagem nos termos da presente 
directiva e com base num exame 
geológico exaustivo.

Or. pl

Justificação

A presente alteração integra um elemento importante relativo a um estudo geológico 
exaustivo.

Alteração 209
Richard Seeber

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 4 - parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Aos Estados-Membros assiste o direito 
de determinar as zonas nas quais podem ser 
seleccionados locais de armazenagem nos 
termos da presente directiva.

1. Aos Estados-Membros assiste o direito 
de determinar as zonas nas quais podem ser 
seleccionados locais de armazenagem nos 
termos da presente directiva. Tal inclui o 
direito de os Estados-Membros não 
autorizarem nenhuma armazenagem em 
partes do seu território ou na totalidade 
do mesmo.

Or. en

Justificação

Esta frase deve ser acrescentada para clarificar os direitos dos Estados-Membros.
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Alteração 210
Evangelia Tzampazi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros facultarão à 
Comissão, antes de 1 de Janeiro de 2011, 
informações detalhadas sobre a sua 
capacidade actual de armazenagem de 
CO2.

Or. en

Justificação

Para equacionar os usos futuros da tecnologia CSC, é indispensável fundar todas as decisões 
sobre informações detalhadas e precisas, designadamente no que diz respeito à capacidade 
de armazenagem dos diferentes Estados-Membros. É por isso que os Estados-Membros
devem fazer chegar à Comissão as informações necessárias antes de 1 de Janeiro de 2011.

Alteração 211
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. Uma formação geológica só será 
seleccionada como local de armazenagem 
se, nas condições de utilização propostas, 
não houver risco de fuga ou de ocorrência 
de impactos negativos para o ambiente ou a 
saúde, em especial no que diz respeito à 
qualidade da água, e se a sua utilização 
para a armazenagem de CO2 não 
competir directamente com outras 
utilizações, actuais ou potenciais, 
relacionadas a água ou a energia, 
nomeadamente as utilizações estratégicas 
para a segurança do aprovisionamento 
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energético da CE (por exemplo, a 
armazenagem de gás) ou para a utilização 
de fontes renováveis (por exemplo, 
geotérmicas) de energia.

Or. en

Justificação

A armazenagem do CO2 não deve entrar em concorrência com outras utilizações ligadas à 
energia, tais como a utilização das fontes de energia geotérmicas.

Alteração 212
Jerzy Buzek

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. Uma formação geológica só será 
seleccionada como local de armazenagem 
se, nas condições de utilização propostas, 
não forem previsíveis riscos de fuga 
susceptíveis de terem um impacto negativo 
na saúde humana ou no ambiente.

Or. en

Justificação

A Vattenfall apoia em princípio a alteração 21 apresentada por Chris Davies porque é muito 
mais clara que o texto proposto pela Comissão. Contudo, é necessário saber que não se 
poderá nunca ter a certeza a 100% de que não haverá fugas. É por isso que a proposta da 
Comissão de matizar o risco de fugas deveria ser reintroduzida no texto (sublinhado).
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Alteração 213
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. Uma formação geológica só será 
seleccionada como local de armazenagem 
se, a aplicação dos critérios enunciados 
no Anexo I demonstrar a ausência de 
risco de fuga e de impactos negativos para 
o ambiente ou a saúde, nas condições de 
utilização propostas.

Or. en

Justificação

A avaliação dos riscos é mencionada nos artigos 4º e 3º e constitui um elemento muito 
importante para a selecção de uma formação geológica como local de armazenagem. Esta 
disposição deveria por conseguinte referir-se explicitamente aos critérios definidos no Anexo 
I a propósito da selecção dos locais de armazenagem. O risco de uma fuga, mesmo mínima, é 
inaceitável.

Alteração 214
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de
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Justificação

O aditamento de "riscos significativos" serve para clarificar a formulação do n.º 2, que é, em 
geral, imprecisa e difícil de aplicar. A alteração visa, assim, por um lado, clarificar a 
formulação e, por outro, assegurar, aquando da selecção do local de armazenagem, um nível 
elevado segurança do ponto de vista do risco de fugas e, consequentemente, a protecção do 
ambiente e da saúde. 

Alteração 215
Evangelia Tzampazi

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A selecção de um local de armazenagem desempenha um papel essencial para garantir que o 
CO2 continuará armazenado de maneira segura, sem nenhum impacto negativo para o 
ambiente ou a saúde humana. É por conseguinte necessário assegurar-se de que não há risco 
de fuga presumido nas condições de utilização propostas e que não se prevê uma incidência 
negativa no ambiente ou na saúde humana. 

Alteração 216
Lambert van Nistelrooij

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

não houver risco de fuga e não for provável 
a ocorrência de impactos negativos para o 
ambiente ou a saúde.

Or. en

Justificação

A disposição deve ser mais elucidativa que a proposta pela Comissão. O termo "significativo" 
implica que se admite a possibilidade de risco. 

Alteração 217
Péter Olajos

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A possibilidade de supervisionar o local é igualmente importante para a selecção, é por isso 
que sugerimos a inserção de uma frase suplementar no fim do parágrafo.
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Alteração 218
Richard Seeber

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. Sem prejuízo do n.º 1, uma formação 
geológica só será seleccionada como local 
de armazenagem se, nas condições de 
utilização propostas, não houver risco 
significativo de fuga e não for provável a 
ocorrência de impactos negativos 
significativos para o ambiente ou a saúde e 
se for reconhecida a aptidão da formação 
para ser utilizada como local de 
armazenagem em conformidade com o n.º 
3.

Or. en

Justificação

A relação entre, por um lado, estes dois parágrafos e, por outro lado, a relação com o n.º 1 
deve ser mais explícita. 

Alteração 219
Jerzy Buzek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

Embora estejamos convencidos de que um guia de melhores práticos poderia ser uma 
ferramenta útil para ajudar as autoridades competentes dos Estados-Membros, a Vattenfall 
rejeita a ideia de o tornar vinculativo antes mesmo de existir. Para não criar riscos 
suplementares de atraso, é necessário assegurar que a Comissão entregará esse manual em 
tempo útil. A Vattenfall sugere, por conseguinte, ou a introdução de uma data limite para 
garantir que a Comissão terminará este trabalho ou que não seja votada a alteração 22 
apresentada por Chris Davies. 

Alteração 220
Péter Olajos

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O termo "circundante" não é preciso, enquanto que a expressão "zona em causa/afectada" é 
utilizada correntemente na legislação relativa ao ambiente. A Hungria sugere substituir o 
termo "circundante" por uma ou outra destas expressões. 
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Alteração 221
Richard Seeber

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 4 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A presente Directiva não afecta os 
interesses económicos essenciais dos 
Estados-Membros relacionados com os 
depósitos de hidrocarbonetos.

Or. en

Justificação

Este parágrafo deve ser introduzido para clarificar os direitos dos Estados-Membros.

Alteração 222
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 4 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros efectuam uma 
avaliação realista da capacidade de 
armazenagem disponível no seu território.
Os Estados-Membros enviam estas 
avaliações à Comissão antes de 2012. Esta 
informação é tornada pública.

Or. en

Justificação

Até ao momento, ignoramos qual a capacidade de armazenagem disponível na Europa. Existe 
diferentes estimativas, mas não são realmente precisas. É importante saber que quantidade 
de CO2 podemos realmente armazenar.
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Alteração 223
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
Levantamento cartográfico 

Os Estados-Membros procederão, até 
2010, ao levantamento cartográfico das 
capacidades efectivas de armazenagem de 
CO2 no seu território. 

Or. de

Justificação

Para acelerar a aplicação, os Estados-Membros devem proceder ao levantamento 
cartográfico das capacidades de armazenagem de CO2.

Alteração 224
Adam Gierek

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o processo de concursos e as emissões
de licenças de exploração de potenciais 
locais de armazenagem de CO2 sejam 
abertos a todas as entidades detentoras das 
autorizações e das capacidades necessárias 
e que as licenças sejam concedidas com 
base em estudos e investigações científicas 
prévios que incluam um exame geológico 
exaustivo, bem como em critérios 
tecnológicos e ecológicos publicados.

Or. pl
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Justificação

O papel dos Estados-Membros consiste igualmente em abrir concursos para trabalhos de 
investigação assegurando que todas as pessoas autorizadas possam neles participar e que os 
critérios adoptados tenham em conta o exame geológico científico.

Alteração 225
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

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.

Alteração 226
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Texto da Comissão Alteração

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

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



PE409.631v01-00 14/81 AM\734310PT.doc

PT

objectivos e publicados. objectivos, não discriminatórios e 
publicados.

Or. en

Justificação

As licenças devem ser emitidas com base em critérios não discriminatórios.

Alteração 227
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros zelarão por que 
as opiniões do público sejam devidamente 
tidas em consideração durante o processo 
de concessão de uma licença de 
exploração. Para tal, os Estados-Membros
asseguram-se de que o público e as suas 
componentes têm acesso de maneira 
adequada e efectiva às informações e 
dispõem de um direito de participação e 
de acesso à justiça, 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 ambiente, modificada pela 
Directiva 2003/35/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 26 de Maio de 
2003, que prevê a participação do público 
na elaboração de certos planos e 
programas relativos ao ambiente e que 
altera, no que diz respeito à participação 
do público e ao acesso à justiça, 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 à 
informação em matéria de ambiente.
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Or. en

Justificação

O público deve ter acesso de maneira adequada e efectiva à informação e dispor de um 
direito de participação e de acesso à justiça no que diz respeito aos processos de emissão de 
licenças de exploração, bem como aos processos de emissão de licenças de armazenagem.

Alteração 228
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto da Comissão Alteração

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

3. As licenças de exploração serão 
concedidas em relação a zonas 
volumétricas limitadas. 

O prazo da autorização de exploração não 
deve exceder o período necessário para 
levar a cabo as actividades para as quais é 
concedida a autorização de exploração. 
As autoridades competentes podem 
prorrogar a autorização de exploração, 
quando o prazo concedido for insuficiente 
para completar as actividades em questão 
e as actividades tenham sido executadas 
em conformidade com a autorização de 
exploração. 

Or. de

Justificação

O prazo de validade proposto não é suficiente à luz da longa experiência no domínio da 
prospecção do subsolo com vista à obtenção de matérias-primas ou possibilidades de 
armazenagem de gases. Num período de tempo tão curto, é impossível proceder à abrangente 
recolha de dados, especialmente em virtude de se tratar de terreno virgem do ponto de vista 
técnico, da concertação necessária com os proprietários dos terrenos e a resolução de 
inúmeras questões relacionadas com a obtenção da autorização. 
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Alteração 229
Christian Ehler, Dragoș Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 230
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

Dois (mais dois) anos não são suficientes para explorar correctamente um possível local de 
armazenagem de CO2.

Alteração 231
Péter Olajos

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A selecção de um local de armazenagem potencial exige uma exploração longa e meticulosa 
a fim de evitar possíveis riscos de fuga e eventuais incidências negativas no ambiente e na 
saúde.

Alteração 232
Richard Seeber

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en



PE409.631v01-00 18/81 AM\734310PT.doc

PT

Justificação

É necessária em todas as circunstâncias uma validade mais longa das licenças de 
exploração. A presente proposta de directiva não toma de forma alguma em consideração as 
licenças existentes ou as licenças que poderiam ser emitidas para a exploração, a produção 
ou a armazenagem geológica de hidrocarbonetos. É necessário por conseguinte prever que o 
titular de uma licença válida para os hidrocarbonetos possa também ver-se atribuir um 
direito de exploração de locais de armazenagem de CO2. 

Alteração 233
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto da Comissão Alteração

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

4. Se o titular da licença de exploração 
apresentar um pedido de autorização de 
armazenagem para o local de 
armazenagem examinado, esse pedido 
terá prioridade sobre todos os demais 
pedidos, caso estejam preenchidas as 
condições de concessão da autorização 
previstas no artigo 6.º.

Or. de

Justificação

A disposição proposta assegura que, na atribuição das licenças de armazenagem, é dada 
preferência à entidade responsável pela exploração em relação aos restantes concorrentes, 
visto que, regra geral, esta efectuou vultuosos investimentos. A conversão da licença de 
exploração em licença de armazenagem, proposta neste contexto no anteprojecto, poderia ser 
erroneamente interpretada no sentido de que a conversão se produz independentemente de 
estarem preenchidas ou não as condições da licença de armazenagem. Essa formulação não 
deverá consequentemente ser utilizada.
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Alteração 234
Norbert Glante

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

As empresas de exploração investem valores significativos na investigação do subsolo e 
correm o risco de obter resultados negativos. A presente alteração visa promover a 
disponibilidade para investigar o subsolo com vista a avaliar a sua capacidade de 
armazenamento de CO2.

Alteração 235
Jerzy Buzek

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

Texto da Comissão Alteração

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

4. O titular de uma licença de exploração 
terá o direito exclusivo de explorar o 
potencial complexo de armazenagem de 
CO2. Os Estados-Membros devem 
assegurar que o uso do complexo durante o 
período de validade da licença não terá 
uma incidência negativa no uso 
autorizado da zona para exploração, 
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produção, desenvolvimento ou 
armazenagem de hidrocarbonetos, de 
carvão ou de outros recursos minerais.

Or. en

Justificação

Esta alteração clarifica ainda mais a proposta apresentada pelo relator na alteração 25. 
Torna o texto compatível com a alteração 19 apresentada pelo relator. A UE deve velar por 
que os direitos e os interesses dos empresários de petróleo, gases, de carvão e de outros 
recursos minerais, bem como os dos titulares de licenças nestes domínios sejam protegidos 
suficientemente, na medida em que a segurança energética constitui uma questão crucial 
para todos os países e todas as empresas deste sector.

Alteração 236
Christian Ehler, Dragoș Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A exploração encontra-se associada a custos elevados. A fim de criar incentivos ao 
investimento, é necessário assegurar que a realização bem sucedida da exploração esteja 
associada a uma licença de armazenagem de CO2.
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Alteração 237
Richard Seeber

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 5 – nº 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O titular de uma licença de 
exploração, produção ou armazenagem de 
hidrocarbonetos pode ver-se atribuir o 
direito exclusivo de explorar o complexo 
geológico para armazenar CO 2 na zona 
abrangida pela licença de exploração, 
produção ou armazenagem de 
hidrocarbonetos, sem estar obrigado às 
restrições e condições enunciadas no 
n.º 2. Os Estados-Membros velam por que 
o uso do complexo durante o período de
validade da licença não tenha uma 
incidência negativa no uso autorizado da 
zona para exploração, produção, 
desenvolvimento ou armazenagem de 
hidrocarbonetos.

Or. en

Justificação

É necessária em todas as circunstâncias uma validade mais longa das licenças de 
exploração. A presente proposta de directiva não toma de forma alguma em consideração as 
licenças existentes ou as licenças que poderiam ser emitidas para a exploração, a produção 
ou a armazenagem geológica de hidrocarbonetos. É necessário por conseguinte prever que o 
titular de uma licença válida para os hidrocarbonetos possa também ver-se atribuir um 
direito de exploração de locais de armazenagem de CO2. 

Alteração 238
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 5 – nº 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A monitorização da pré-injecção 
deve ser considerada e incluída na licença 
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de exploração.

Or. en

Justificação

A monitorização da pré-injecção é muito importante para garantir que os dados necessários 
estão disponíveis e por conseguinte para garantir seguidamente uma efectiva monitorização. 

Alteração 239
Evangelia Tzampazi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 5 – nº 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A monitorização da pré-injecção 
deve ser considerada como fazendo parte 
integrante da licença de exploração e deve 
portanto ser mencionada.

Or. en

Justificação

Para realizar uma avaliação de elevado nível de um local de armazenagem específico, é 
essencial reunir os dados necessários durante um longo período. O período de exploração 
pode consequentemente facultar dados úteis que podem servir de base à monitorização da 
pré-injecção.

Alteração 240
Anders Wijkman

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

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A
Proibição de novas instalações de 

produção de electricidade que libertam 
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grandes quantidades de CO2

Os Estados-Membros não autorizam 
novas instalações de produção de 
electricidade se o funcionamento destas 
acarretar rejeições de CO2 para a 
atmosfera superiores a 400 gramas por 
quilowatt-hora produzido.

Or. en

Justificação

Limitar as emissões de CO2 das centrais eléctricas é o mais importante desafio a enfrentar. 
Todos os esforços devem ser feitos para apoiar as centrais que produzem pouco dióxido de 
carbono. Quando estão previstas novas instalações que utilizam combustíveis fósseis, é 
necessário incentivar o modo de utilização mais eficaz, por exemplo a co-geração.

Alteração 241
Adam Gierek

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. pl

Justificação

A ideia contida neste texto consta já do n.º 2 do artigo 5.º (novo).
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Alteração 242
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

As centrais eléctricas devem ter acesso igual às capacidades de armazenagem.

Alteração 243
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de
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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.

Alteração 244
Vittorio Prodi

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar a correcta transferência do 
carvão de madeira para o solo e um 
cálculo adequado dos créditos de emissão 
daí resultantes.

Or. en

Alteração 245
Norbert Glante

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros asseguram que 
o local de armazenagem não é gerido por 
dois ou mais operadores 
simultaneamente. Deve ser garantido o 
acesso equitativo de potenciais 
utilizadores ao local de armazenagem.

Or. de

Justificação

Esta norma visa garantir a utilização de um local de armazenamento por um único operador 
de forma a evitar questões de delimitação em matéria de competência e responsabilidade.
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Alteração 246
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Durante o período de validade da 
licença de armazenagem, o seu titular terá 
o direito exclusivo de armazenagem no 
local de armazenagem. 

Or. de

Justificação

A proposta assegura - paralelamente ao nº 4 do artigo 5.º - que o titular da licença de 
armazenagem tem o direito exclusivo de armazenagem no local de armazenagem

Alteração 247
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Trata-se de definir as competências e a responsabilidade em matéria de riscos.
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Alteração 248
Richard Seeber

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. O titular de uma licença de 
exploração, produção ou armazenagem de 
hidrocarbonetos poderá beneficiar de 
uma licença na área abrangida pela 
licença de exploração, produção ou 
armazenagem sem ficar vinculado pelas 
restrições e condições previstas no n.º 2.
Os Estados-Membros devem assegurar 
que a utilização do complexo de 
armazenagem não afecte a utilização 
autorizada da área para efeitos de 
exploração, produção, desenvolvimento 
ou armazenagem de hidrocarbonetos.

Or. en

Justificação

A presente proposta de directiva não tem de forma alguma em conta as licenças já existentes 
ou eventualmente a conceder para a exploração, produção ou armazenagem geológica de 
hidrocarbonetos. Dever-se-á, por conseguinte, prever que o titular de uma licença válida 
para a armazenagem de hidrocarbonetos possa igualmente obter uma licença de 
armazenagem de CO2.  Além disso, aquando da concessão de licenças de armazenagem, o 
titular de uma licença de exploração nos termos do Art.5 deve ter preferência. 

Alteração 249
Richard Seeber

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

Texto da Comissão Alteração

2-B. O titular de uma licença de 
exploração nos termos do artigo 5.º 
poderá beneficiar de uma licença de 
armazenagem sem ficar vinculado pelas 
restrições e condições previstas no n.º 2, 
se tiver cumprido os requisitos da licença 
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de exploração.

Or. en

Justificação

A presente proposta de directiva não tem de forma alguma em conta as licenças já existentes 
ou eventualmente a conceder para a exploração, produção ou armazenagem geológica de 
hidrocarbonetos. Dever-se-á, por conseguinte, prever que o titular de uma licença válida 
para a armazenagem de hidrocarbonetos possa igualmente obter uma licença de 
armazenagem de CO2.  Além disso, aquando da concessão de licenças de armazenagem, o 
titular de uma licença de exploração nos termos do Art.5 deve ter preferência.  

Alteração 250
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 7 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os pedidos de licenças de armazenagem 
apresentados à autoridade competente 
incluirão os seguintes dados: 

Os pedidos de licenças de armazenagem 
apresentados à autoridade competente 
incluirão, pelo menos, os seguintes dados:

Or. de

Justificação

O presente aditamento baseia-se na formulação da directiva relativa aos aterros e visa 
assegurar que a directiva estabeleça meramente as condições mínimas aplicáveis ao pedido 
de licença e que os Estados-Membros possam, se necessário, aditar igualmente outros 
pontos. 

Alteração 251
Norbert Glante

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 7 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os pedidos de licenças de armazenagem 
apresentados à autoridade competente 

Os pedidos de licenças de armazenagem 
apresentados à autoridade competente 
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incluirão os seguintes dados: incluirão, pelo menos, os seguintes dados: 

Or. de

Justificação

O presente aditamento visa assegurar que a directiva estabeleça meramente as condições 
mínimas aplicáveis ao pedido de licença e que os Estados-Membros possam, se necessário, 
aditar igualmente outros pontos. 

Alteração 252
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 7 – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) uma avaliação financeira do custo 
da captura e da armazenagem segura de 
CO2. A mesma terá em conta meios 
alternativos de fornecimento da energia 
requerida através de medidas, como a 
melhoria da eficiência energética do lado 
da procura e as energias renováveis;

Or. en

Justificação

Deve exigir-se uma avaliação financeira do custo da captura e armazenagem do carbono em 
relação a todas as novas instalações a fim de sensibilizar os investidores para os verdadeiros 
custos da electricidade produzida em centrais alimentadas a combustíveis fósseis.  Deve 
igualmente ser feita uma comparação com outros meios de suprir as necessidades 
energéticas, como sejam a melhoria da eficiência energética do lado da procura e/ou o 
aprovisionamento com base em energias renováveis. 
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Alteração 253
Evangelia Tzampazi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 7 – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) uma avaliação financeira do custo 
da captura e da armazenagem segura de 
CO2. A mesma terá em conta meios 
alternativos de fornecimento da energia
requerida através de medidas, como a 
melhoria da eficiência energética do lado 
da procura e as energias renováveis;

Or. en

Justificação

Uma avaliação financeira do custo da captura e armazenagem do carbono (CAC)  
contribuirá para uma maior consciencialização em relação aos verdadeiros custos da 
electricidade produzida em centrais alimentadas a combustíveis fósseis. Além disso, a 
comparação com outros meios de suprir as necessidades energéticas, como a melhoria da 
eficiência por parte da procura e/ou o aprovisionamento com base nas energias renováveis, 
contribuirá para melhorar a produção global de energia e o planeamento do consumo.

Alteração 254
Richard Seeber

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 7 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

As previsões em matéria de fontes são irrelevantes para efeitos de concessão de uma licença 
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de armazenagem se se definirem os critérios e procedimentos de admissão. 

Alteração 255
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 7 – ponto 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Descrição de medidas para a 
prevenção de irregularidades 
significativas;

Or. de

Justificação

A documentação a apresentar pelo requerente ignora totalmente a descrição de medidas para 
efeitos de prevenção de irregularidades significativas durante o funcionamento normal. A 
bem de normas uniformes a nível europeu e da coerência com a directiva relativa aos 
aterros, deve ser aditado este elemento ao artigo 7.º. Dada a referência às "irregularidades 
significativas", cuja definição foi alterada, o aditamento abrange tantos os riscos de fuga 
como os riscos para o ambiente e a saúde.

Alteração 256
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 7 – ponto 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en
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Justificação

É importante que as autoridades competentes saibam onde é que a armazenagem pode 
efectivamente ter lugar.

Alteração 257
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 7 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

É necessário existir um bom plano de evacuação em caso de emergência. 

Alteração 258
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 7 – ponto 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) uma proposta de plano de acção de 
emergência;

Or. en

Justificação

Pretende-se reforçar a confiança da opinião pública na CAC; Na verdade, embora os 
complexos de CAC sejam construídos em formações sismicamente estáveis, não é possível, no 
estado actual da ciência, prever um terramoto com grande antecedência; Também não é 
possível evitar a 100% o erro humano. 
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Alteração 259
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 8 – ponto 1 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(1) A autoridade competente verifica que: (1) A autoridade competente, com base no 
pedido apresentado nos termos do artigo 
7.º, verifica que:

Or. en

Justificação

O processo de avaliação das licenças de armazenagem tornaria os processos de candidatura 
morosos e complexos. Propõe-se que os reguladores nacionais sejam obrigados a comunicar 
à Comissão a emissão de novas licenças. Simultaneamente, é dada aos Estados-Membros a 
opção de obter um segundo parecer não vinculativo sobre um projecto de licença da 
Comissão para assistência global na aplicação da directiva.  

Alteração 260
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 8 –   ponto 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) são cumpridas as disposições 
pertinentes da presente directiva; 

(a) são cumpridas as disposições 
pertinentes da presente directiva e do 
direito comunitário pertinente;

Or. de

Justificação

A remissão para a validade do direito comunitário é óbvia. A formulação do artigo 8.º não 
assegura, em geral, de forma suficientemente concreta se a concessão da licença de 
armazenagem deve ser imperativamente recusada se não estiverem preenchidas determinadas 
condições.
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Alteração 261
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 8 – ponto 1 - alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

(b) a gestão do local de armazenagem é da 
responsabilidade de uma pessoa colectiva 
financeiramente sólida e tecnicamente 
competente;

Or. en

Justificação

O processo de avaliação das licenças de armazenagem tornaria os processos de candidatura 
morosos e complexos. Propõe-se que os reguladores nacionais sejam obrigados a comunicar 
à Comissão a emissão de novas licenças. Simultaneamente, é dada aos Estados-Membros a 
opção de obter um segundo parecer não vinculativo sobre um projecto de licença da 
Comissão para assistência global na aplicação da directiva.   

Alteração 262
Richard Seeber

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 8 – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

(b) o local de armazenagem é gerido por 
uma entidade jurídica que dispõe de
competências técnicas e recursos 
adequados para gerir o local e que oferece 
suficientes garantias financeiras;

Or. en

Justificação

Não faz sentido estabelecer como condição que o local seja gerido por uma pessoa singular. 
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A gestão dos locais de armazenagem deve, pelo contrário, estar a cargo das empresas e das 
entidades jurídicas.  Contudo, é obviamente normal que se designem para determinadas 
instalações pessoas responsáveis incumbidas de gerir as instalações de acordo com as 
licenças.  A submissão de todos os pedidos de licença e o direito de a Comissão se 
pronunciar acarretará atrasos e burocracias desnecessários. 

Alteração 263
Christian Ehler, Dragoș Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek e Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 8 – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

As pessoas colectivas podem ser também responsáveis pela gestão dos locais de 
armazenagem.

Alteração 264
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 8 – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

Importa esclarecer que a responsabilidade pode também caber a pessoas colectivas.

Alteração 265
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) não foi emitida nenhuma outra 
licença de armazenagem dentro da mesma 
unidade hidráulica;

Or. de

Justificação

Dado o eventual forte impacto mútuo de operações de injecção paralelas dentro da unidade 
hidráulica (ver definição no ponto 6-A (novo) do artigo 3.º), a autorização de operações de 
injecção simultâneas apenas deve ser concedida a um único operador. Tal é indispensável 
para uma distinção clara entre causa e efeito das operações de armazenagem e das 
obrigações relacionadas com a armazenagem (responsabilidade, monitorização, pós-
encerramento, etc.). O artigo 20.º continua a permitir o acesso de terceiros aos locais de 
armazenagem.

Alteração 266
Richard Seeber

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) foi nomeada uma pessoa 
responsável pela gestão do local de 
armazenagem que possa comprovar que 
possui as qualificações, a formação e a 
fiabilidade exigidas;

Or. en



AM\734310PT.doc 37/81 PE409.631v01-00

PT

Justificação

Não faz sentido estabelecer como condição que o local seja gerido por uma pessoa singular. 
A gestão dos locais de armazenagem deve, pelo contrário, estar a cargo das empresas e das 
entidades jurídicas.  Contudo, é obviamente normal que se designem para determinadas 
instalações pessoas responsáveis incumbidas de gerir as instalações de acordo com as 
licenças.  A submissão de todos os pedidos de licença e o direito de a Comissão se 
pronunciar acarretará atrasos e burocracias desnecessários. 

Alteração 267
Christian Ehler, Dragoș Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek e Thomas Ulmer

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

O funcionamento 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 268
Richard Seeber

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 8 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Justificação

A submissão de todos os pedidos de licença e o direito de a Comissão se pronunciar 
acarretará atrasos e burocracias desnecessários. 

Alteração 269
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Proposta de directiva – acto modificativo
Article 8 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

O processo de avaliação das licenças de armazenagem tornaria os processos de candidatura 
morosos e complexos. Propõe-se que os reguladores nacionais sejam obrigados a comunicar 
à Comissão a emissão de novas licenças. Simultaneamente, é dada aos Estados-Membros a 
opção de obter um segundo parecer não vinculativo sobre um projecto de licença da 
Comissão para assistência global na aplicação da directiva.   

Alteração 270
Christian Ehler, Dragoș Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek e Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 8 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

Desburocratização e subsidiariedade.

Alteração 271
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 8 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

Em consonância com o princípio da subsidiariedade, compete aos Estados-Membros a 
emissão autónoma de licenças de armazenagem. Só é necessário um parecer da Comissão 
quando os Estados-Membros o tenham solicitado. 

Alteração 272
Richard Seeber

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 8 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

A submissão de todos os pedidos de licença e o direito de a Comissão se pronunciar 
acarretará atrasos e burocracias desnecessários. 
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Alteração 273
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 8 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

O processo de avaliação das licenças de armazenagem tornaria os processos de candidatura 
morosos e complexos. Propõe-se que os reguladores nacionais sejam obrigados a comunicar 
à Comissão a emissão de novas licenças. Simultaneamente, é dada aos Estados-Membros a 
opção de obter um segundo parecer não vinculativo sobre um projecto de licença da 
Comissão para assistência global na aplicação da directiva.  

Alteração 274
Christian Ehler, Dragoș Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek e Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 8 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Desburocratização e subsidiariedade.
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Alteração 275
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 8 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 276
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A licença conterá os seguintes elementos: A licença conterá, pelo menos, os 
seguintes elementos:

Or. de

Justificação

Por analogia com a Directiva relativa à deposição de resíduos em aterros, o presente 
aditamento visa assegurar que a directiva estabeleça meramente as condições mínimas 
aplicáveis ao teor das licenças e que os Estados-Membros possam, se necessário, impor 
outros requisitos.
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Alteração 277
Norbert Glante

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A licença conterá os seguintes elementos: A licença conterá, pelo menos, os 
seguintes elementos:

Or. de

Justificação

O presente aditamento visa assegurar que a directiva estabeleça meramente as condições 
mínimas aplicáveis ao pedido de licença e que os Estados-Membros possam, se necessário, 
aditar igualmente outros pontos. 

Alteração 278
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

Adaptação de acordo com a versão alterada do artigo 3.º, n.º. 6-A (novo) e do artigo 8.º, 
n.º1(novo).
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Alteração 279
Christian Ehler, Dragoș Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek e Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Article 9 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O funcionamento de diferentes instalações de armazenagem 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 280
Adam Gierek

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

Texto da Comissão Alteração

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

(2) Localização e delimitação externa 
precisas do local de armazenagem, bem 
como da zona de protecção e diagrama da 
parte subterrânea do complexo de 
armazenagem;

Or. pl

Justificação

O projecto do local deve incluir uma zona de protecção para o caso de se produzir uma 
violenta erupção de CO2 no exterior.
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Alteração 281
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Quantidade total de CO2 com 
autorização para armazenagem geológica e 
taxas máximas de injecção;

(3) Disposições aplicáveis ao arranque e à 
operação do local de armazenagem, 
quantidade total de CO2 com autorização 
para armazenagem geológica e taxas e 
pressões máximas de injecção;

Or. de

Justificação

O presente aditamento visa, por um lado, a aproximação dos requisitos estabelecidos no 
artigo 9.º da Directiva relativa à deposição de resíduos em aterros; a inclusão das pressões 
de injecção constitui uma consequência do aditamento introduzido no n.º4 do artigo 7.º.

Alteração 282
Péter Olajos

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Quantidade total de CO2 com 
autorização para armazenagem geológica e
taxas máximas de injecção;

(3) Quantidade total de CO2 com 
autorização para armazenagem geológica,
taxas máximas de injecção e limites de 
pressão no reservatório;

Or. en

Justificação

O relatório do “International Risk Governance Council”, no capítulo relativo à 
regulamentação da CAC, refere que os requisitos regulamentares aplicáveis à injecção irão 
ser determinantes para a indústria ao especificar parâmetros como a concepção dos poços de 
injecção, quantidades de injecção permitidas, limites de pressão no reservatório, pureza dos 
fluxos de CO2 e normas em matéria de responsabilidade financeira.
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Alteração 283
Richard Seeber

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Requisitos aplicáveis à composição do 
fluxo de CO2 e ao procedimento de 
aceitação do CO2, em conformidade com o 
artigo 12.º, e outros eventuais requisitos 
aplicáveis à injecção e à armazenagem;

(4) Requisitos aplicáveis à composição do 
fluxo de CO2 que pode ser armazenado e 
ao procedimento de aceitação do CO2, em 
conformidade com o artigo 12.º, e outros 
eventuais requisitos aplicáveis à injecção e 
à armazenagem;

Or. en

Justificação

Mais do que determinar a composição do respectivo fluxo de CO2 na licença de 
armazenagem, afigura-se necessário determinar a composição do fluxo de CO2 que pode ser 
armazenado.

Alteração 284
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Requisitos aplicáveis à composição do 
fluxo de CO2 e ao procedimento de 
aceitação do CO2, em conformidade com o 
artigo 12.º, e outros eventuais requisitos 
aplicáveis à injecção e à armazenagem; 

(4) Requisitos aplicáveis à composição do 
fluxo de CO2 e ao procedimento de 
aceitação do CO2, em conformidade com o 
artigo 12.º, e outros eventuais requisitos 
aplicáveis à injecção e à armazenagem, 
designadamente para efeitos de prevenção 
de irregularidades significativas;

Or. de

Justificação

A presente alteração constitui uma consequência da alteração ao n.º4 do artigo 7.º.
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Alteração 285
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Plano de monitorização aprovado, 
obrigação de aplicar o plano e requisitos 
aplicáveis à sua actualização, em 
conformidade com o artigo 13.º, bem como 
requisitos relativos à comunicação de 
informações, em conformidade com o 
artigo 14.º;

(5) Planos de monitorização e de 
emergência aprovados, obrigação de 
aplicar os planos e requisitos aplicáveis à 
sua actualização, em conformidade com o 
artigo 13.º, bem como requisitos relativos à 
comunicação de informações, em 
conformidade com o artigo 14.º;

Or. en

Justificação

Pretende-se com a presente alteração reforçar a confiança da opinião pública na segurança 
da CAC.

Alteração 286
Christian Ehler, Dragoș Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek e Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 10 – título

Texto da Comissão Alteração

Apreciação dos projectos de licenças de 
armazenagem pela Comissão

Notificação da atribuição de licenças de 
armazenagem e dos pedidos de 
armazenagem indeferidos

Or. en

Justificação

Desburocratização e subsidiariedade.
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Alteração 287
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 10 – título

Texto da Comissão Alteração

Apreciação dos projectos de licenças de 
armazenagem pela Comissão

Notificação das licenças de armazenagem

Or. en

Justificação

O processo de avaliação das licenças de armazenagem tornaria os processos de candidatura 
morosos e complexos. Propõe-se que os reguladores nacionais sejam obrigados a comunicar 
à Comissão a emissão de novas licenças. Simultaneamente, é dada aos Estados-Membros a 
opção de obter um segundo parecer não vinculativo sobre um projecto de licença da 
Comissão para assistência global na aplicação da directiva.

Alteração 288
Christian Ehler, Dragoș Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Desburocratização e subsidiariedade.



PE409.631v01-00 48/81 AM\734310PT.doc

PT

Alteração 289
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Quando os Estados-Membros 
requeiram o parecer da Comissão sobre o 
projecto de licença de armazenagem, nos 
termos do n.º2 do artigo 8.º, comunicarão 
à Comissão os projectos de licenças de 
armazenagem, os pedidos de licenças e 
qualquer outro material tomado em conta 
pela autoridade competente aquando da 
adopção do seu projecto de decisão. A 
Comissão pode emitir parecer sobre os 
projectos de licenças no prazo de seis 
meses após a sua apresentação.

Or.  de

Justificação

Em consonância com o princípio da subsidiariedade, compete aos Estados-Membros a 
emissão autónoma de licenças de armazenagem.  Só é necessário um parecer da Comissão 
quando os Estados-Membros o tenham solicitado. 

Alteração 290
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

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

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros comunicarão à 
Comissão os projectos de licenças de 
armazenagem, os pedidos de licenças e 
qualquer outro material tomado em conta 
pela autoridade competente aquando da 
adopção do seu projecto de decisão. A 
Comissão pode emitir parecer sobre os 

1. Os Estados-Membros comunicarão à 
Comissão as licenças de exploração e 
armazenagem concedidas pelas 
autoridades competentes nos termos da 
presente directiva, o mais rapidamente 
possível e, o mais tardar, um mês após a 
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projectos de licenças no prazo de seis 
meses após a sua apresentação.

emissão dessas licenças.

Or. en

Justificação

O processo de avaliação das licenças de armazenagem tornaria os processos de candidatura 
morosos e complexos. Propõe-se que os reguladores nacionais sejam obrigados a comunicar 
à Comissão a emissão de novas licenças. Simultaneamente, é dada aos Estados-Membros a 
opção de obter um segundo parecer não vinculativo sobre um projecto de licença da 
Comissão para assistência global na aplicação da directiva.

Alteração 291
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

Em consonância com o princípio da subsidiariedade, compete aos Estados Membros a 
emissão autónoma de licenças de armazenagem.  Só é necessário um parecer da Comissão 
quando os Estados-Membros o tenham solicitado. O parecer deveria ser emitido 
tempestivamente, uma vez que uma interrupção prolongada do procedimento se revela 
desproporcionada numa perspectiva de protecção do clima e por razões de ordem financeira.
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Alteração 292
Evangelia Tzampazi

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

É necessário que a Comissão emita regularmente um parecer, a fim de assegurar a 
realização de uma avaliação suplementar dos pedidos de licença com base em critérios 
uniformes ao nível da UE.

Alteração 293
Christian Ehler, Dragoș Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

Desburocratização e subsidiariedade.

Alteração 294
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. A autoridade competente notificará a 
decisão final à Comissão.

Or.  de

Justificação

Em consonância com o princípio da subsidiariedade, compete aos Estados-Membros a 
emissão autónoma de licenças de armazenagem. Não é obrigatório ter em conta o parecer da 
Comissão. 

Alteração 295
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 10 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Antes de emitir uma licença de 
armazenagem, os Estados-Membros
podem solicitar o parecer da Comissão 
sobre o seu projecto de licença.

Or. en

Justificação

O processo de avaliação das licenças de armazenagem tornaria os processos de candidatura 
morosos e complexos. Propõe-se que os reguladores nacionais sejam obrigados a comunicar 
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à Comissão a emissão de novas licenças. Simultaneamente, é dada aos Estados-Membros a 
opção de obter um segundo parecer não vinculativo sobre um projecto de licença da 
Comissão para assistência global na aplicação da directiva.

Alteração 296
Jerzy Buzek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 10 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Serão concedidas anualmente 60 
milhões, e até um máximo de 600 milhões 
de autorizações, a título da reserva 
destinada a novos operadores, a 
instalações de demonstração de grandes 
proporções que procedam à captura e à 
armazenagem geológica de dióxido de 
carbono no território da UE ou em países 
em desenvolvimento e países com 
economia de transição situados fora da 
UE que ratifiquem o futuro Acordo 
internacional no âmbito da UNFCCC 
(Convenção Quadro das Nações Unidas 
sobre Alterações Climáticas).
As autorizações serão concedidas a 
projectos que devem ser realizados com 
base nas disposições propostas pela 
Comissão e que devem assegurar o 
desenvolvimento de um amplo leque de 
tecnologias com a melhor relação 
custo/benefícios. A concessão de tais 
autorizações estará condicionada à 
armazenagem geológica efectiva de CO2.
As autorizações que não tenham que 
respeitar as condições de concessão 
permanecem disponíveis na reserva para 
novos operadores.
A Comissão deve empenhar-se em 
assegurar a adjudicação, antes da 
abertura da reunião da UNFCCC em 
Novembro de 2009, em Copenhaga, de 
contratos para a construção de 12 
instalações de demonstração de grandes 
proporções.
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Or. en

Alteração 297
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Em caso de transporte e/ou armazenagem transfronteiriços de CO2, devem aplicar-se todos 
os requisitos sobre a avaliação do impacto ambiental previstos na directiva.

Alteração 298
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Aditamento dos termos " sem pagamento de indemnização", a fim de evitar situações nas 
quais as autoridades competentes, tal como previsto nas disposições da directiva e das 
subsequentes disposições nacionais tendo em vista a protecção do ambiente e da saúde 
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humana tenham que pagar indemnizações aos operadores para os efeitos das modificações 
necessárias a efectuar nas autorizações pertinentes que detenham.

Alteração 299
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Caso uma autoridade competente descubra que existem fugas ou irregularidades 
significativas, a autorização deve ser protelada ou retirada.

Alteração 300
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de 

Justificação

O aditamento visa assegurar que o conhecimento de irregularidades seja razão suficiente 
para que a autoridade competente possa intervir.
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Alteração 301
Evangelia Tzampazi

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) se for notificada de qualquer 
irregularidade ou fuga, em conformidade 
com o n.º 1 do artigo 16.º;

Or. en

Justificação

A autoridade competente deve ter a possibilidade de rever ou retirar as autorizações de 
armazenagem, caso lhe tenham sido notificadas quaisquer irregularidades ou fugas, a fim de 
impedir consequências negativas para o ambiente ou para a saúde humana.

Alteração 302
Richard Seeber

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimida

Or. en

Justificação

Não é necessário nem se justifica uma apreciação regular da autorização de armazenagem 
de cinco em cinco anos, independentemente de uma causa específica, tendo em vista a 
retirada da autorização, mas deve proceder-se a tal apreciação por razões e em casos 
específicos.
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Alteração 303
Christian Ehler, Dragoș Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimida

Or. en

Justificação

Desburocratização.

Alteração 304
Norbert Glante

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or.  de

Justificação

Uma revisão da licença de armazenagem de cinco em cinco anos constituiria uma fonte de 
insegurança desnecessária para o operador do complexo de armazenagem. 
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Alteração 305
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto da Comissão Alteração

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

4. Até ser emitida uma nova licença de 
armazenagem ou encerrado o local de 
armazenagem, em conformidade com o 
n.º 1, alínea c), do artigo 17.º, cabe ao 
actual operador a responsabilidade pelo 
local de armazenagem, incluindo a 
totalidade das obrigações jurídicas 
associadas. Caso o operador não cumpra 
as obrigações que lhe incumbem nos 
termos do n.º1, alínea c), primeira frase, 
do artigo 17.º, a autoridade competente 
assumirá a responsabilidade pelo local de 
armazenagem, incluindo a totalidade das 
obrigações jurídicas associadas.  A 
autoridade competente cobrará ao anterior 
operador todos os custos suportados. Se tal 
não for possível, recorrer-se-á, para o 
efeito, à garantia financeira prevista no 
n.º2 do artigo 19.º.

Or. de 

Justificação

A presente proposta normativa poderia dar azo a um vazio e a indesejáveis possibilidades de 
abuso, susceptíveis de permitir ao operador subtrair-se à responsabilidade, mercê de inércia, 
da não-observância dos requisitos e/ou de uma situação de falência, transferindo, deste 
modo, sem encargos, os custos e as obrigações para o Estado.
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Alteração 306
Norbert Glante

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

A presente alteração visa atribuir responsabilidades, na medida do possível, ao operador e 
desonerar o Estado.
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Alteração 307
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A autoridade competente cobrará ao anterior operador todos os custos suportados.
Naturalmente, os termos dessa cobrança serão definidos por cada um dos sistemas jurídicos 
nacionais.

Alteração 308
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

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

Texto da Comissão Alteração

4. Se a licença for retirada nos termos do 
n.º 3, a autoridade competente emitirá uma
nova licença de armazenagem ou, em 
alternativa, encerrará o local de 
armazenagem, em conformidade com o 
n.º 1, alínea c), do artigo 17.º. Até ser 
emitida uma nova licença de 
armazenagem, a autoridade competente 

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

assumirá a responsabilidade pela gestão e 
segurança imediata do local de 
armazenagem, enquanto a 
responsabilidade global continuará a 
caber ao operador. A autoridade 
competente cobrará ao anterior operador 
todos os custos suportados.

Or. en

Justificação

Deve ser mantida a responsabilidade do operador, caso o mesmo não satisfaça as condições 
da autorização. A transferência para a autoridade competente de todas as obrigações 
jurídicas associadas será vista como um sinal negativo pelos operadores potenciais.

Alteração 309
Duarte Freitas

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º-A
Exportação de CO2

1. Caso o CO2 deva ser exportado da 
Comunidade para um país terceiro para 
fins de armazenagem geológica, o 
detentor do CO2 apresenta um pedido de 
autorização de exportação à autoridade 
competente do Estado-Membro de origem.
2. A autoridade competente do Estado-
Membro de origem notifica o 
consentimento à autoridade competente 
do Estado de destino.
3. A autoridade competente do Estado-
Membro de origem apenas pode autorizar 
a exportação se:
(a) a autoridade competente do país de 
destino tiver dado o seu consentimento;
(b) existirem garantias de que a 
armazenagem geológica de CO2 no país 
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de destino tem lugar em conformidade 
com os requisitos consagrados na 
presente Directiva;
(c) a armazenagem geológica de CO2 
estiver coberta por um sistema de 
comércio de emissões no país de destino, 
ligado ao regime do comércio de emissões 
da UE nos termos da Directiva 
2003/87/CE.
4. A exportação de CO2 não será 
autorizada sem o consentimento 
específico da Comissão.
5. A autorização de exportação pode 
abarcar diversos actos de exportação para 
uma quantidade de CO2 previamente 
estipulada e por um período de tempo com 
duração não superior a um ano, desde 
que sejam efectuadas nas mesmas 
condições operacionais de captura, 
transporte e armazenagem.

Or. en

Justificação

O objectivo da proposta é aliviar a carga burocrática e racionalizar o procedimento de 
autorização de exportações que pode abarcar diversos actos de exportação. É fixado um 
limite para o período de tempo da autorização, que possibilita a monitorização regular das 
operações e uma actualização periódica das condições estipuladas na autorização de 
exportação.

Alteração 310
Evangelia Tzampazi

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Um fluxo de CO2 deve consistir em, 
pelo menos, 99,9 % de dióxido de carbono.
Para o efeito, não lhe podem ser 
adicionados resíduos ou qualquer outro 
material que, por essa via, se pretenda 
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eliminar. Um fluxo de CO2 pode, todavia, 
conter vestígios de substâncias 
provenientes da fonte ou do processo de 
captura ou injecção. Os níveis de 
concentração de tais substâncias serão 
inferiores aos que afectariam 
adversamente a integridade do local de 
armazenagem e da infra-estrutura de 
transporte e que representariam um risco 
significativo para o ambiente ou violariam 
o disposto no direito comunitário 
aplicável.

eliminar. Esse nível pode ser revisto 
mediante o processo de revisão previsto 
no artigo 36.º-A, à luz de futuros dados 
científicos.

Or. en

Justificação

Os riscos ligados aos projectos de armazenagem a longo prazo poderiam aumentar 
sensivelmente no caso de se eliminarem juntamente com o CO2 quantidades importantes de 
impurezas. Algumas impurezas, como o SOx, aumentam os riscos de fugas, comprometendo, 
por conseguinte, o objectivo primordial estabelecido para a CAC. Além disso, as impurezas 
presentes nos fluxos de CO2 podem ter incidências práticas no transporte e na armazenagem 
de CO2, bem como efeitos potencias para a saúde, a segurança e o ambiente. As tecnologias 
existentes, quer utilizadas antes ou depois da combustão, permitem purificar o fluxo de CO2, 
atingindo um índice de pureza superior a 99,9%, como é confirmado no relatório especial do 
IPCC sobre a CAC.

Alteração 311
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Texto da Comissão Alteração

1. Um fluxo de CO2 deve consistir 
predominantemente em dióxido de 
carbono. Para o efeito, não lhe podem ser 
adicionados resíduos ou qualquer outro 
material que, por essa via, se pretenda 
eliminar. Um fluxo de CO2 pode, todavia, 
conter vestígios de substâncias 
provenientes da fonte ou do processo de 
captura ou injecção. Os níveis de 
concentração de tais substâncias serão 

1. Um fluxo de CO2 deve consistir em, 
pelo menos 98% de dióxido de carbono e 
não pode conter substâncias corrosivas, 
como o H2S e o SO2. Para o efeito, não 
lhe podem ser adicionados resíduos ou 
qualquer outro material que, por essa via, 
se pretenda eliminar.
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inferiores aos que afectariam 
adversamente a integridade do local de 
armazenagem e da infra-estrutura de 
transporte e que representariam um risco 
significativo para o ambiente ou violariam 
o disposto no direito comunitário 
aplicável.

Or. en

Justificação

Os fluxos de CO2 devem apresentar o maior índice possível de pureza e não devem conter 
substâncias corrosivas, pois a sua presença implica um aumento dos riscos, tanto durante o 
transporte como durante a armazenagem.

Alteração 312
Chris Davies

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Um fluxo de CO2 deve consistir 
predominantemente em dióxido de 
carbono, e numa proporção de pelo menos 
90% no território da União Europeia.
Para o efeito, não lhe podem ser 
adicionados resíduos ou qualquer outro 
material que, por essa via, se pretenda 
eliminar. Um fluxo de CO2 pode, todavia, 
conter vestígios de substâncias 
provenientes da fonte ou do processo de 
captura ou injecção, podendo ser aditados 
marcadores para efeitos de monitorização 
e verificação da migração de CO2. Os 
níveis de concentração de tais substâncias 
serão inferiores aos que afectariam 
adversamente a integridade do local de 
armazenagem e da infra-estrutura de 
transporte e que representariam um risco 
para o ambiente ou violariam o disposto no 
direito comunitário aplicável.
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Or. en

Justificação

Revised version of Rapporteur's original amendment 44 to ensure consistency with the 
London Convention. The word 'overwhelmingly' is retained but a stricter definition inserted to 
apply solely within the EU. A higher figure than 90% would prevent the development of some 
of the most promising oxy-combustion technologies.  It should be noted that the most 
significant addition gases will be argon, nitrogen and oxygen which are inert and in this 
context effectively harmless.

The word 'significant' is unacceptable.  A concentration of contaminants that might pose some 
kind of threat cannot be tolerated.

Alteração 313
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Um fluxo de CO2 deve consistir em, 
pelo menos, 90% de dióxido de carbono.
Para o efeito, não lhe podem ser 
adicionados resíduos ou qualquer outro 
material que, por essa via, se pretenda 
eliminar. Um fluxo de CO2 pode, todavia, 
conter vestígios de substâncias 
provenientes da fonte ou do processo de 
captura ou injecção. Os níveis de 
concentração de tais substâncias serão 
inferiores aos que afectariam adversamente 
a integridade do local de armazenagem e 
da infra-estrutura de transporte e que 
representariam um risco significativo para 
o ambiente ou violariam o disposto no 
direito comunitário aplicável.

Or. en

Justificação

Concentrations of contaminants should have concrete established limits in stream of CO2 for 
injection in the underground storage. Without explicitness qualitative and quantitative 
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characteristics of CO2 stream article 12 leaves much to doubt in interpretation it composition 
analysis. This fact in practice may have negative influence on priority condition – safety on 
environment or human health.

Unification this article thought directors concrete established limits of concentrate of stream 
CO2 is necessary in order equally interpretation stream of CO2 for injection in the 
underground storage.

Alteração 314
Richard Seeber

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Um fluxo de CO2 pode ser aceite 
unicamente se preencher os seguintes 
requisitos: não lhe podem ser adicionados 
resíduos ou qualquer outro material que, 
por essa via, se pretenda eliminar. Um 
fluxo de CO2 pode, todavia, conter 
vestígios de substâncias provenientes da 
fonte ou do processo de captura ou
injecção. Os níveis de concentração de tais 
substâncias serão inferiores aos que 
afectariam adversamente a integridade do 
local de armazenagem e da infra-estrutura 
de transporte e que representariam um 
risco significativo para o ambiente ou 
violariam o disposto no direito comunitário 
aplicável. Os níveis máximos de 
concentração para essas substâncias 
devem ser determinados de acordo com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 2 do artigo 28.º

Or. en

Justificação

A formulação e os critérios muito gerais segundo os quais um fluxo de CO2 deve consistir 
"predominantemente em dióxido de carbono" não são suficientes para garantir a 
compatibilidade ambiental do fluxo de CO2. Os níveis máximos de concentração das 
substâncias poluentes devem ser estabelecidos através do procedimento de comitologia.
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Alteração 315
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 316
Christian Ehler, Dragoș Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

conter vestígios de substâncias 
provenientes da fonte ou do processo de 
captura ou injecção, bem como 
substâncias necessárias para o transporte 
por razões de segurança. Os níveis de 
concentração de tais substâncias serão 
inferiores aos que afectariam adversamente 
a integridade do local de armazenagem e 
da infra-estrutura de transporte e que 
representariam um risco significativo para 
o ambiente ou violariam o disposto no 
direito comunitário aplicável.

Or. en

Justificação

Complemento necessário.

Alteração 317
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Um fluxo de CO2 deve consistir em, 
pelo menos, 90% de dióxido de carbono.
Para o efeito, não lhe podem ser 
adicionados resíduos ou qualquer outro 
material que, por essa via, se pretenda 
eliminar. Um fluxo de CO2 pode, todavia, 
conter vestígios de substâncias 
provenientes da fonte ou do processo de 
captura ou injecção. Os níveis de 
concentração de tais substâncias serão 
inferiores aos que afectariam adversamente 
a integridade do local de armazenagem e 
da infra-estrutura de transporte e que 
representariam um risco significativo para 
o ambiente ou violariam o disposto no 
direito comunitário aplicável.

Or. en



PE409.631v01-00 68/81 AM\734310PT.doc

PT

Justificação

Concentrations of contaminants should have concrete established limits in stream of CO2 for 
injection in the underground storage. Without explicitness qualitative and quantitative 
characteristics of CO2 stream article 12 leaves much to doubt in interpretation it composition 
analysis. This fact in practice may have negative influence on priority condition – safety on 
environment or human health.
Unification this article thought directors concrete established limits of concentrate of stream 
CO2 is necessary in order equally interpretation stream of CO2 for injection in the 
underground storage.

Alteração 318
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A tarefa mais importante no que respeita à segurança de um complexo de armazenagem 
consiste na monitorização da posição e dos movimentos do CO2 injectado.

Alteração 319
Evangelia Tzampazi

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

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros assegurarão que o 
operador proceda à monitorização das 
instalações de injecção, do complexo de 

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

complexo de armazenagem (incluindo, se 
possível, o penacho de CO2) e do meio 
ambiente circundante, para efeitos de:

Or. en

Justificação

È necessário que haja uma monitorização em tempo real, a fim de permitir à autoridade 
competente assegurar-se do cumprimento dos requisitos previstos na directiva pelo operador.

Alteração 320
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto da Comissão Alteração

(a) comparação entre o comportamento real 
e o comportamento modelizado do CO2 no 
local de armazenagem;

(a) comparação entre o comportamento real 
e o comportamento modelizado do CO2 e 
da água de formação no local de 
armazenagem;

Or. de

Justificação

A par do comportamento do CO2, importa monitorizar eventuais alterações da água de 
formação no local de armazenagem, a fim de, inter alia, poder verificar eventuais efeitos de 
deslocamento.

Alteração 321
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto da Comissão Alteração

(c) detecção de fugas de CO2; detecção de fugas de CO2 e das 
substâncias por estas mobilizadas;
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Or. de

Justificação

A detecção de substâncias mobilizadas no subsolo devido a fugas de CO2 constitui parte 
integrante dos deveres de monitorização e vigilância (princípio da precaução) a que se refere 
o Anexo IV do Protocolo à Convenção para a Prevenção da Poluição Marinha causada por 
Operações de Imersão de Detritos e outros Produtos (Protocolo de Londres). Uma vez que a 
directiva também deverá vigorar nas áreas abrangidas pelo âmbito de aplicação do 
Protocolo de Londres, impõe-se o alargamento dos deveres de monitorização a tais
substâncias, nos termos do direito internacional.

Alteração 322
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto da Comissão Alteração

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

(d) detecção de efeitos adversos para o 
meio ambiente, para a água que participa 
no ciclo hidrológico, para populações 
humanas ou para utentes da biosfera 
circundante;

Or. de

Justificação

A actual redacção da alínea d) revela-se demasiado geral. A nova formulação é mais precisa 
e inclui a água que participa no ciclo hidrológico no âmbito de aplicação do presente 
diploma.

Alteração 323
Adam Gierek

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

Texto da Comissão Alteração

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

significativos para o meio ambiente 
circundante, para a população local  ou os 
utentes da parte exterior do complexo de 
armazenagem e da biosfera circundante, 
bem como da parte subterrânea da sua 
geosfera.

Or. pl

Justificação

Era conveniente precisar a definição de "meio ambiente circundante". 

Alteração 324
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

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

Texto da Comissão Alteração

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

f) actualização da avaliação da segurança 
e da integridade do local de armazenagem 
a curto e a longo prazo, com base nos 
critérios quantitativos de avaliação a 
determinar de acordo com as directrizes 
referidas no n.º 3 do artigo 4.º

Or. en

Justificação

O texto proposto pela Comissão é demasiado ambíguo. É necessário que haja critérios 
quantitativos específicos de avaliação.
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Alteração 325
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Há que tomar todas as medidas necessárias para evitar que a armazenagem de CO2 possa 
causar prejuízo ao ambiente marinho.

Alteração 326
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A monitorização deve ser acompanhada de um processo de verificação e de validação, a fim 
de garantir que a armazenagem seja efectuada em condições de segurança.

Alteração 327
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 14 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Com uma frequência a determinar pela 
autoridade competente e, em qualquer 
caso, pelo menos uma vez por ano, o 
operador comunicar-lhe-á:

Com uma frequência a determinar pela 
autoridade competente e, em qualquer 
caso, pelo menos uma vez por ano, o 
operador comunicar-lhe-á, num relatório 
de formato harmonizado, a fim de 
assegurar a coerência e a transparência 
das informações transmitidas:

Or. en

Justificação

Um relatório de formato comum harmonizado é necessário, a fim de assegurar a coerência e 
a transparência.

Alteração 328
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As inspecções ordinárias serão 
efectuadas pelo menos uma vez por ano e 
incidirão nas instalações de injecção e 

3. As inspecções ordinárias serão 
efectuadas uma vez por ano durante os dez 
primeiros anos após o início da injecção 
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monitorização, assim como em toda a 
gama de efeitos do complexo de 
armazenagem com relevância para o 
ambiente.

e, subsequentemente, sempre que a 
autoridade competente o considere 
necessário, e incidirão nas instalações de 
injecção e monitorização, assim como em 
toda a gama de efeitos do complexo de 
armazenagem com relevância para o 
ambiente.

Or. en

Alteração 329
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros assegurarão que, 
em caso de irregularidades significativas 
ou de fugas que possam ter um impacto 
negativo para a saúde humana ou para o 
ambiente, tal como definido pelos critérios 
a determinar nas directrizes referidas no 
n.º 3 do artigo 4.º, o operador notifique 
imediatamente a autoridade competente e 
tome as necessárias medidas correctivas.

Or. en

Justificação

São necessários critérios concretos quantificáveis e directrizes de referência.

Alteração 330
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Texto da Comissão Alteração

2. As medidas correctivas referidas no n.º 1 
serão tomadas com base num plano de 

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

medidas correctivas apresentado à 
autoridade competente e à Comissão e 
aprovado por estas, nos termos do n.º 6 do 
artigo 7.º e do n.º 6 do artigo 9.º. Essas 
medidas serão tornadas públicas.

Or. en

Justificação

A apreciação obrigatória ao nível comunitário é necessária para assegurar a coerência na 
aplicação dos requisitos. Os cidadãos devem ter pleno acesso a essas informações.

Alteração 331
Lambert van Nistelrooij

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Existe uma diferença significativa entre os termos "exigir" e"impor". A utilização do termo 
"impor" reforçará a atitude adoptada pela autoridade competente.
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Alteração 332
Adam Gierek

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pl

Justificação

Após o seu encerramento, a responsabilidade pelos locais de armazenagem geológica de 
CO2 deveria, em conformidade com o direito comunitário e com o direito do Estado-Membro 
em questão, ser assumida por uma autoridade local (nacional).

Alteração 333
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Texto da Comissão Alteração

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

armazenagem nos termos do n.º 1, alíneas 
a) ou b), o operador continuará responsável 
pela manutenção, pela monitorização, pelo 
controlo, pela comunicação de informações 
e pela tomada de medidas correctivas, em 
conformidade com a presente directiva, 
bem como por todas as obrigações 
decorrentes de outras disposições 
aplicáveis do direito comunitário, até a 
responsabilidade pelo local ser transferida 
para a autoridade competente nos termos 
dos n.ºs 1 a 4 do artigo 18.º. O operador 
será igualmente responsável pela selagem 
do local de armazenagem e pela remoção 
das instalações de injecção. O operador 
permanecerá responsável durante, pelo 
menos, 100 anos após o encerramento do 
local.

Or. en

Justificação

De acordo com os geólogos, é possível que se verifiquem problemas mais de 100 anos após o 
encerramento do local de armazenagem.

Alteração 334
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto da Comissão Alteração

2. Após o encerramento de um local de 
armazenagem nos termos do n.º 1, alíneas 
a) ou b), o operador continuará responsável 
pela manutenção, pela monitorização, pelo 
controlo, pela comunicação de informações 
e pela tomada de medidas correctivas, em 
conformidade com a presente directiva, 
bem como por todas as obrigações 
decorrentes de outras disposições 
aplicáveis do direito comunitário, até a 
responsabilidade pelo local ser transferida 

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

para a autoridade competente nos termos 
dos n.ºs 1 a 4 do artigo 18.º. O 
encerramento apenas se encontra 
concluído após selagem do local de 
armazenagem e remoção das instalações de 
injecção por parte do operador.

Or. de

Justificação

A presente alteração é necessária, a fim de, em primeiro lugar, poder aplicar o disposto no 
n.º1 do artigo 18.º e, em segundo lugar, impedir que seja transferida para a autoridade 
competente a responsabilidade pelo local encerrado sem que tenha tido lugar a selagem 
cabal do local de armazenagem e a remoção completa das instalações de injecção, nos 
termos do disposto no n.º1 do artigo 18.º.  

Alteração 335
Adam Gierek

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

Texto da Comissão Alteração

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

4. Após o encerramento de um local de 
armazenagem nos termos do n.º 1, 
alínea c), a autoridade competente do 
Estado-Membro continuará responsável 
pela manutenção, pela monitorização e
pelo controlo, bem como pela elaboração e 
relatórios e pela tomada de medidas 
correctivas, em conformidade com a 
presente directiva. É igualmente 
responsável por todas as obrigações 
decorrentes de outras disposições 
aplicáveis do direito comunitário e 
nacional, incluindo pela vigilância do 
longo processo de neutralização química 
do CO2 nas estruturas geológicas. Os 
requisitos da presente directiva em matéria 
de pós-encerramento serão cumpridos com 
base no plano provisório pós-encerramento 
apresentado à autoridade competente do 
Estado-Membro e por ela aprovado, em 
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conformidade com o n.º 7 do artigo 7.º e o 
n.º 7 do artigo 9.º, o qual será actualizado 
na medida do necessário.

Or. pl

Justificação

Tendo em conta os futuros interesses ligados à exploração das áreas em que está previsto o 
local de armazenagem, é necessário dispor de informações sobre o progresso da 
neutralização química do CO2.

Alteração 336
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A transferência para a autoridade competente de todas as obrigações jurídicas associadas 
será vista como um sinal negativo pelos operadores potenciais. Devem aplicar-se outras 
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disposições de direito comunitário, especialmente as da Directiva 2004/35/CE, a fim de criar 
um sistema de responsabilidade mais alinhado pelo princípio do "poluidor-pagador".

Alteração 337
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto da Comissão Alteração

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

4. Após o encerramento de um local de 
armazenagem nos termos do n.º 1, 
alínea c), a autoridade competente 
continuará responsável pela manutenção, 
pela monitorização, pelo controlo e pela 
tomada de medidas correctivas, em 
conformidade com a presente directiva, 
bem como por todas as obrigações 
decorrentes de outras disposições 
aplicáveis do direito comunitário. Os 
requisitos da presente directiva em matéria 
de pós-encerramento serão cumpridos com 
base no plano provisório pós-encerramento 
apresentado à autoridade competente e por 
ela aprovado, em conformidade com o n.º 7 
do artigo 7.º e o n.º 7 do artigo 9.º, o qual 
será actualizado na medida do necessário. 
Caso essas medidas sejam tomadas pela 
autoridade competente, esta última 
cobrará ao operador os custos suportados. 
Se tal não for possível, recorrer-se-á, para 
o efeito, à garantia financeira prevista no 
n.º2 do artigo 19.º.

Or. de

Justificação

Gemäß Absatz 4 sollen im Falle des vorzeitigen Entzugs einer Speichergenehmigung (wegen 
signifikanter Unregelmäßigkeiten oder mangelnder Betreiberzuverlässigkeit) die 
Nachsorgeanforderungen auf die zuständige Behörde übergehen. Im Falle der 
ordnungsgemäßen Schließung bleibt dafür der Betreiber verantwortlich (Art. 17 Abs. 2).  Im 
Falle der Schließung aufgrund von Pflichtwidrigkeiten ist es daher erforderlich, dass der 
Betreiber jedenfalls finanziell ebenfalls weiterhin verantwortlich bleibt und von der Behörde 
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(wie bei Art. 16) in Regress genommen wird bzw. hierfür die finanzielle Sicherheit genutzt 
wird.

Alteração 338
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Texto da Comissão Alteração

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

4. Após o encerramento de um local de 
armazenagem nos termos do n.º 1, 
alínea c), a autoridade competente 
continuará responsável pela manutenção, 
pela monitorização, pelo controlo e pela 
tomada de medidas correctivas, em 
conformidade com a presente directiva, 
bem como por todas as obrigações 
decorrentes de outras disposições 
aplicáveis do direito comunitário. Os 
requisitos da presente directiva em matéria 
de pós-encerramento serão cumpridos com 
base no plano provisório pós-encerramento 
apresentado à autoridade competente e por 
ela aprovado, em conformidade com o n.º 7 
do artigo 7.º e o n.º 7 do artigo 9.º, o qual 
será actualizado na medida do necessário.
O operador permanecerá jurídica e 
financeiramente responsável pelo local e 
deverá manter a garantia financeira ou 
outra equivalente, nos termos da alínea 
b), ponto ii), do n.º 2 do artigo 19.º.

Or. en

Justificação

O operador deve assumir os custos no caso da ocorrência de um dano eventual após o 
encerramento do local.
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